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Předmluva českého vydání
Světový summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu (2002) přinesl leccos významného, stačí jmenovat
důležitý posun v chápání udržitelného rozvoje jako vzájemně sladěného a provázaného souboru programů ve
třech základních dimensích: sociální, ekonomické a environmentální. Hlavní dokument vzešlý ze Summitu,
implementační plán, věnuje největší pozornost rozměru sociálnímu, zaměřuje se zejména na zmírnění chudoby zvláště v nejméně rozvinutých zemích. Možná důležitější jsou však výsledky iniciativy WEHAB (Waterenergy-health-agriculture-biodiversity), která přinesla stovky projektů financovaných z různých zdrojů,
zejména vládami vyspělých států. Objem některých projektů dosáhl až stovek milionů dolarů.
Projekty vycházejí z podkladů, jejichž český překlad jste právě otevřeli. Nejvíce se jich zaměřilo na oblast
vody, která je obecně považována za vůbec nejdůležitější, a v mnoha částech světa nedostatkový či kriticky
ohrožený přírodní zdroj. Další oblastí, které se iniciativa týká, je energie, kde je kladen důraz na zajištění
energetických služeb především prostřednictvím decentralizovaných systémů vhodných pro venkovské oblasti rozvojových zemí. Třetí oblastí je zdraví a životní prostředí, opět s přednostním zaměřením na chudé
obyvatele, kteří jsou nejvíce ohroženi různým typem znečištění. Čtvrtým tématem je zemědělství se širokým
spektrem otázek od ochrany půdy, přes biotechnologie až po světový trh s potravinami. Poslední oblastí je
biodiverzita a ekosystémový management zahrnující problematiku ochrany biologické rozmanitosti na
všech úrovních.
Tento text je doslovným překladem pěti brožur věnovaných jednotlivým oblastem WEHAB, které sloužily jako
podklad pro celou iniciativu. Poskytne představu o celkovém rámci projektů věnovaných řešení klíčových
problémů dnešního světa.

Bedřich Moldan, ředitel Centra UK pro otázky životního prostředí
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Předmluva a poděkování
Iniciativa, která se označuje jako WEHAB, byla
navržena generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem jako příspěvek k procesu příprav na Světový summit o udržitelném rozvoji (WSSD). Cílem
této iniciativy je zdůraznit potřebnost a vyprovokovat aktivity v pěti tematických oblastech, a to:
Voda; Energie; Zdraví; Zemědělství; Biodiverzita a
ekosystémový management, které jsou integrální
součástí sladěného mezinárodního přístupu
k uplatnění udržitelného rozvoje, a které jsou
mezi záležitostmi obsaženými v návrhu Plánu
implementace Světového summitu.
Pět tematických dokumentů vychází z počátečních konzultací se zainteresovaným agenturami
systému OSN, nejsou však zamýšleny jako konsensuální dokumenty, které v úplnosti odrážejí
všechny aktivity OSN v těchto oblastech. Přesto
se pokoušejí poskytnout široký pohled na existující normativní a programové rámce v každé oblasti, zdůraznit vazby mezi sektory, určit nejhlubší mezery a největší výzvy a poukázat na okruhy
problémů, které vyžadují další aktivity.
Iniciativa WEHAB rovněž odpovídá na rezoluci
55/199 Valného shromáždění OSN, která poskytla přípravnému procesu WSSD mandát a rozhodla, že se Summit má zaměřit na oblasti, které
vyžadují další úsilí k tomu, aby se realizovala
Agenda 21, a kde rozhodnutí o příštích akcích
jsou zaměřená na nové výzvy a příležitosti.
V tomto ohledu bere tato iniciativa plně ohled na
text Návrhu plánu implementace, který byl dohodnut na čtvrtém zasedání Přípravného výboru
WSSD na Bali, a také již existující multilaterální
rámce. Zahrnuje návrhy pro mnohé cílené aktivity
v každé ze sektorových oblastí, které jsou zakotveny v různých mezivládně dohodnutých multilaterálních.
Valné shromáždění OSN ve své rezoluci 56/226 o
Světovém summitu udržitelného rozvoje (WSSD)
také podpořilo nové iniciativy, které by mohly
přispět k plné realizaci Agendy 21 a jiných závěrů
UNCED, a to posilováním závazků na všech úrovních, což zahrnuje znovuoživení globálních závazků a spojenectví, a to jak mezi vládami, tak mezi
důležitými skupinami. Ukázalo se tak, že spojenectví jsou důležitým aspektem další realizace
Agendy 21. Zatímco partnerství může zahrnout
více aktérů a mít široký záběr, může iniciativa
WEHAB, vycházející z mezinárodních rámců,
poskytovat strukturu pro spojenectví v těchto pěti
oblastech a v tomto ohledu mohou potenciálně
sloužit
jako
srovnávací
aktivita
a
také
k monitorování pokroku při uplatňování výsledků
WSSD.
Pro časová omezení byl původní přístup
k přípravě iniciativy WEHAB, jak byl nezbytné,
poněkud selektivní a nebylo v úmyslu, aby vyzdvihoval v této fázi nějaké priority. Pokud se
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členské státy domnívají, že k uskutečňování aktivit v těchto oblastech je zapotřebí koordinovaného
přístupu, tak iniciativa WEHAB může potenciálně
poskytnout rámec pro vytvoření koherentního a
koordinovaného výstupu systému OSN založeného na mezinárodně dohodnutých výsledcích
WSSD. Jako taková by měla být pokládána za
začátek procesu následných aktivit systému OSN.
K vytvoření jednotlivých brožurek přispělo více
než 100 lidí. Výčet by byl příliš dlouhý na to,
abychom zde jmenovali každého. Jména, která
následují, patří lidem, kteří strávili mnoho času
psaním návrhů, textů, čtením materiálů a poskytováním všeobecných rad. Tento projekt by nebyl
nikdy uskutečnitelný bez příkladné společné
týmové práce. To je ve skutečnosti příkladem
výjimečných kapacit systému OSN a Světové
banky a jejich schopnosti zorganizovat týmovou
práci v rekordní době a ve velmi vysoké kvalitě.

Složení pracovní skupiny:
Vedoucí: Luis Gomez-Echeverri (UNDP)

Vedoucí autoři a koordinátoři svazku Voda:
Manuel Dengo (UNDESA)
Alvaro Umana (UNDP)

Vedoucí autoři a koordinátoři svazku Energie
Jarayo Gururaja (UNDESA)
Susan McDade (UNDP)
Irene Freudenschuss-Reichl (UNIDO)

Vedoucí autoři a koordinátoři svazku Zdraví:
Yasmin von Schirnding (WHO)
Vanessa Tobin (UNICEF)

Vedoucí autoři a koordinátoři svazku Zemědělství:
Svazek by sestaven Luisem Gomez-Echeverri
s příspěvky ze strany FAO, Světové banky a CGIAR

Vedoucí autoři a koordinátoři svazku Biodiverzita:
Peter Schei (UNEP High-Level Advisor)
Charles McNeill (UNDP)
Základní tým byl tvořen výše jmenovanými a
několika dalšími z různých agentur:
Adnan Amin (UNEP), Yves Bergevin (UNICEF),
Fernando Casado (UNIDO), Muhammad Aslam
Chaudry (UNDESA), Anilla Cherian (konsultant),
Mark Collins (UNEP-WCMC), Boyd Haight (FAO),
Nicholas Hughes (FAO), Maaike Jansen (UNEP),
Kristen Lewis (konzultant), Kui-Nang Mak (UNDESA), Nwanze Okidegbe (World Bank), Terri
Raney (FAO) and Francisco Reifschneider (CGIAR).

Další pracovníci a členové mnoha agentur, které
jsou vyjmenovány na konci jednotlivých částí
publikace, poskytli mnoho užitečných vstupů
s příspěvků. Mnozí z nich, jako například zástupci UNEP, FAO a WHO strávili mnoho času editací
a poskytováním textů. Je jich příliš mnoho, aby
mohli být jmenováni, ale je třeba ocenit jejich
včasné a hodnotné vstupy. Zvláště bychom poděkovat UNEP, UNDP a Síti environmentálně a sociálně udržitelného rozvoje Světové banky, UNDESA, UNIDO a WHO pro cennou a zásadní podporu
a pro uvolnění velkého množství pracovníků a
zdrojů pro naše záměry.
Projekt značnou měrou těžil z příspěvků vysoce
postavených poradců, kteří si udělali čas ke čtení
různých návrhů a poskytnutí užitečných připomínek: Margaret Catley-Carlson, Gourisankar
Ghosh, Hartwig de Haen, Thomas Johansson, Sir
Richard Jolly, Calestous Juma, Izabella Koziell,
Stephen Karekezi, Roberto Lenton, Alex McCalla,
Jeffrey McNeely, Peter Raven, Pedro Sanchez and
M.S. Swaminathan. Projekt také těžil z práce
Millennium projektu a jeho ředitele, profesora
Jeffrey Sachse, ředitele Earth Institute of Columbia University.
Skupina
odborníků
v části
Voda
těžila
z připomínek a návrhů řady kolegů z celého světa,
včetně následujících přispěvatelů: Ingvar Andersson (UNDP), Arthur Askew (WMO), Jamie Bartram
(WHO), Paola Bettelli (konzultant, DESA), Gunilla
Bjorklund (konzultant, UNDP), Robert Bos (WHO),
Ralph Daley (UNU), Rainer Enderlein (ECE), Eirah
Gorre-Dale (WSSCC), Steven Lintner (World
Bank), David Osborn (UNEP), Christel Rose
(ISDR), Claude Sauveplane (DESA), Vanessa Tobin (UNICEF), Häkan Tropp (UNDP), Veerle Vanderweerd (UNEP), and Kenji Yoshinaga (FAO).
V dílu Energie patří zvláštní díky těmto osobám:
Stephen Karekezi a Thomas Johansson, kteří
působili jako vysocí poradci, editoři a přispěvatelé. Ellen Morris, energetický konsultant UNDP,
poskytla cenné texty a pod vedením UNDP také
významné příspěvky. Další zaměstnanci UNDESA,
UNDP a UNIDO také podpořili přípravu publikace, za což jsme jim vděčni. Z organizace UNEP
zvláště Mark Radka poskytl užitečné komentáře v
textu.
V části Zdraví a životní prostředí patří zvláštní
díky následujícím osobám: Fernando Casado
(UNIDO), Mathew Hodge (UNICEF), Maaike Jansen (UNEP), David Nabarro (WHO), Vanessa Tobin
(UNICEF) a Jim Willis (UNEP).
Pro část týkající se Zemědělství patří zvláštní díky
těmto osobám: Sheila Aggarwal-Khan (UNEP),
Shawki Barghouti (World Bank), Robert Bordonaro (FAO), Sumiter Broca (FAO), Kevin Cleaver
(World Bank), Rodney Cooke (IFAD), Ahmed
Djoghlaf (UNEP–GEF), Sushma Gangully (World
Bank), Kristalina Georgieva (World Bank), Nicholas Hughes (FAO), Sarwat Hussain (CGIAR), Stamoulis Kostas (FAO), Manuel Lantin (CGIAR),
Nwanze Okidegbe (World Bank), Francisco Reifschneider (CGIAR), Anna Tengberg (UNEP), Terri
Raney (FAO), Mohamed Sessay (UNEP), David

Smith (UNEP) a James Sniffen (UNEP), a Vysokým poradcům Hartwig de Haen, Alex McCalla
and Pedro Sanchez.
V části týkající se Biodiverzity a udržitelného
managementu ekosystémů patří zvláštní díky
Delmar Blascovi (Ramsarská konvence), Davidu
Brackettovi (kanadská vláda), Ericu Chivianovi
(Harvard University), Sheldon Cohen (The Nature
Conservancy), Randallovi Curtisovi (The Nature
Conservancy), Kristalině Georgievě (World Bank),
Lindě Ghanime (UNDP), Pascalovi Girotovi (UNDP), Brianovi Groombridgeovi (UNEP-UCMC),
Hartwigu de Haen (FAO), Leonardu Hirschovi
(Smithsonian Institution), Johnu Houghovi (UNDP), Kerry ten Kate (Kew Gardens), Finnovi Kateraasovi (norská vláda), Martinu Khorovi (Third
World Network), Chee Yoke Ling (Third World
Network), Nwanze Okidegbe (World Bank), Kari A.
Pettersenovi (Norsko), Janu Plesníkovi (vláda
České republiky), Waltovi Reidovi (Millennium
Ecosystem Assessment), Setijati D. Sastrapradja
(Naturae Indonesiana), Sara Scherr (Forest
Trends), Gelila Terrefe (UNDP), Alvaro Umanovi
(UNDP), Ines Verleye (vláda Belgie) a Jake
Werksmanovi (UNDP).
Rádi bychom také poděkovali týmu, který vytvořil
brožury, zvláště Jane Coppock z Yale School of
Forestry & Environmental Studies, která byla
manažerem produkce; Dottie Scott, která měla na
starosti rozvržení stránek; a Yale Reprographics
and Imaging Services (RIS), který zařídil design a
tisk. Ti všichni vložili značné úsilí do toho, aby se
projekt uskutečnil. Děkujeme jim.
Zvláštní díky patří Lindě Starke, editorce všech
dílů publikace. Její výjimečný příspěvek a hluboká znalost problematiky, o které se diskutuje,
umožnilo, aby se tento projekt uskutečnil.
Děkujeme také panu Marku Malloch Brownovi,
administrátorovi UNDP, Dr. Klausi Toepferovi,
výkonnému řediteli UNEP, a panu Ianu Johnsonovi, vice-prezidentu Světové banky, za podporu,
kterou poskytli tomuto projektu.
V neposlední řadě, tento projekt by nikdy nespatřil světlo světa bez velkého úsilí Luis GomezEcheverri z UNDP, která přišla z New Yorku, aby
vedla pracovní skupinu WEHAB a řídila tento
projekt, a pomohla tak ve velmi krátkém časovém
období vytvořit příspěvek k WSSD,.

Nitin Desai
Secretary-General
World Summit on Sustainable Development
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Voda a hygienické zabezpečení

Voda a hygienické zabezpečení: klíčové otázky a problémy
Voda je pro život naprosto nezbytná. Je klíčovým
předpokladem dobrého zdraví lidí, je nezbytná pro
zavlažování plodin, výrobu energie ve vodních
elektrárnách a pro ochranu ekosystémů. Přestože
je zásadní úloha vody v udržitelném rozvoji
i v úsilí o vymýcení chudoby všeobecně uznávána,
nebyla opatření, která by vedla k uspokojení potřeby vody pro chudé obyvatele, dosud v globálním měřítku dostatečně prosazována. Ačkoliv
v době, která uplynula od Summitu o Zemi v Riu,
došlo k určitému zlepšení, byl pokrok v průměru
pomalejší, než se očekávalo.

zdvojnásobí na 4 mld. obyvatel. Programy na
zajištění vody a hygienického zabezpečení nejsou
bohužel s to v globálním měřítku udržet tempo
s migračními přírůstky a populačním růstem.
Jsou navíc zatíženy tradičním hierarchických
přístupem, kde ti, kteří příslušné služby potřebují, se na nich téměř nepodílejí. Systémy jsou nejenom špatně navrženy a nedostatečně financovány, ale navíc jejich management a regulace jsou
i nadále velmi nedostatečné. Výběr a struktura
systémů odpovídají zdrojům, jež jsou k dispozici,
pouze v malé míře.

V mnoha zemích jsou vodní zdroje stále velmi
křehké, důvodem je však spíše špatný management nabídky a poptávky než skutečný nedostatek vody. Opatření podporující udržitelné využívání vody nejsou ani zdaleka uspokojivá. Přibližně
1,2 mld. lidí stále nemá přístup k bezpečné pitné
vodě a pro 2,4 mld. lidí nejsou zabezpečeny odpovídající hygienické podmínky. V souvislosti s vodou onemocní a zemřou každý rok přibližně 2 mil.
dětí. V těch nejchudších zemích umírá každé páté
dítě před dosažením věku pěti let, a to zejména na
infekční choroby mající původ ve vodě, a také
v důsledku nedostatečné dostupnosti vody jak po
stránce kvantitativní, tak i kvalitativní. A proto
jedním z nejvíce palčivých úkolů, jež musí lidstvo
v současné době řešit, bude zajistit během příštích deseti let bezpečnou pitnou vodu a hygienické zabezpečení pro více než 1 miliardu lidí.

Dostupnost vody je již nyní hlavním omezujícím
faktorem sociálně ekonomického rozvoje mnoha
zemí. Roste znepokojení ohledně zvyšujícího se
tlaku na vodní zdroje, který je způsoben nárůstem populace, neudržitelnými vzorci spotřeby
a neregulovaným využíváním. Vysoké ztráty při
distribuci vyvolávají další požadavky na dostupné
zásoby. Údaje týkající se celosvětového využívání
vody velmi naléhavě upozorňují na širokou propast mezi světem bohatých a světem chudých. Na
člověka z rozvojových zemí připadá asi 20 litrů
vody na den a v některých místech dokonce ještě
méně. Naproti tomu na člověka z průmyslových
zemí připadá 400 – 500 litrů.

Kromě sladkovodních systémů jsou obnovitelnými
zdroji potravy, příležitostmi pro turistický ruch,
dopravními cestami, či možnostmi rozvoje biotechnologií také systémy v ústích řek a systémy
pobřežní a mořské. Všechny přinášejí četný další
užitek, což bývá v mnohých částech světa často
přehlíženo a nedostatečně využíváno. Vodní cesty
ale přivádějí znečišťující látky a pevný odpad
z vnitrozemí k pobřeží, takže dochází k jejich
hromadění v pobřežní zóně. Tyto oblasti jsou
domovem téměř poloviny světové populace a jsou
zde koncentrovány nejproduktivnější, biologicky
nejvíce rozmanité ekosystémy. Jedním z nejzávažnějších faktorů ohrožujících udržitelný rozvoj
pobřežních oblastí na celém světě je vypouštění
městských odpadních vod. Jejich dopad je zpravidla lokální, obecně však představují hlavní zdroj
znečištění pobřeží a moří ve všech regionech
a jsou tudíž globálním problémem.
Na mnoha místech stále vzrůstá znečištění vodních zdrojů a účinnost distribuce vody a jejího
využívání je nízká jak v sítích pro zavlažování, tak
i v sítích zabezpečujících dodávky vody ve městech. Klesají hladiny vod, mnoho řek již nedospěje
až k moři, jsou ohroženy sladkovodní druhy
a mizí delty a mokřady. Voda je stále více zdrojem, o který se vedou spory, a konflikty týkající se
jejího využívání či distribuce jsou na denním
pořádku. Do roku 2025 se městská populace
v rozvojových zemích oproti současnému počtu

Stále rostoucí konkurence ohledně vodních zdrojů
postihuje nejvíce chudé obyvatelstvo, zejména
ženy a dívky, které jsou nuceny chodit při hledání
vody do vzdálenějších míst, aby uspokojily ale-

•

Čtyři z deseti lidí světa žijí v současné době
v povodí řek, které trpí nedostatkem vody. Do
roku 2025 budou nedostatku vody čelit minimálně 3,5 mld. lidí, tj. téměř 50 % světové populace.

•

Přibližně 6 000 dětí denně umírá na onemocnění, která souvisejí se špatnou dostupností bezpečné pitné vody a špatnou hygienou.

•

V každém okamžiku je polovina nemocničních
lůžek obsazena pacienty, kteří trpí nemocemi
přenášenými vodou.

•

V Číně, Indii a Indonésii umírá dvakrát více lidí
na průjmová onemocnění než na HIV/AIDS.

•

Nadměrné čerpání podzemních vod, které mají
na svědomí farmáři po celém světě, přesahuje
míru přirozeného doplňování zásob podzemní
vody nejméně o 160 miliard metrů krychlových
za rok.

•

Téměř 30 procent významných světových povodí ztratilo více než tři čtvrtiny svého původního lesního pokryvu.

•

Ztráty vody v závlahovém zemědělství dosahují 25–40 % celkového množství vody užívané
v zemědělství.
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Rámeček W1: Velká pracovní zátěž spojená se
získáváním a dopravováním vody
V Africe tráví ženy a dívky přinášením vody až tři
hodiny denně, což představuje energetický výdej
větší než jedna třetina jejich denního příjmu potravy. Stejný vzorec se opakuje i ve škole: pokud
je potřeba voda, jsou to zpravidla právě dívky,
které bývají pověřeny, aby vodu přinesly. To je
připravuje o další čas, který by mohly věnovat
studiu nebo hraní. Domácí práce, mezi něž patří
i nošení vody, znemožňují mnoha dívkám chodit
do školy; navíc tyto práce představuje velký výdej
energie, což jim potom závažným způsobem ovlivňuje školní výkony. Pokud někdo z rodiny onemocní (často se jedná o onemocnění související
s vodou), je pravděpodobnější, že doma budou
nuceny zůstávat právě dívky, aby se o tyto nemocné staraly. Zavedením vody do blízkosti domovů se tudíž významně zvýší doba, kterou
mají k dispozici matky pro péči o své děti, a čas,
který budou moci dívky věnovat škole.

spoň minimální potřeby svých domácností. (Rámeček W1.) Nedostatek vody na lokální úrovni
vede ke sporům mezi jednotlivými domácnostmi,
mezi různými komunitami i celými státy, které
trpí nedostatkem vody.
Z hlediska využívání vody existuje konkurence
mezi potřebami zemědělství, energetiky, průmyslu, životního prostředí a potřebami rozvoje lidské
společnosti, což vede k politickému a společenskému napětí. Tuto situaci dramaticky zhoršuje
neschopnost hospodařit se zdroji vody koordinovaným způsobem za spoluúčasti všech či zajistit
efektivní a spravedlivé poskytování vodohospodářských služeb.
V zemích, které jsou závažně postiženy suchem,
znehodnocením půdy, šířením pouští nebo povodněmi (přičemž všechny tyto problémy narůstají v důsledku celkových změn a proměnlivosti
klimatu a rovněž v důsledku působení člověka),
jsou chudí obyvatelé těmi nejzranitelnějšími. Tito
lidé také často patří k prvním obětem, protože
zachování jejich obživy zcela závisí na půdních
a vodních zdrojích. Produktivita vody v zemědělství je stále na nízké úrovni, což komplikuje
vytváření zisku, brzdí ekonomický růst a snahy o
udržitelný rozvoj. Výskyt toxických prvků ve vodě,
například fluoru v Indii a v Číně nebo arzenu
v podzemních vodách v Bangladéši, vedl k závažnému ohrožení zdraví obyvatel. Vlády a rozvojové
agentury se původně rozhodovaly spíše pro zdroje
podzemní vody, protože ve srovnání s povrchovou
vodu jsou mnohem méně náchylné k mikrobiální
kontaminaci, která způsobuje většinu vodou přenášených onemocnění. Ačkoliv toto platí i nadále,
je třeba více pracovat na pochopení faktorů, které
vedou k chemické kontaminaci vody, a na zajištění řádného monitoringu kvality vody ve všech
zemích.
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Během posledních dvaceti let velice vzrostl počet
a rozsah katastrof souvisejících s vodou. Důvodem jsou celkové změny a proměnlivost klimatu a
také zvyšování poptávky, ke kterému dochází
v důsledku chaotického růstu sídel bez náležitého
managementu dodávek vody. Předpovídané změny klimatu v průběhu tohoto století ještě více
zostří rozhraní mezi Severem a Jihem tím, že se
bude dále prohlubovat chudoba v rozvojových
zemích. Tyto země se mimo jiné budou muset
přizpůsobit takovým změnám, jako je např. zvýšení frekvence a intenzity prudkých výkyvů počasí, které budou působit sucha, povodně, růst
teplot a zvyšování hladiny moří. Projevy změn
klimatu značně zvětší zranitelnost nejchudšího
obyvatelstva z důvodu přírodních katastrof, ohrozí zdroje potravin, povedou k nedostatku vody,
negativně ovlivní zdraví člověka, urychlí zánik
ekosystémů a ohrozí základní životní podmínky
lidí.
S tím, jak se úsilí o vyřešení těchto problémů
zintenzivňuje, čelí odpovědní politici dilematu,
které se často promítá do snahy o dosažení udržitelného rozvoje: jakým způsobem nejlépe zajistit
spravedlivý přístup i odpovídající zásoby vody a
zároveň zabezpečit ochranu těchto zásob i kvalitní
životní prostředí?
Na několika mezinárodních konferencích, od Mar
del Plata v roce 1977 až po Dublin v roce 1992, se
diskutovalo o krocích vedoucích k tomuto cíli, což
vedlo k přijetí kapitol 18 a 37 Agendy 21. Voda
pro udržitelný rozvoj byla tématem projednávaným na mezivládní úrovni na šestém zasedání
Komise pro udržitelný rozvoj v roce 1998 a na
ostatních následných klíčových jednáních (Rámeček W2). Bylo dosaženo všeobecného souhlasu
ohledně hlavních otázek i možných způsobů řešení. Deklarace tisíciletí a přípravný proces vedoucí
ke Světovému summitu o udržitelném rozvoji
potvrdily klíčovou úlohu vody v udržitelném rozvoji a uznaly, že otázkami vody je třeba se zabývat

Rámeček W2: Vize 21 v oblasti vody a hygienického zabezpečení
Čistý a zdravý svět: Svět, ve kterém je pro každého člověka zajištěna bezpečná voda v potřebném
množství a hygienické podmínky a ve kterém žije
člověk v nezávadném prostředí.
Toto prohlášení Vize 21 přijala většina hlavních
agentur zabývajících se vodou a hygienickým
zabezpečením na Druhém světovém fóru o vodě
v roce 2000 v Nizozemsku. Program Vize 21 má
následující čtyři klíčové prvky:
•

vycházet z energie a kreativity lidí;

•

uznat právo na hygienu, vodu a hygienické
zabezpečení jako jedno z lidských práv;

•

angažované a empatické řízení a kvalitní
správa;

•

součinnost mezi partnery.

Schéma W1: Příklady zásadní úlohy vody v prioritních oblastech WEHAB

Voda a energetika

Voda a zdraví

• hydroenergetický potenciál

• vodou přenášená onemocnění

• obnovitelná energie pro
čerpání a čištění

• potřeba větší různorodosti systémů hygienického zabezpečení

Management zásobování
vodou a kvality vody
• větší tlak na zásoby
• nejednotný management

Voda a biodiverzita
• úbytek mokřadů

• neúčinné systémy rozdělování

• dostupnost vody pro
ekosystémy

na lokální úrovni a rovněž je třeba je na této
úrovni řešit.
V průběhu těchto jednání vymezili odborníci a politici několik klíčových témat a problémů, přičemž
se stále více zaměřovali na zásobování vodou
a hygienické zabezpečení i na požadavek vytvořit
lepší rámec pro integrovaný management vodních
zdrojů (integrated water resource management –
IWRM) a pro správu na všech úrovních. Navrhli
mnoho opatření, jejichž cílem je vyřešení těchto
problémů, přičemž zdůrazňovali význam realizace
mimořádných dohodnutých opatření tak, aby se
problematika vody stala výchozím bodem k dosažení cílů
udržitelného rozvoje.
Témata určená v rámci Agendy 21 jsou dnes stejně aktuální jako v roce 1992, ale v průběhu posledních let se objevila některá nová hlediska a do
mezinárodní agendy v oblasti vody přibyly nové
náměty. Na základě výsledků diskuse o vodním
hospodářství jsou v této kapitole všechna témata
přeskupena a nastíněna v kontextu pěti klíčových
oblastí, v nichž může a musí být dosaženo konkrétních výsledků – tak, jak je popsal generální
tajemník Kofi Annan: voda a hygienické zabezpečení, energetika, zdraví, zemědělství a biodiverzita
(WEHAB) (Viz schéma.) Pochopit úlohu vody
v tomto kontextu je velmi důležité. Voda jakožto
přírodní zdroje stimuluje udržitelný ekonomický
a sociální rozvoj, je však třeba zdokonalit struktury správy a managementu uplatňované v sektoru
vody. Za druhé voda působí jako katalyzátor udržitelného rozvoje, tj. tato oblast napomáhá ostatním výše uvedeným oblastem WEHAB při dosahování jejich příslušných cílů a záměrů.
Je důležité poznamenat, že na výše uvedená témata je také možné pohlížet ze dvou odlišných
úhlů pohledu: jednak z hlediska správy a řízení
vodohospodářských služeb a jednak jako na management základny tohoto zdroje. Vztahy příčiny
a následku existují nejenom mezi jednotlivými

Voda a zemědělství
• nízká produktivita vody
• zemědělské postupy
znehodnocují vodní
zdroje

oblastmi WEHAB, ale i mezi různými záležitostmi
v rámci každé z těchto oblastí, kde také najdeme
vzájemné závislosti. Záměrem této kapitoly není
rozvíjet tato témata, ani se zabývat vztahy příčin
a následků, neboť problematika je již podložena
bohatým informačním zázemím, které je součástí
mnohých zpráv. Cílem je zde určit konkrétní záležitosti, které mají s dosažením cílů společnosti
nejužší souvislost, tj. takové otázky, u nichž je
možné stanovit Indikativní cíle a záměry a jejich
pomocí sledovat dosažený pokrok.

Otázky managementu vodních zdrojů a hygienického zabezpečení
Typický rámec integrovaného managementu vodních zdrojů zahrnuje zásady národní politiky
v oblasti vodního hospodářství, příslušné strategie a zákony. Patří sem rovněž informační systém,
přídělové scénáře a akční plány buď na úrovni
národní, nebo v rámci povodí, a dále koordinační,
finanční a monitorovací mechanismy pro realizaci
těchto plánů, mechanismy řízení a správy
k zajištění transparentnosti a odpovědnosti; musí
být známa jedna konkrétní organizace, která nese
za celou věc odpovědnost. Bez tohoto rámce bude
i nadále docházet mezi zemědělskými, průmyslovými a městskými uživateli ke sporům o nedostatečné a zranitelné vodní zdroje.
Principy, na nichž je integrovaný management
vodních zdrojů postaven, si v mnoha zemích ještě
zcela nenašly cestu do politiky a legislativy
v oblasti socioekonomického rozvoje. Nedošlo ani
k tomu, že by lidé byli součástí nejdůležitějších
fází rozhodovacího procesu a plánování a že by
hospodaření s vodními zdroji bylo decentralizováno až na úroveň vodního zdroje. V mnoha zemích
jsou účinnost plánování vodních zdrojů, jejich
rozvoj a hospodaření s nimi sníženy také
v důsledku nedostatku údajů z monitorovacích
sítí a dalších informací o vodních zdrojích a jejich
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dostupnosti, poptávce, vzorcích spotřeby vody
a jiných sociálně ekonomických proměnných.
Nejednotné institucionální struktury, nedostatek
regulačních mechanismů a nedostatek tržních
podnětů, například takových, které bývají součástí partnerské spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, a dále technická a sociálně
ekonomická omezení, nedostatečné povědomí
veřejnosti a špatný management poptávky, to vše
přispívá k neudržitelné exploataci a využívání
vodních zdrojů.
Průjmová onemocnění jako důsledek nedostatku
kvalitní vody a špatného hygienického zabezpečení způsobila v průběhu uplynulých 10 let smrt
většího počtu dětí, než je počet všech obětí ozbrojených konfliktů od druhé světové války.
Alokační mechanismy by měly vyrovnávat konkurenční poptávku jak v rámci různých sektorů
a zemí, které vodu využívají, tak i mezi nimi navzájem, a měly by brát v úvahu sociální, ekonomickou a environmentální hodnotu vody. V tomto
ohledu neexistuje žádný zázračný recept, protože
specifické podmínky se v jednotlivých zemích do
značné míry různí. V současné době je hodnota
vody stále velmi nedoceněná. Kvůli problému
křížových dotací mezi sektory a jednotlivými skupinami uživatelů je dokonce ještě důležitější, aby
byla voda přidělována, v optimálním případě na
základě jejího významu různé uživatele. Pokrok
při uskutečňování dohod v oblasti mezinárodních
vod je navíc pomalý. Multilaterální a bilaterální
jednání o správě a využívání společných řek nebo
mezinárodních zdrojů podzemní vody bývají často
složitá a zpomalená kvůli nedostatku srovnatelných údajů na obou stranách hranice.
Poskytování služeb prostřednictvím stávajících
systémů zásobování vodou se stále zhoršuje.
Mnoho měst v rozvojových zemích má nespolehlivý potrubní systém, v němž dochází k přerušování dodávek, jsou zde velké ztráty vody a mnoho přípojek, za které nikdo neplatí. Tyto systémy
trpí v důsledku opožděných oprav a údržby, takže
např. v zemědělských oblastech nefunguje někdy
až 30 procent ručních čerpadel. Ve světle těchto
skutečností lze říci, že správná volba a údržba
technologií pro rozvod vody v domácnostech a pro
služby související s vodou a hygienickým zabezpečením v obcích mohou ušetřit spoustu výdajů
i samotné vody a zároveň snížit náklady na provoz
a údržbu. V tomto ohledu je účast obyvatel a obcí
při plánování, rozvoji a řízení programů v oblasti
zásobování vodou nanejvýš důležitá.
Zásady integrovaného managementu pobřežních
zón (integrated coastal zone management) by
měly být začleněny do integrovaného managementu vodních zdrojů, aby se tak posílil celostní
přístup k vodnímu hospodářství. Jednoznačně je
zapotřebí chránit zejména pobřežní a mořské
prostředí mj. tím, že se budou prosazovat konkrétní opatření na lokální i národní úrovni s cílem
řešit vypouštění splaškových odpadních vod do
vodních toků.
Největším omezujícím faktorem zůstávají finanční
zdroje. Projekty na výstavbu infrastruktury pro
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zajištění vody a hygienického zázemí jsou obvykle
kapitálově náročné. V případě mnoha rozvojových
zemí je finanční pomoc přicházející z bohatých
zemí a multilaterálních institucí mnohem menší,
než by odpovídalo závažnosti krize. Zadlužení i
nadále odrazuje od investic do infrastruktury.
Zároveň opatření k mobilizaci domácích zdrojů
(jako např. efektivní tarifní systémy, vymáhání
faktur a daní a systematické snižování subvencí)
nejsou dostatečně prosazovány. Tyto země ani
vážně neuplatňují mechanismy výměny dluhů
(debt-swaps), které by vedly k tvorbě lokálních
finančních zdrojů pro pokrytí místních nákladů.
Přílivu zvýhodněných prostředků rovněž brání
nedostatek politické vůle investovat do zlepšení
služeb a rozšířit poskytování těchto služeb i na
chudé komunity. Příliš málo úsilí je věnováno
také vytváření vhodných rámců, které by mohly
udržet vliv investic na rozvoj infrastruktury.
Soukromý sektor investuje do systémů zásobování vodou pouze selektivně. Zapojení tohoto sektoru do realizace rozsáhlých investic je pomalé,
protože projekty v oblasti vody přinášejí zisky až
za velmi dlouhou dobu. V mnoha rozvojových
zemích je příliš málo spotřebitelů ochotných nebo
schopných platit za tyto služby a celkové politické
prostředí není pro investice příhodné. Neexistuje
žádný jasný konsensus nebo model zaměřený na
to, jak transformovat poskytování vodohospodářských a hygienických služeb v samostatné odvětví
podnikání tím, že soukromému sektoru bude
přidělena určitá úloha. Proces poskytování těchto
služeb je tedy oblastí, kde je velmi důležitá flexibilita a kde tolik potřebné řešení může přinést
dobře strukturovaná partnerská spolupráce mezi
zainteresovanými subjekty, která se zaměří
zejména na cílevědomou interakci s místními
komunitami.
Ačkoliv se požadavek na budování potřebných
kapacit objevil v posledních letech v mnoha projektech zaměřených na rozvoj v oblasti vodního
hospodářství, je pokrok v této sféře zdlouhavý
a obtížný. Omezené kapacity, tj. chybějící instituce, vyškolení pracovníci, vybavení a další důležité
zdroje, stále brání zemím v dosahování jejich cílů
souvisejících s vodními zdroji.

Voda a energetika
V případě mnoha rozvojových zemí by mohla
vodní energie přispívat k ekonomickému růstu
v podstatně větší míře. Využívání jejího potenciálu
však omezuje několik faktorů. K využití vodní
energie je zapotřebí značných kapitálových investic a jsou zde brzdící faktory v podobě environmentálních a sociálních obav a nákladů – i přestože byly v posledních letech vyvinuty kvalitní
postupy, které mohou do velké míry tyto nežádoucí vlivy snížit. Další význačnou překážkou je
skutečnost, že velká část potenciálu pro výrobu
této energie se nachází na mezinárodních řekách,
a dosažení bilaterálních nebo multilaterálních
dohod o sdílení vodního zdroje vyžaduje dlouhá
jednání.

Zdůrazňování vazeb mezi managementem vody
a obnovitelných zdrojů energie a služeb může hrát
při dosahování udržitelného rozvoje důležitou
úlohu. Komplementární vztah mezi těmito zdroji
si zasluhuje více pozornosti, zejména v případě
malých a středně velkých měst a osídlených oblastí, která obklopují velká města. Využívání obnovitelné energie při čerpání a čištění vody může
značně snížit náklady na provoz, údržbu nebo
rozšiřování sítě a přispívat tak k trvalé udržitelnosti systémů. Přebytečnou energii lze využít pro
jiné účely, jako je např. odsolování brakické vody
pomocí finančně málo náročné reverzní osmózy,
maloobjemové zavlažování nebo výroba elektřiny
pro zdravotnická zařízení.

Voda a zdraví
Špatná kvalita vody představuje i nadále hlavní
faktor ohrožující lidské zdraví. Ačkoliv je fekální
znečištění vody stále činitelem, který nejvážnějším
způsobem ovlivňuje zdraví dětí, také přítomnost
některých jiných znečišťujících látek se stala
v posledních letech velmi závažnou. Na prvních
místech v seznamu dalších chemikálií, které nejvíce ohrožují kvalitu vody pro domácnosti, je
arzen, fluoridy a dusičnany. Hlavní vodou přenášená onemocnění jsou průjem, cholera, tyfus
a schistosomóza. Přibližně 200 milionů lidí na
celém světě má schistosomózu, přičemž 20 milionů z nich trpí závažnými následky této nemoci.
Průjmová onemocnění jako důsledek nedostatku
kvalitní vody a špatného hygienického zabezpečení způsobila v průběhu uplynulých 10 let smrt
většího počtu dětí, než je počet všech obětí ozbrojených konfliktů od druhé světové války.
Kvalita vody se na mnoha místech zhoršuje
a v některých městech rozvojového světa podstupuje proces čištění pouhých 10 procent splaškové
vody. V důsledku toho čelí rozvojové země obrovské zdravotní krizi.
Běžně je rozšířena mylná domněnka, že zajištění
bezpečné vody pro domácnosti vyřeší všechny
zdravotní problémy související s vodou. Ale zdraví
člověka se nezlepší jednoduše proto, že se pro něj
instaluje toaleta, pokud tato skutečnost nebude
doprovázena lepším dodržováním hygieny. Například Mezinárodní desetiletí pro dodávky pitné
vody a hygienické zabezpečení (International Drinking Water Supply and Sanitation Decade) v 80.
letech přispělo k lepšímu přístupu k bezpečné
vodě pro více než 3,4 miliardy lidí v rozvojových
zemích, avšak tyto snahy nebyly odpovídajícím
způsobem doplněny v oblasti hygienických zařízení a hygieny. Téměř 2,4 miliardy lidí jsou stále
bez řádného hygienického vybavení. Programy
v oblasti hygieny by se měly zaměřit na klíčové
změny chování směřující k lepšímu dodržování
hygieny.
Systémy čištění městských splaškových vod
v průmyslových zemích jsou sice při regulaci
přenosu nemocí způsobených exkrementy do
značné míry úspěšné, ale na druhé straně závažné poškozují ekosystémy a vodní zdroje tam, kde
čištění odpadní vody neprobíhá odpovídajícím

způsobem. Například přítomnost patogenních
organismů v mořské a estuární vodě kontaminované odpadní vodou z domácností způsobuje
masivní přenos infekčních onemocnění, která
ohrožují lidi koupající se v těchto vodách a spotřebitele syrových a nedovařených vodních měkkýšů a korýšů. Tato skutečnost má globální ekonomický dopad, který při posledním odhadu činil
10 miliard dolarů ročně. Řádné čištění vody
značně zvyšuje náklady a energetické požadavky
na celý systém, aniž je to z hlediska každodenního života uživatele nezbytné. Proto se čištění odpadních vod často zanedbává, a to zejména
v případě, je-li nedostatek finančních zdrojů. Je
třeba, aby se výzkum a vývoj zaměřily na alternativní, finančně dostupné, neznečišťující systémy
hygienického zabezpečení.
Zlepšení hygieny je výsledkem soustavného a bezpečného hygienického chování, větší informovanosti a osvojení si dovedností, které se týkají
zachování bezpečnosti vody v domácnosti. Je také
výsledkem podpory vytváření zdravějšího prostředí pro život lidí. Toho lze dosáhnout pouze prostřednictvím kombinace snadné dostupnosti hygienického vybavení a dostatečného množství
bezpečné vody na pití i pro potřeby osobní a domácí hygieny. Zlepšení hygieny je hlavním faktorem v boji proti průjmovým onemocněním a nákazám střevními parazity, které způsobují onemocnění a smrt u dětí.

Voda a zemědělství
Z důvodu rostoucí populace považují země potravinovou soběstačnost za nezbytnou i přes zvyšují-

Rámeček W3: Přínos vody a hygienického zabezpečení pro zdraví
Studie prokazují, že lepší hygienické zabezpečení
má následující dopad:
•

Lepší hygienické zabezpečení může snížit
počet případů průjmu až o 40 procent, počet
úmrtí až o 60 procent a počet případů zakrnění růstu u dětí až o 50 procent.

•

Prosté mytí rukou v určitých chvílích (po
použití toalety, po manipulaci s výkaly dítěte,
před manipulací s potravou či před jídlem)
může snížit počet případů průjmových onemocnění až o 33 procent.

•

Hygiena potravin může snížit počet případů
průjmu až o 70 procent.

•

vhodně zabezpečený přístup k nekontaminované vodě sám o sobě může snížit počet
případů průjmu až o 15 procent.

Budou-li tyto prvky plně integrovány do ostatních
klíčových sektorů, jako je zdravotnictví a vzdělávání, a budou-li součástí strategických programů,
může být jejich celkový přínos a vliv značný.
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cí se nadměrné užívání vody a znehodnocování
krajiny. V mnoha zemích tedy platí, že hlavním
spotřebitelem vody je zemědělství. Panují vážné
obavy ohledně výkonu závlahového zemědělství:
produktivita využití vody zůstává na nízké úrovni,
životní prostředí trpí a otázkám chudoby není
věnována dostatečná pozornost. Ve venkovských
oblastech je jedním z aspektů chudoby skutečnost, že chudí lidé nemají dostatečný přístup
k půdním a vodním zdrojům. I přes to, že jsou
zdroje omezené, ztráty vody v zavlažovacích systémech jsou nesmírně vysoké v důsledku nedostatku know-how, chybných postupů ve vodním
hospodářství, neuplatňování principu „uživatel
platí“ a stále se zhoršujícího stavu infrastruktury.
V mnoha oblastech byla retenční a přepravní
kapacita stávajících vodních nádrží a cest značně
snížena těžkou zátěží usazenin.
Nadměrné používání hnojiv a pesticidů a znečišťující látky živočišného původu (dusičnany) často
vedou k závažné kontaminaci povrchových i podzemních vod. Problémy s odvodňováním v mnohých částech světa způsobily podmáčení a zasolení zemědělské půdy, což dále vedlo ke snížení
produktivity a zisků. Značné množství kdysi
úrodné půdy již přestalo být produktivní.
V mnohých oblastech stoupá hladina podzemní
vody a její kvalitu závažným způsobem ovlivňuje
zavlažování bez následného odvodnění, nadměrné
zavlažování a nízká účinnost zavlažovacích a odvodňovacích systémů. A v důsledku chaotického
odběru vody pronikla v některých pobřežních
oblastech slaná voda až 15 kilometrů do vnitrozemí. Množství půdy, která je každoročně vyřazena z produktivního využívání, není známo, ale je
pravděpodobně značné. Přibližně 10–15 procent
veškeré zavlažované půdy trpí určitým stupněm
podmáčení nebo zasolení. Tyto dva problémy jsou
samy o sobě závažnou hrozbou pro světovou kapacitu potravinové produkce. Pokud se podobným
trendům nezamezí, situace by se mohla stát nevratnou.
Omezení způsobená špatnou dostupností vody
vedla k vytvoření mnoha inovačních návrhů, jejichž cílem je zlepšit produktivitu využívání vody.
Znamená to mj. podporovat postupy, u nichž se
docílí vyšší produkce na jednotku vody využitou
v zemědělství. Jinými slovy, čím bude vyšší úroda
z každé kapky, tím bude třeba méně kapek. Státy
s nedostatečným výzkumem a extenzivní produkcí nebyly dosud schopny těžit z těchto inovací.
Realizaci inovativních řešení brzdí také absence
vhodných podnětů k efektivnějšímu využívání
vody. Současně dochází i k tomu, že mnoho zemí,
které nezbytnými kapacitami a prostředky disponují, nepostupuje při prosazování těchto technologií dostatečně důrazně.

Voda a biodiverzita
Schopnost sladkovodních ekosystémů podporovat
biodiverzitu je na globální úrovni velmi znehodno-
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cena. Velkému počtu sladkovodních druhů hrozí
rychlý úbytek populace nebo vyhynutí. V průběhu
minulého století zmizela polovina světových mokřadů. Trvalé ignorování minimálních předpokladů
pro zachování vyvážených vodních ekosystémů
z hlediska jak kvantity, tak i kvality vody, má
zničující důsledky na přírodní kapitál, biodiverzitu vodních společenstev a zdraví člověka. Vliv
znečištění na pobřežní oblasti je dalekosáhlý –
vyvolává rychlé bujení řas, poškozuje útesy, ničí
habitaty a postihuje ryby. Pokrok, k němuž na
tomto poli došlo od konference v Riu, je nedostatečný. Situace se postupně zhoršuje kvůli rostoucímu rozporu mezi nutností zachovat biodiverzitu
a stoupající poptávkou po půdě a vodě pro jiné
účely. Vodní ekosystémy, a to jak sladkovodní,
tak i mořské, jsou citlivé na sníženou kvalitu
vody, která je důsledkem rozsáhlé oblasti lidských
aktivit a jejich následků, například průmyslových
odpadních vod, zemědělských chemikálií a odpadů produkovaných člověkem. Nedostatečné prosazování zákonů, které mají podporovat ekosystémy, nedostatečná znalost ekosystémů a nepochopení jejich funkce přispívají ke ztrátě biodiverzity. Konvenční management pobřežních a mořských zdrojů se ukázal jako neodpovídající.

Voda a Rozvojové cíle tisíciletí
(Millennium Development Goals)
S ohledem na ústřední roli, kterou zastává voda
v rámci snah o vymýcení chudoby a zabezpečení
základny pro udržitelný rozvoj, bude mít pokrok
dosažený v problematice WEHAB (voda a hygienické zabezpečení, energetika, zdraví, zemědělství
a biodiverzita) důležitý vliv na dosažení několika
cílů a záměrů rozvoje v novém tisíciletí (Rozvojové
cíle tisíciletí - Millennium Development Goals),
které stanovila OSN. S ohledem na nutnost realizace rozvojových cílů tisíciletí byl zahájen nový
projekt a byla založena zvláštní pracovní skupina.
Ke splnění záměru, kterým je snížit do roku 2015
podíl obyvatelstva bez udržitelného přístupu
k bezpečné pitné vodě na polovinu, přispěje mj.
řešení otázek financování, budování kapacit a upevňování partnerské spolupráce. Při nedávných
rozhovorech mnoha zainteresovaných subjektů
byla zdůrazněna potřeba vytýčit podobné časově
vymezené reálné cíle a záměry také pro oblast
hygienického zabezpečení.
Pozornost věnovaná souvislostem mezi vodou
a zdravím významně prospěje i dosažení dalších
dvou záměrů: do roku 2015 zastavit trend výskytu malárie a dalších závažných onemocnění
a začít tento trend obracet; a do roku 2020 dosáhnout výrazného zlepšení životních podmínek
nejméně 100 milionů lidí žijících ve slumech.
Realizace těchto záměrů bude mít nakonec vliv na
mnohem širší cíle týkající se chudoby – do roku
2015 snížit na polovinu podíl světového obyvatelstva žijícího za méně než 1 dolar denně a také
snížit podíl obyvatelstva trpícího hladem.

Řešení problémů v oblasti vody a hygienického zabezpečení
Realizace různých doporučení týkajících se zásobování vodou a hygienického zabezpečení, která
vzešla z různých mezinárodních konferencí a jednání během posledních 20 let, byla neobyčejně
pomalá. Faktem zůstává, že světová vodstva jsou
stále fragilní a že jejich udržitelné využívání a management nejsou ani zdaleka uspokojivé. Celkový
pokrok je nerovnoměrný. Zejména pokud jde
o poskytování pomoci rozvojovým zemím, aby se
dostaly z pasti chudoby, neudělaly průmyslové
země dost.
I přes malý pokrok v této oblasti se během posledních deseti let stalo zásobování vodou dostupné pro přibližně 900 milionů lidí a 985 milionů obyvatel získalo přístup k hygienickému vybavení. V současné době by měla Země vyprodukovat potravu pro mnohem větší počet lidí, než tomu bylo před 10 lety. V mnoha zemích se úloha
vlády začala přesouvat z oblasti poskytování služeb do role toho, kdo zajišťuje prostředí pro integrovaný management vodních zdrojů a do role
koordinátora velmi potřebných investic do sektoru vodního hospodářství. Lokální komunity si
v současné době mnohem lépe uvědomují své
místo v decentralizovaném hospodaření s vodními
zdroji. Jak veřejnému, tak i soukromému sektoru

je nyní více zřejmá potřeba vytvářet nové typy
partnerské spolupráce za účelem vyřešení složitých problémů. Došlo k určitému pokroku
při rozšiřování institucionálních a technických
kapacit spojených s různými aspekty plánování a
managementu vodních zdrojů. V mnohém jsme se
již poučili, avšak politická opatření a nezbytné
kapacity zaostávají za měnícími se vzorci poptávky po vodních zdrojích a souvisejících službách.
(Rámeček W4.)
Pokud jde o hygienické zabezpečení, není situace
o nic lepší. Jak vyplývá ze sledovaných trendů
v oblasti vody, životního prostředí a hygienického
zázemí, týká se riziko zejména žen a dětí. Demografické změny pozorované v poslední době, rostoucí složitost nouzových situací, chyby, kterých
se dopouštějí osoby odpovědné za rozhodování
v politice, v oblasti alokace zdrojů, výběru technologií a účasti lidí na řešení problémů, které se jich
dotýkají, to vše se opět sloučilo v neprospěch
chudých obyvatel. Pro preventivní opatření (tj.
mytí rukou v určitých chvílích, zlepšené hygienické zabezpečení potravin), která by pomohla zamezit průjmovým onemocněním, nebyla zdůrazněna
potřebná priorita. Kdyby se hygienické zázemí
a dodávky bezpečné vody přesunuly blíže k domo-

Rámeček W4: Voda a hygienická opatření – situace v regionech
•

Asie: nejmenší rozsah hygienického zabezpečení

Odhady situace v Asii z roku 2000 ukazují, že rozsah hygienického zabezpečení je zde zdaleka nejnižší ze
všech světových regionů – 54 procent obyvatel stálé nemá hygienické vybavení. Snadný přístup k zásobování bezpečnou vodou je na druhé nejnižší úrovni, tedy za Afrikou, a 20 procent obyvatel stále čeká na
zajištění této služby. Rozdíly v rozsahu hygienického zabezpečení jsou ještě větší: 69 procent venkovské
populace nemá žádné hygienické zabezpečení v porovnání s 26 procenty obyvatelstva městských oblastí.
Totéž platí o zajištění bezpečené vody: 27 procent venkovské populace nemá zajištěn přístup k bezpečné
vodě oproti 7 procentům obyvatel městských oblastí.
•

Afrika: nejmenší rozsah zásobování vodou

Afrika je domovem přibližně 13 procent světové populace. Zvýšení rozsahu služeb v oblasti vody a hygienického zabezpečení stále zůstává největším problémem. Přibližně 36 procent obyvatelstva nemělo v roce
2000 zajištěn snadný přístup ke zdroji bezpečné vody a přibližně 40 procent nemělo přístup
k hygienickému vybavení. Hodnoty zjištěné v různých oblastech ukazují na ještě větší nerovnoměrnost: 50
procent obyvatelstva žijícího ve venkovských oblastech nemá snadný přístup k bezpečné vodě v porovnání
se 14 procenty stejně postižených lidí v městských oblastech. Až 50 procent venkovské populace nemá
hygienické vybavení oproti 20 procentům v městských oblastech. A tyto rozdíly se dále zvětšují.
•

Latinská Amerika a Karibské ostrovy: největší nepoměr mezi městskými a venkovskými oblastmi

Úroveň služeb v tomto regionu je relativně vysoká a úsilí o jejich zabezpečení pomalu vyplňuje propast
mezi těmi, kteří mají tyto služby zajištěny, a těmi, kteří je zajištěny nemají. Mezera v celkovém pokrytí
potřeb bezpečné vody se odhaduje na zbývajících 14 procent obyvatelstva a v případě hygienického vybavení na 23 procent. V různých oblastech se však objevují překvapivé rozdíly. Zatímco rozsah hygienického
zabezpečení ve městech se odhaduje na přibližně 86 procent, rozsah hygienického zabezpečení na venkově
je asi 49 procent. Rozsah zajištění vody ve městech se odhaduje na 94 procent, zatímco jeho výše ve venkovských oblastech je pouhých 66 procent.
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vům a komunitám, mohli by obyvatelé ušetřit
každý rok miliardy hodin. Nedostatečný přístup
k bezpečné vodě a odpovídajícímu hygienickému
vybavení je prvním a hlavním problémem chudoby. Bude třeba, aby chudí lidé nejen pochopili
souvislost mezi zdravím a hygienou, ale, a to je
důležitější, aby byli dostatečně ekonomicky
a sociálně silní a mohli tak účinně požadovat
finančně dostupné zajištění vody a hygienického
vybavení a přijmout v tomto směru příslušná
opatření.

Tři problémy udržitelného rozvoje
Mnohé iniciativy, které vzešly z předcházejících
mezinárodních konferencí a jednání v oblasti
vody, byly na Summitu OSN pro nové tisíciletí
v září 2000 sjednoceny a zároveň zde dostaly nový
impuls. Na tomto jednání přijali vedoucí činitelé
a organizace Rozvojové cíle tisíciletí, které by na
celém světě měly vést k odstranění strádání
v základních oblastech lidského života. Při navrhování Rozvojových cílů tisíciletí zaujala voda
ústřední postavení, a to díky úloze, kterou plní při
zajišťování ekonomického růstu a snižování chudoby, dosahování bezpečnosti potravin, zlepšování stavu životního prostředí a ochraně ekosystémů. Protože udržitelný rozvoj a dosažení Rozvojových cílů tisíciletí se vzájemně posilují, je důležité
uvažovat o světových problémech s vodou zakotvených v dokumentu Rozvojové cíle tisíciletí
v kontextu tří pilířů udržitelného rozvoje: ekonomického, sociálního a environmentálního.
Oblast vodního hospodářství se nachází ve vzájemném vztahu k většině ostatních sektorů ekonomiky. Voda by se proto mohla stát omezením
pro ekonomický rozmach a růst. Důvodem je
zejména skutečnost, že dostupné množství vody
zůstává pevně dané, ale poptávka po vodě se
bude v nadcházejících letech i nadále zvyšovat
v důsledku populačního růstu, zvyšující se poptávky po potravinách a růstu průmyslového
sektoru. Otázka, jak zvýšit sociální a ekonomický
užitek z dostupných vodních zdrojů na maximum
a současně zajistit uspokojení základních potřeb
člověka a ochranu životního prostředí, je tudíž
ekonomickým problémem. Ve smyslu témat, o
nichž pojednávala první kapitola, to znamená
realizovat zásady integrovaného managementu
vodních zdrojů, a také uplatňovat mechanismy
vedoucí k efektivní alokaci a efektivnímu využívání vodních zdrojů, ke zlepšení výkonu stávajících
systémů zásobování vodou, zajistit udržitelnost
stávajících systémů a budoucích investic, využívat nástroje pro výměnu dluhů (tzv. swapů) a maximální zužitkování ekonomického potenciálu
dostupných zdrojů vody.
Voda rovněž představuje klíčový faktor pro zlepšení zdravotního stavu, prosperity a produktivity
člověka a životní úrovně obecně. Tohoto sociálně
zaměřeného problému se týká i jeden z Rozvojových cílů tisíciletí: do roku 2015 snížit na polovinu podíl obyvatelstva, které nemá přístup
k bezpečné pitné vodě. (Ministerské jednání
v Bonnu prosazovalo, aby byl na seznam Rozvojo-
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vých cílů tisíciletí zařazen také cíl týkající se hygienického zabezpečení.)
Udržitelné využívání vody a v tomto kontextu
i dodávky vody a hygienické vybavení se možná ve
větší míře než u kteréhokoli jiného sektoru týkají
všech hlavních témat programu rozvoje: snížení
chudoby, udržitelného stavu životního prostředí,
ekonomického růstu pod vedením soukromého
sektoru, rozvoje za spoluúčasti všech zainteresovaných a kvalitní správy a řízení. To vše jsou
obrovské problémy, které je třeba řešit. Je bezpodmínečně nutné urychlit zajišťování dostupnosti bezpečné vody, aby se zabránilo tomu, že
každý rok v důsledku vodou přenášených nemocí
zemře na 3 miliony lidí. Odvrácení zdravotní krize, která s vodou souvisí, vyžaduje prosazování
konkrétních opatření na zlepšování kvality vody,
rozšiřování rozsahu zásobování bezpečnou pitnou
vodou a odstranění překážek znemožňujících
dosažení lepšího hygienického vybavení. V případě venkovského obyvatelstva rozvojových zemí je
třeba, aby takové uspokojování základních potřeb
bylo doprovázeno udržitelným využíváním vody
a půdy tak, aby mohla být zachována produkce
bezpečných lokálních potravin a místní obyvatelé
se mohli vymanit z chudoby. Mezi další úkoly
v sociální oblasti patří snižování zranitelnosti
obyvatel (zejména žen a dětí) vůči strádání a vodou přenášeným nemocím v oblastech, kde dochází ke konfliktům a kde byly systémy zásobování vodou zničeny. Aby bylo možné pomoci chudému obyvatelstvu vymanit se z pasti chudoby, je
nezbytné snížit dopad katastrof, k nimž dochází
v souvislosti s vodou (povodně a sucha).
Environmentální souvislosti jsou také velkou
hrozbou do budoucna. Hladiny vod klesají téměř
na každém kontinentě. Má se za to, že nadměrné
využívání vody v zemědělství způsobilo množství
souvisejících problémů. Roste znečištění vody
pocházející z neregulovaného vypouštění zemědělského, průmyslového a domácího odpadu. Trvalé
zanedbávání požadavků ekosystémů na vodní
zdroje ve smyslu jak kvantitativním, tak i kvalitativním má zničující důsledky pro přírodní kapitál,
biodiverzitu společenstev závislých na vodě
a zdraví člověka. Environmentální problémy nelze
řešit bez udržitelného využívání vodních zdrojů
a ochrany jejich základny ve smyslu kvantitativním i kvalitativním tak, aby současné i budoucí
generace mohly zachovat svoji existenci na této
planetě. V kontextu témat, jimiž se zabývala poslední kapitola, zahrnuje účinný přístup k tomuto
problému okamžitou realizaci opatření, která
udrží již napáchané škody v určitých mezích
a zmírní škody do budoucna. K nejnaléhavějším
požadavkům patří prosazování lepšího vodního
hospodaření na všech úrovních, intenzivnější
snahy o realizaci integrovaného managementu
vodních zdrojů, vyšší účinnost při využívání vody
pro zavlažování (koncept vyšší produkce na jednotku vody) a prosazení přísných opatření pro
zlepšení kvality vody a ochrany ekosystémů.
Tyto tři hlavní problémy se větví na několik druhotných, avšak specifických záležitostí, které pak
podrobněji charakterizují rozsah a povahu otázek
souvisejících s vodou v kontextu udržitelného

rozvoje. Závažným problémem vodního hospodářství je kupříkladu nalezení rovnováhy mezi stavem populace a rovnoměrným rozdělováním zdrojů vody. Pro dosažení tohoto cíle je spolu
s mechanismy uvážlivé správy v sektoru vody
zapotřebí v rozvojových zemích zlepšit i kapacity
vodního hospodářství. Má se za to, že současná
světová krize související s vodou je způsobena
spíše špatným řízením, než skutečným nedostatkem. Uvážlivé hospodaření s vodou vyžaduje pečlivý monitoring poskytovatelů služeb i transparentnosti a odpovědnosti v rámci celého procesu.
Situace vyžaduje využívání jiných mechanismů
tam, kde se stanovují standardy a cíle, a tam, kde
jsou poskytovány služby.
Sociální mobilizace chudých obyvatel a budování
kapacity decentralizovaných komunitních struktur jsou důležitým prostředkem při snižování
chudoby. Problémem obrovského významu je
i zvyšování sociálního a ekonomického postavení
chudého obyvatelstva. Jeho řešení umožní lidem
platit za poskytování vody, což bude dále přispívat
k mobilizaci zdrojů a trvalé udržitelnosti investic
do vodohospodářské infrastruktury. V managementu mezinárodních vod je pokrok zdlouhavý
a obtížný, což ohrožuje existenci většiny obyvatelstva v chudých zemích.
Zvyšování produktivity vody v zemědělství bude
mít zásadní význam z hlediska dosažení cílů týkajících se bezpečnosti potravin, nemělo by však
ohrozit dostupnost vody pro jiné účely. Problémem bude zavést a prosadit v tomto kontextu
systém podnětů, který bude mít samoregulační
dopad a bude posilovat efektivní využívání vody.
Možné příklady takových podnětů zahrnují např.
poskytování subvencí pro zavedení zdokonalených
zavlažovacích technologií, vyřešení problémů
souvisejících s poklesem a kolísáním cen zemědělských komodit, odstranění trvalých překážek
tuzemského obchodu, snížení nadměrného zdanění v oblasti zemědělství, zajištění investic do
venkova a zlepšení dopravní a marketingové infrastruktury. Současně je kvůli rostoucí konkurenci ohledně omezených zásob vody nezbytné
vytvořit a prosadit alokační mechanismy založené
na kompozitní hodnotě vody. To umožní uvolnit
vodu ze sektoru zemědělství pro jiné výrobní účely.
Mobilizace dalších zdrojů zůstává důležitým úkolem, třebaže i menší úpravy ve vzorcích alokace
zdrojů (převádění zdrojů vyčleněných pro městské
systémy do programů pro venkov) mohou mít
významný vliv na rozšiřování dodávek vody.
K vyřešení většiny těchto problémů bude přispívat
budování prostředí příznivého pro vytváření partnerské spolupráce mezi veřejným a soukromým
sektorem. V tomto ohledu se budou od všech
zúčastněných subjektů v rámci společného úsilí
požadovat jejich nejlepší zkušenosti; a současně
bude nutné zachovat významnou úlohu vlády při
zajišťování politické asistence a legislativní podpory, jakož i při koordinaci pomoci dalších sektorů. Soukromý sektor zastává důležitou úlohu při
poskytování základních vodohospodářských služeb v městských oblastech, jeho výkon však zdaleka neplní očekávání. To se musí změnit. Dosa-

žení cílů při zajišťování vody a hygienického vybavení bude do značné míry určováno rozsahem
zapojení soukromého sektoru, a to pro jeho manažerské zkušenosti a schopnost zajistit finanční
zdroje. Praxe však ukázala, že soukromý sektor
plní svou úlohu nejúčinněji pouze v případě, je-li
jeho činnost doplněna důraznými zásahy vlády
zaměřenými na zajištění spravedlivých podmínek
pro všechny.

Řešení v praxi
Právě popsané problémy jsou složité, ale
v žádném případě nejsou nepřekonatelné. (Viz
Rámeček W5.) V reakci na tyto problémy je třeba
připravit na úrovni jednotlivých zemí akční plány
– vize, záměry, realizační strategie, mechanismy
monitoringu atd. Vodítka a principy pro akční
plán byly navrženy v Kapitole 18 Agendy 21
a znovu projednány na šestém zasedání Komise
pro udržitelný rozvoj a na mnoha další mezinárodních fórech. Naposledy byly tyto principy znovu oživeny na Summitu pro nové tisíciletí a staly
se součástí měřitelných cílů a záměrů. V praxi
však mnoho rozvojových zemí nemá žádné plány
jak převést seznam žádoucích principů a vodítek
do podoby konkrétních opatření. Existují i jiné
země, které plány mají, avšak nemají prostředky
na jejich realizaci. To vyžaduje silnou politickou
vůli a podporu, která povede až k vytvoření příznivého prostředí a získání finančních zdrojů.
Uvážlivé hospodaření s vodou je náročným úkolem, který je třeba řešit na lokální úrovni
v jednotlivých zemích, přičemž na úrovni mezinárodní je třeba podporovat realizaci programů
s užším zaměřením.
Ani výše popsané problémy, ani devět klíčových
oblastí pro realizaci opatření, které zde uvádíme,
nejsou ničím novým. Nicméně naším záměrem je
reagovat na otázky popsané v první kapitole
v kontextu WEHAB a udržitelného rozvoje. Předpokládá se, že významné širší ekonomické, sociální a environmentální důsledky, jež by samy
o sobě nenastaly, by mohly mít následující možná
opatření:
•

zajistit zásobování bezpečnou pitnou vodou

•

rozšířit hygienické služby

•

připravit a realizovat akční plány ve vodním
hospodářství

•

zvýšit produktivitu vody v zemědělství

•

zajistit ochranu zdraví člověka

•

zlepšit plánování příprav na katastrofické
situace

•

mobilizovat finanční zdroje

•

posílit institucionální a technické kapacity a

•

chránit vodní ekosystémy včetně ústí řek a
mořských systémů.

Tyto oblasti pro realizaci opatření považují vodu
za jádro rámce WEHAB, protože voda je nejenom
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Rámeček W5: Příběh úspěšné Jihoafrické
republiky
Když se v roce 1994 ujala moci v Jihoafrické
republice nová demokratická vláda, nemělo
přibližně 14 milionů lidí přístup k bezpečné
vodě. Do roku 2001 byl tento počet snížen na
7 milionů lidí. Zajištění bezpečné vody pro
všechny obyvatele by mělo být dosaženo do
sedmi let. Finanční dostupnost základních
dodávek vody je zajištěna prostřednictvím subvencí poskytovaných samosprávným orgánům,
čímž se naplňuje jedna z deklarací Ústavy Jihoafrické republiky z roku 1996, která dostatečný
přístup k vodě považuje za jedno z lidských
práv.
Pokud jde o hygienické zabezpečení, byla situace jiná. Ačkoliv došlo k návrhu základní politiky, její naplnění velmi zaostávalo. Epidemie
cholery v roce 2000 posloužila jako výstražný
signál. Bylo postaveno přibližně 49 000 VIP
toalet pro 400 000 lidí a byl přijat ambiciózní
záměr - do roku 2010 zcela eliminovat nedostatek hygienického vybavení. Práce v oblasti zdravotnictví, školství, bydlení, veřejných prací,
samosprávy a životního prostředí jsou koordinovány v rámci multisektorálního přístupu a
jsou podporovány i větším nárůstem veřejných
výdajů. Došlo k mobilizaci hnutí žen, nevládních organizací, místních firem a dalších složek
soukromého sektoru.
Povědomí o hygieně a změny v postojích veřejnosti se nyní považují za nezbytnou součást
prevence před vodou přenášenými onemocněními. Byla zahájena kampaň WASH, která propaguje mytí rukou a slibuje záchranu tisíců
životů. Tato vize je nyní součástí programu pro
celou Afriku a zkušenosti se rozšiřují prostřednictvím Nového partnerství pro rozvoj Afriky
(New Partnership for Africa´s Development) a
regionálních orgánů.

zdrojem, ale poskytuje také služby. Dosažení
pokroku v těchto oblastech pomůže nejen při
naplňování Rozvojových cílů tisíciletí v sektoru
vody, ale i při plnění souvisejících cílů, jimiž je
snižování chudoby, zlepšení zdravotního stavu,
využívání potenciálu vodní energie, zvýšení produkce potravin, ochrana ekosystémů, zachování
biodiverzity a změny neudržitelných vzorců využívání vody. Jinými slovy, řešení problémů s vodou
slouží jako stimul úspěšnosti specifických opatření, která se týkají všech oblastí WEHAB (voda a
hygienické zabezpečení, energetika, zdraví, zemědělství a biodiverzita). A dosažení pokroku
v těchto oblastech je klíčem k realizaci Rozvojových cílů tisíciletí.
Většina problémů souvisejících s vodou je obvykle
lokálního charakteru – ať už se týkají poskytování
služeb, důsledků špatné kvality vody pro životní
prostředí nebo udržitelného fungování systémů.
Možná řešení je třeba hledat rovněž na místní
úrovni, a to je důvodem, proč se hospodaření v
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komunitách stalo základem managementu vodních systémů. Tato velice specifická povaha problematiky vody výrazně odlišuje tuto oblast od
ostatních oblastí WEHAB.

Odhad finančních požadavků
Financování Rozvojových cílů tisíciletí je pravděpodobně jedním z nejdůležitějších úkolů, jimž
bude muset mezinárodní společenství čelit během
příštích 15 let. V této chvíli není jasné, kolik to
bude stát. V případě vody se objevily nejrůznější
odhady. (Viz Tabulka 1.) Podle odhadů Rady pro
spolupráci při zajišťování vody a hygienického
zabezpečení (Water Supply and Sanitation Collaborative Council) a Globálního partnerství pro vodu
(Global Water Partnership) by splnění cílů souvisejících s vodou vyžadovalo částku mezi 14 a 30
miliardami dolarů ročně, kromě asi 30 miliard
dolarů, které už byly vynaloženy. Odhady Vize 21
(Vision 21) odrážejí investice pro překlenutí propastí – ty však nezohledňují požadavky na investice do bohatých městských oblastí.

Tabulka W1: Požadavky na roční financování
v oblasti vody a hygienického vybavení
Zdroj
Evropská komise
Světová banka
WaterAid
Zpráva PriceWaterhouseCoopers (2000)
Vize 21

Současné
financování
224,3 mil. EUR
60 mld. USD
27 – 30 mld.
USD
80 mld. USD

180 mld. USD

10 – 25 mld.
USD
14 mld. USD

19 – 34 mld.
USD
30 mld. USD

Globální partnerství pro
vodu
IUCN (JPoA)*
10 mld. USD
* Akční plán z Johannesburgu

Navrhované
financování
Bez odpovědi
75 mld. USD
25 mld. USD

20 mld. USD

Jedna věc je zřejmá: odhady financování potřebného pro zajištění vody a hygienického zabezpečení se široce různí z důvodu rozdílů v metodologii a v předpokladech užitých při sestavování
těchto odhadů. Odhady týkající se hygienického
zabezpečení jsou například v rozsahu od 20 dolarů na osobu do 500 dolarů na osobu. Získání
přesnějších a lepších informací ohledně celkových
finančních požadavků pro splnění Rozvojových
cílů tisíciletí pro oblast vody vyžaduje další práci.
Celkové finanční požadavky pro celý sektor vody
byly podle odhadů tří zdrojů určeny v rozsahu od
111 do 180 miliard dolarů ročně. (Viz Tabulka
W2.) Zmíněné zdroje došly k těmto hodnotám na
základě informací dokumentovaných v různých
zprávách. Stojí za to zdůraznit skutečnost, že tyto
odhady nákladů nepředstavují další oficiální požadavky na rozvojovou pomoc, ale jsou celkovými
náklady včetně příspěvků z rozvojových zemí,
které ve většině případů činí rozhodující podíl.
Africká ministerská konference o vodě (African
Ministerial Conference on Water) nedávno oznámila, že Afrika potřebuje 10 miliard dolarů ročně,
aby bylo možné uspokojit naléhavé potřeby

v oblasti vody, a celkovou investici 20 miliard
dolarů ročně na rozvoj vodohospodářské infrastruktury, aby bylo možné naplnit Rozvojových
cílů tisíciletí do roku 2015. Globální čísla ukazují,
o jak obrovský problém se jedná, i když ohledně
přesných požadavků neexistuje shoda. Se zřetelem k těmto skutečnostem by nejdůležitějším
krokem v této chvíli bylo vypracovat takovéto
odhady na úrovni jednotlivých zemí, a to při použití standardní metodiky, přičemž základní předpoklady by byly upraveny podle lokálních podmínek. Tato práce by byla pro jednotlivé země prospěšná i při sestavování strategií pro mobilizaci
zdrojů.

Tabulka W2: Budoucí požadavky na financování
v různých sektorech využívajících vodu (v miliardách dolarů ročně)
Součást

Zpráva PriceWaterhouseCoopers
(2000)
30

Voda a hygienické
zabezpečení
Komunální odpad
70
Průmyslové odpadní
30
vody
Bezpečnost zeměděl40
ství a potravin
Zavlažování a odvod-ňování
Ochrana/Integrovaný
10
management vodních
zdrojů
Vodní energie
-Životní prostředí,
-energetika a průmysl
Vodou přenášená
-onemocnění
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Voda a hygienické zabezpečení: rámce pro realizaci opatření
Zásadní role, kterou hraje voda při dosahování
cílů udržitelného rozvoje, a rostoucí uvědomování
si této úlohy vyvolalo širokou diskusi na národní i
mezinárodní úrovni. Jejím námětem byla otázka,
jak nejlépe prosazovat nová konkrétní opatření
a partnerskou spolupráci v oblasti vody a udržitelného rozvoje. Kapitola 18 a další související
části Agendy 21 s plnou vážností uznaly, že voda
plní komplexní úlohu při zajišťování základních
potřeb udržitelného rozvoje. V tomto kontextu
jsou voda a hygienické zabezpečení zásadními
faktory pro odezvu globálních komunit na některé
záměry stanovené v rámci Rozvojových cílů tisíciletí i samotná opatření v tomto směru. Sem náleží
i cíl snížit do roku 2015 podíl obyvatelstva bez
udržitelného přístupu k bezpečné pitné vodě na
polovinu, ale i další cíle zaměřené na snižování
chudoby, integrování zásad udržitelného rozvoje
do národní politiky a programů a odstranění nerovných podmínek obou pohlaví v oblasti vzdělávání.
Světový summit o udržitelném rozvoji je jedinečnou příležitostí pro mezinárodní společenství, aby
předneslo konkrétní iniciativy, včetně institucionalizovaných postupů, které by umožnily, aby
byla doporučení mezinárodních schůzek o vodě
a hygienickém zabezpečení převedena do praxe.
Během přípravného procesu, který předcházel
Světovému summitu o udržitelném rozvoji, vyjádřila řada zainteresovaných subjektů zájem o širokou škálu oblastí, jež by bylo možné dále rozšířit
prostřednictvím vhodných iniciativ. Od takovýchto iniciativ se očekává, že určí partnery a budou
specifikovat jasné záměry, časové harmonogramy,
koordinační a realizační mechanismy, způsoby
monitorování postupu, systematické a předvídatelné financování, přenos technologií a budování
kapacit, jež jsou pro zahájení těchto iniciativ
nezbytné. Záměrem této kapitoly je napomoci
tomuto procesu prostřednictvím rámce pro realizaci opatření. Součástí tohoto rámce je posílení
úlohy partnerské spolupráce pro udržitelný rozvoj
v oblasti vody a hygienického zabezpečení, což
však není jeho jediným aspektem.
Světový summit o udržitelném rozvoji je fórem pro
mezinárodní společenství, vlády, nevládní organizace, soukromý sektor a lokální komunity a současně je výzvou pro tyto organizace, aby se odhodlaly k činům a nadále usilovaly o dosažení cílů
udržitelného rozvoje. Je výzvou, aby z dlouhodobého hlediska byla cesta udržitelného rozvoje
rozpoznána jako jediná možnost pro vyvedení
chudého obyvatelstva tohoto světa z pasti chudoby a také aby byl uznán fakt, že udržitelný rozvoj
lze uskutečnit se zdroji, jež jsou k dispozici. Je
také výzvou k nalezení nových řešení starých
problémů. Plán cesty k udržitelnému rozvoji
v sektoru vody je uveden níže. Tento plán stanovuje cíle a oblasti realizace opatření pro udržitelný
rozvoj, indikativní cíle vztahující se ke každé této
oblasti a příklady konkrétních opatření, které je
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možné v rámci každé oblasti realizovat. Oblasti
pro realizaci opatření a záměry zde navrhované
mají být indikativní či orientační a mohou být
dále propracovány na základě vzájemných rozhovorů více zainteresovaných subjektů a výsledků
Světového summitu o udržitelném rozvoji.

Rámce pro realizaci opatření
Otázky vody a udržitelného rozvoje byly projednávány na mezivládní úrovni na šestém zasedání
Komise pro udržitelný rozvoj (CSD-6) v roce 1998
a v klíčových otázkách bylo dosaženo všeobecné
shody. Vlády se dohodly, že „k tomu, aby vodní
systémy více přispívaly k dosažení cílů udržitelného rozvoje“, bude třeba přispění všech zainteresovaných subjektů a také zvýšení investic. Dále
se shodly na tom, že „k zásadním předpokladům
pro realizaci cíle přijatého mezinárodním společenstvím, kterým je snížit do roku 2015 na polovinu podíl obyvatelstva žijícího za méně než
1 dolar na den, patří přístup k zásobování bezpečnou pitnou vodou a k hygienickému vybavení
a také obrácení trendu neudržitelného využívání
vody.“ Na základě doporučení, které učinila Komise pro udržitelný rozvoj, pokračoval v rámci Světového summitu o udržitelném rozvoji dialog o významu vody z hlediska udržitelného rozvoje. Poslední jednání na toto téma proběhlo v Bonnu
v roce 2001, kde se mezi klíčovými prioritami opět
objevilo mj. zlepšování managementu a správy
a lepší přístup k vodě a hygienickému zabezpečení. Komise pro udržitelný rozvoj také vyzvala ke
sjednocenému postupu v řešení otázek pobřeží
a moří s tím, že je třeba věnovat řádnou pozornost
jejich propojenosti s integrovaným managementem vodních zdrojů.
V souvislosti s rozvojem a managementem vodních zdrojů založeným na koncepci udržitelného
rozvoje čelí lidstvo řadě problémů. Pro vyřešení
těchto problémů je třeba, aby se značná pozornost a také politická vůle zaměřily na změnu
současné politiky a odstranění fiskálních, technických a institucionálních omezení a překážek.
Dostupnost vhodných moderních technologií pro
přivedení vody do větší blízkosti komunit, jimž se
příslušných služeb nedostává, za přijatelné ceny,
realizace opatření na ochranu vody a její efektivní
využívání, institucionalizace úlohy trhů s vodou
pro přesun vody mezi venkovskými a městskými
oblastmi, užší spolupráce mezi manažery sladkovodních zdrojů a pobřežních zón a zavedení regulačních a sektorových reforem – to vše může sloužit jako důležitý ukazatel skutečnosti, že potřeby
v oblasti vody budou uspokojovány způsobem,
který bude efektivnější vzhledem k nákladům
a přínosnější pro životní prostředí.
V souvislosti s vodou a koncepcí udržitelného
rozvoje vzešlo z různých fór mnoho doporučení,

kde byl zdůrazněn aspekt času a znovu i potřeba
důraznějšího prosazování politických, regulačních
a legislativních reforem v sektoru vody. Ostatní
klíčová doporučení zahrnovala lepší fungování
trhu na všech úrovních při současné ochraně
nejzranitelnějších vrstev populace, získání požadovaných finančních investic, podpora technických inovací, výzkum a vývoj a budování lidské
a institucionální kapacity v rozvojových zemích
a malých ostrovních rozvojových státech.
V současné době je naléhavě třeba zavést odpovídající mechanismy dodávek vody a opět vytvořit
závazek, který by vedl k účinnější realizaci strategií v oblasti vody a udržitelného rozvoje na národní, regionální a globální úrovni. Z tohoto důvodu
jsou v této kapitole uvedeny oblasti s nejvyšší
prioritou, kde je třeba přijmout okamžitá opatření. Indikativní cíle pro každou oblast jsou definovány ve vztahu k časovému horizontu cílů rozvoje
v novém tisíciletí a jsou navržena klíčová opatření
pro naplnění těchto záměrů. Uvedené oblasti pro
realizaci opatření, indikativní cíle i navrhovaná
opatření jsou odvozeny z mezinárodních dohod
a doporučení vztahujících se k vodě, ale jsou zde
přeskupeny tak, aby odrážely nejnaléhavější priority v rámci oblastí WEHAB (voda a hygienické
zabezpečení, energetika, zdraví, zemědělství a biodiverzita) a Rozvojové cíle tisíciletí. Naší snahou je
umožnit mnoha zainteresovaným subjektům, aby
mohly konkrétně přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje na poli vody a hygienického zabezpečení.

Oblast pro realizaci opatření 1: do roku 2015
snížit na polovinu podíl obyvatelstva bez udržitelného přístupu k bezpečné pitné vodě. (Zpracováno podle materiálu OSN Rozvojové cíle
tisíciletí - 7)

Indikativní cíle/mezníky
S finanční a technickou pomocí zahájit program opatření (2005 – 2015) směřující k dosažení jednoho z Rozvojových cílů tisíciletí, jímž
je snížení podílu obyvatelstva bez udržitelného
přístupu k bezpečné vodě na polovinu.
(Zpracováno podle odsouhlaseného znění návrhu realizačního plánu - Draft Plan of Implementation)
V praxi to znamená, že v roce 2005 bude mít
přístup k bezpečné vodě 210 milionů lidí,
v roce 2010 to bude 486 milionů lidí a v roce
2015 pak 880 milionů lidí.
Společně s partnerskými vládami a dalšími
zainteresovanými subjekty realizovat řadu
národních programů zvyšujících povědomí
veřejnosti o dodržování hygieny (WASH). Tyto
programy musí doprovázet i praktická opatření
zaměřená na dodržování hygieny.
Příklady opatření
•

Mobilizovat mezinárodní a tuzemské zdroje
na všech úrovních, zajistit přenos technologií
a podporovat budování kapacit pro vodohospodářskou infrastrukturu a rozvoj služeb
a zároveň zajistit, aby tato infrastruktura
a tyto služby uspokojovaly potřeby chudého
obyvatelstva a slabšího pohlaví.

•

Soustředit pozornost a zdroje na eliminaci
problému vodou přenášených onemocnění,
který je důsledkem nedostatečného přístupu
k bezpečné vodě.

•

Provést hodnocení na úrovni jednotlivých
zemí a na jeho základě vytvořit strategie
a akční plány orientované na dosažení příslušných záměrů.

•

Investovat do vyšší účinnosti stávajících systémů, obnovy a zlepšení provozu a údržby.

•

Vytvořit příznivé podmínky pro zakládání
a růst soukromých firem poskytujících služby
a zajistit tak obnovu, provoz a údržbu vodohospodářských systémů na lokální a národní
úrovni.

•

Na úrovni jednotlivých zemí posilovat politickou vůli k zajišťování základních služeb, jako
je zásobování vodou a hygienické zabezpečení
pro chudé obyvatelstvo.

•

Prosazovat transfer technologií specifických
pro danou lokalitu a podporovat tak využívání nových inovačních distribučních systémů
a zařízení pro čištění vod.
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•

Prosazovat a posilovat zajišťování služeb
inovačními způsoby, které jsou kompatibilní
s lokální situací, s maximálním zaměřením
na komunitní organizace.

•

Tam, kde je to možné, spoléhat na využívání
tradičních postupů, jako je např. záchyt
srážkové vody.

•

Vytvářet nové typy partnerské spolupráce,
aby bylo možné překonat omezení zdrojů.

Oblast pro realizaci opatření 3: Vytvořit rámce
pro integrovaný management vodních zdrojů
včetně integrovaného managementu zdrojů
pobřežních oblastí a povodí řek a na úrovni
jednotlivých zemí připravit a realizovat akční
plány. (V souvislosti Rozvojovým cílem tisíciletí
7 a Návrhem realizačního plánu, odst. 25)

Indikativní cíle/mezníky
Oblast pro realizaci opatření 2: Snížit na polovinu podíl obyvatelstva bez udržitelného přístupu
k lepšímu hygienickému vybavení.

Rozvojové země připraví postupy a regulační
rámce pro rozvoj vodních zdrojů a jejich managementu v pobřežních a mořských oblastech, s náležitým zřetelem na zdraví obyvatel
a ochranu životního prostředí.

Indikativní cíle/mezníky

Všechny země, které se nacházejí pod tlakem
nedostatku vody, vyhotoví do roku 2005 akční
plány vodního hospodářství, kde budou určeny
způsoby vyřešení tohoto nedostatku.

Zahájit program opatření včetně finanční
a technické pomoci, jehož cílem bude do roku
2015 snížit na polovinu podíl obyvatelstva bez
udržitelného
přístupu
k lepším
službám
v oblasti hygienického zabezpečení s důrazem
na informovanost o hygieně pro udržení zdravé
komunity. (V současné době je více než
2,4 miliardy lidí bez jakéhokoliv přístupu
k cenově přijatelným službám hygienického
zabezpečení.)
Snížit dětskou úmrtnost.
Příklady opatření
•

Na všech úrovních posilovat politickou vůli
k tomu,
aby
se
integrované
přístupy
k službám hygienického zabezpečení staly
součástí politiky a programů v jednotlivých
sektorech.

Do roku 2005 dokončit ve všech zemích hodnotící studie týkající se vody.
Vytvořit národní a regionální programy pro
integrovaný management vodních zdrojů
a integrovaný management zdrojů pobřežních
oblastí a povodí řek a do roku 2005 je realizovat.
V případě zvolených povodí řek budou v akčních plánech managementu vodních zdrojů
prozkoumány požadavky pobřežního prostředí
a popsána jejich řešení.
Příklady opatření
•

Pomáhat zemím při přípravě politiky, strategií
a předpisů pro oblast vody prostřednictvím
mechanismů účasti, které by zahrnovaly jednoznačné hodnocení požadavků na zdroje.

•

Mobilizovat zdroje na všech úrovních
a s jejich pomocí vybudovat infrastrukturu
pro hygienické zabezpečení a rozvoj služeb.

•

•

Na úrovni lokální, sub-národní a národní
provést odpovídající hodnocení, uskutečnit
diagnostické analýzy a vytvořit strategie
a akční plány zaměřené na splnění záměrů
v oblasti hygienického zabezpečení.

Na úrovni povodí řek, pobřežních zón a jednotlivých zemí posílit plánovací a realizační
kapacity integrovaného managementu vodních zdrojů a integrovaného managementu
zdrojů pobřežních zón a povodí řek.

•

•

Podněcovat rozvoj a realizaci finančně dostupných a vhodných projektů hygienického
zabezpečení tam, kde jsou potřeby tohoto zabezpečení největší, tj. ve venkovských oblastech a v městských oblastech, kde žijí lidé
s nízkými příjmy.

Vytvořit národní programy pro řízení a monitoring informací.

•

Vyhodnocovat alternativní možnosti pro překlenutí propasti mezi nabídkou vody a poptávkou po vodě prostřednictvím optimální
alokace zdrojů včetně společného využívání
a zvažování jak nekonvenčních, tak i tradičních přístupů.

•

Prosazovat a posilovat politiku a strategie
decentralizovaného vodního hospodářství zahrnujícího spoluúčast.

•

Zvýšit kapacity pro plánování, realizaci, provoz a management vody a hygienického zabezpečení.

•

V souladu s rozvojem a řízením sektoru vody
vytvořit a realizovat školící programy.

•

•
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Vytvořit postupy pro účinné využívání vody,
hygienické zabezpečení a hygienu pomocí
propagace, školení a rozvíjení možností
v rámci partnerské spolupráce s ostatními zainteresovanými subjekty (včetně médií, nevládních organizací a soukromého sektoru).
Chránit vodní ekosystémy zaváděním cenově
dostupných hygienických technologií a čištěním odpadních vod z průmyslových zařízení
a domácností.

•

Zaměřit výzkum a management informací na
řešení problémů.

•

Sdílet znalosti a inovační technologie.

•

Budovat partnerskou spolupráci s mezinárodními, regionálními a národními fóry a institucemi za účelem výměny poznatků.

•

Vyhodnocovat a určovat přeshraniční problémy, jež vyžadují spolupráci, a vytvářet
strategie pro řešení těchto problémů.

•

Vytvořit národní a regionální konzultační
skupiny, aby bylo možné dále rozvíjet diskuse
o problémech přesahujících hranice jedné
země.

•

Vytvořit programy na podporu spolupráce
mezi manažery povodí řek a pobřežních zón.

Oblast pro realizaci opatření 4: Zvýšit produktivitu vody v systémech závlahového zemědělství
a tak přispět k zajištění potravin, uvolnění tlaků
na životní prostředí a připravit podmínky pro
převod vody do jiných oblastí jejího možného
produktivního využití.

Indikativní cíle/mezníky
Zvýšit produktivitu vody v sektoru zemědělství
a podpořit tak zemědělskou produkci, což by
mělo viditelný vliv na snižování chudoby a zabezpečení potravin.
Do roku 2010 zvýšit účinnost využívání vody
v zemědělském sektoru o 5 procent a do roku
2015 o 10 procent.
Příklady opatření
•

•

Prosazovat strategie v oblasti zavlažování jako
součást zemědělské politiky a postupně přecházet na přístupy založené na poptávce.
Prostřednictvím modernizace a transferu
manažerských postupů prosazovat zavádění
takových systémů zavlažování, které reagují
na potřeby uživatele.

•

Realizovat opatření pro management zavlažování na farmách.

•

Definovat strategie a prostředky ke snížení
ztrát vody v sektoru závlahového zemědělství.

•

Podporovat udržování půdní vlhkosti jak
v rámci závlahového zemědělství, tak i v zemědělství, které je závislé na srážkách.

•

Realizovat strategie a zavádět prostředky,
jejichž cílem je snižovat ztráty vody
v závlahovém zemědělství, a monitorovat využívání vody.

•

Zintenzívnit výzkum v oblasti managementu
půdy a vody a posílit extenzivní systémy.

•

Podporovat využívání tradičních systémů pro
zachycování vody ve srážkových oblastech.

•

Zavést zemědělsko-meteorologické sítě a postupy pro dosažení lepšího managementu
efektivity zavlažování.

Oblast pro realizaci opatření 5: Chránit zdraví
člověka a snižovat úmrtnost (související
s nedostatečným přístupem k bezpečné pitné
vodě a nedostatečným hygienickým zabezpečením) prostřednictvím zlepšení kvality pitné vody.

Indikativní cíle/mezníky
Dosáhnout změn v chování, které se týká vody,
hygienického vybavení a dodržování hygieny, a
dále změn v managementu kvality vody a
v praxi hygienického zabezpečení. Důležité
mezníky jsou 35ti procentní snížení výskytu
vodou přenášených onemocnění do roku 2010
a 70ti procentní snížení do roku 2015.
Do roku 2015 snížit úmrtnost u dětí do pěti let
o dvě třetiny zajištěním lepšího přístupu
k bezpečné pitné vodě, zajištěním odpovídajícího a finančně dostupného hygienického vybavení a lepším dodržováním hygienických postupů.
Příklady opatření
•

Realizovat
vody.

•

Na úrovni jednotlivých zemí pověřit vždy
jednu agenturu zodpovědnou za integrovaný
management vodních zdrojů úkolem, jehož
náplní bude zvyšovat veřejnou informovanost
v oblasti vody.

•

Ustanovit systémy a zásady politiky, které
berou ohled na genderové předpoklady

•

Zlepšit chápání souvislostí mezi vodou, hygienickým vybavením, dodržováním hygieny
a zmírňováním chudoby a udržitelným rozvojem, a dále zvyšovat všeobecnou informovanost v tomto ohledu.

•

Ve spolupráci se všemi příslušnými stranami
vytvořit programy komunitní propagace
a programy školení, které budou přispívat ke
zlepšování hygienických postupů v domácnostech chudých obyvatel.

•

Určit nejlepší postupy a zkušenosti získané
ze stávajících projektů a programů, které se
vztahují k poskytování bezpečné vody a k hygienickým službám zaměřeným na péči o děti.

•

Na všech úrovních vytvářet příležitosti pro
partnerskou spolupráci a navázání kontaktu
mezi větším počtem zainteresovaných subjektů, jež se budou přímo orientovat na snižování úmrtnosti u dětí v souvislosti s nebezpečnou vodou, neodpovídajícím hygienickým vybavením a špatnou hygienou.

programy

monitorování

kvality
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•

Vytvořit národní, regionální a globální programy poskytování bezpečné vody a lepších
hygienických služeb pro městské chudinské
čtvrti, se zvláštním zaměřením na potřeby dětí.

•

S ohledem na lokální podmínky vytvořit strategii prevence znečišťování vody, jejímž účelem bude snížení zdravotních rizik souvisejících s úmrtností matek a dětí.

jů, vytvořit mechanismy čerpání těchto zdrojů
a zajistit koordinaci sektoru vody a hygienického zabezpečení.
(Např. splnění těch Rozvojových cílů tisíciletí,
které se týkají zajištění vody a hygienického
vybavení, vyžaduje přibližně 60 miliard dolarů
ročně.)
Příklady opatření

Oblast pro realizaci opatření 6: Na úrovni jednotlivých zemí posílit plánování opatření pro případ
pohrom, které by chránily chudé obyvatelstvo
před dopady katastrof souvisejících s vodou
(záplavy a sucha), zejména v nízko položených
zemích a v malých ostrovních rozvojových státech.

•

Zajistit výrazné zvýšení všech typů financování z veškerých typů zdrojů.

•

Vytvořit nové formy a mechanismy zajišťování
finančních prostředků.

•

Prosazovat využívání mechanismů výměny
dluhů, což by zvýšilo množství lokální měny.

•

Zavést tarifní politiku, která bude podporovat
návratnost nákladů, výkonnost ekonomiky
a sociální spravedlnost.

•

Zvýšit možnosti veřejného financování.

•

Zvýšit výkonnost současných a budoucích
systémů k udržení provozu a investic.

Indikativní cíle/mezníky
V letech 2005 – 2015 vytvořit programy pro
zmírnění dopadů mimořádných událostí souvisejících s vodou zaměřené na výrazné snížení
rizik pro nejchudší obyvatelstvo a omezení jeho
zranitelnosti související s přírodními katastrofami.
Zavést systémy včasného varování a propojit je
s regionálními sítěmi v zemích, které jsou riziky souvisejícími s vodou ohroženy více.
Příklady opatření
•

Do řešení otázek zranitelnosti, hodnocení
rizik a managementu v případě katastrof,
které postihují zásobování vodou a hygienické
zabezpečení, začlenit postup, jehož součástí
je připravenost na více rizik.

•

Posílit systémy včasného varování a podporovat využívání tradičních znalostí domorodých
obyvatel při managementu rizik a zvládání
následků katastrof.

•

Vytvořit programy pro snižování dopadů mimořádných událostí souvisejících s vodou.

•

Posílit partnerství a spolupráci s cílem snižovat následky katastrof souvisejících s vodou
a zlepšit rizikový management.

•

Posílit institucionální a lidské kapacity, které
se zabývají následky katastrof souvisejících
s vodou a snížit příslušná rizika.

Oblast pro realizaci opatření 7: Mobilizovat finanční zdroje pro pokrytí potřebných investic do
sektoru vody.

Oblast pro realizaci opatření 8: Posílit institucionální a technické kapacity rozvojových zemí při
realizaci integrovaného managementu vodních
zdrojů a integrovaného managementu zdrojů v
pobřežních oblastech a v povodí řek, a také při
uskutečňování managementu a správy sektoru
vody na úrovni jednotlivých zemí včetně těch,
které se zabývají provozem a správou vodních
systémů.

Indikativní cíle/mezníky
Do roku 2010 zavést do sektoru vody odpovídající systémy řízení a správy a tak přispět
k Rozvojových cílů tisíciletí v oblasti vody.
Zajistit rostoucí úlohu soukromých poskytovatelů při poskytování vodohospodářských služeb, a to při zajištění technologií, managementu a financování, což se má uskutečňovat
v partnerské spolupráci s vládami a lokálními
komunitami.
Zabezpečit zdroje a technologie pro realizaci
akčních plánů.
V porovnání s výchozí situací postupně redukovat externí technickou pomoc (způsobem,
který by umožňoval měření efektivity).
Příklady opatření
•

Indikativní cíle/mezníky
Sestavit plány investic do sektoru vody, podniknout kroky k mezinárodní mobilizaci zdrojů,
určit způsoby, jak bude řešen nedostatek zdro-
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Na národní a lokální úrovni vytvořit spolehlivé a účinně fungující instituce a právní rámce, které budou mít odpovědnost vůči koncovým uživatelům.

•

Zahájit lokální a národní programy řízení
a správy sektoru vody na základě dialogu
o účinnosti tohoto řízení a správy.

•

Identifikovat znečišťující látky a prosadit
regulační a ekonomická opatření s cílem
zvrátit vývoj znečištění.

•

Ustavit mechanismy pro zajištění zodpovědnosti a transparentnosti na všech úrovních:
na úrovni vlády, poskytovatelů služeb a místních komunit.

•

Stanovit funkce a hodnoty ekosystémů ve
smyslu jejich sociálního, ekonomického a environmentálního přínosu a souvisejících nákladů.

•

Zajistit, aby politika v sektoru vody a vodního
hospodářství brala ohled na genderové podmínky, a také aby odpovídajícím způsobem
odrážela rozdělení práce.

•

Pokročit v realizaci Globálního akčního programu na ochranu mořského prostředí před
důsledky činností na souši.

•

•

V souladu s národními funkcemi rozvoje
a managementu v sektoru vody vytvořit a realizovat školící programy vycházející z formálního vzdělávání a školení, rozvoje dovedností,
odborného školení a školení na pracovišti.

Vytvořit infrastrukturu a služby v oblasti
odpadních vod, aby bylo možné snížit na minimum dopad znečištění na zdraví obyvatel
i na pobřežní a mořské ekosystémy.

•

Prosazovat inovační a z hlediska nákladů
efektivní technologie snižování množství odpadních vod, čištění odpadních vod, jejich
opětovného využití, recyklace a likvidace.

•

Vzdělávání a školení zaměřit na osvojování si
uvážlivého přístupu ke sféře vody a současně
soustředit výzkum a řízení informací na řešení problémů.

•

Sdílet znalosti a inovační technologie.

•

Budovat vztahy partnerské spolupráce s mezinárodními, regionálními a národními fóry a
institucemi.

Oblast pro realizaci opatření 9: Chránit kvalitu
povrchových a podzemních vod, vodních ekosystémů a pobřežních zón.

Indikativní cíle/mezníky
Do roku 2010 dosáhnout 30% snížení počtu
zemí, které mají vážné problémy s kvalitou
vody a do roku 2015 dosáhnout 60% snížení
množství látek (specifických pro konkrétní
lokality a zdroje), které mají dopad na kvalitu
vody.
Do roku 2010 formulovat plány integrovaného
managementu rizik a institucionálních úprav
v zemích, které společně sdílejí povodí řek a
rozsáhlé mořské ekosystémy. Tyto plány by
měly zahrnovat i obnovu mokřadů a povodí.
Do roku 2006 připravit ve 40 pobřežních státech národní programy opatření na ochranu
jejich pobřežních a mořských prostředí před
znečištěním.
Do roku 2006 stanovit cíle v oblasti vypouštění
odpadních vod.
Příklady opatření
•

Ustavit a realizovat právní rámce pro alokaci
odpovídajícího množství vody do ekosystémů.

•

Vytvořit a realizovat programy monitorování
kvality vody včetně těch, které vyžaduje management informací o ústí řek a moří.

Budování a realizace partnerské
spolupráce
Při poskytování pomoci rozvojovým zemím a dosahování cílů udržitelného rozvoje v oblasti vody
a hygienického vybavení zastává mezinárodní
společenství životně důležitou úlohu. Je jasné, že
k vyřešení těchto problémů jsou nutné nejrůznější formy spolupráce vlád, firem, občanské společnosti, mezinárodních organizací a dalších příslušných zainteresovaných subjektů. Upevňování
partnerské spolupráce mezi všemi zainteresovanými subjekty proto tvoří klíčový prvek tohoto
programu. V této části je uveden stručný souhrn
některých zásadních komponent, které budování
a realizace partnerské spolupráce v oblasti vody
a hygienického zabezpečení1 vyžaduje.
Komise pro udržitelný rozvoj na základě přípravného procesu vedoucího ke Světovému summitu
o udržitelném rozvoji předpokládá, že vytváření
a uskutečňování nových a inovačních vztahů
partnerské spolupráce bude mít zásadní význam
pro vyřešení problémů vyjádřených v tomto dokumentu. Tyto partnerské iniciativy jsou považovány za iniciativy v zásadě dobrovolné, vznikající
na základě vzájemné dohody zainteresovaných
subjektů. Hlavním zaměřením těchto iniciativ
bude doplnit závěry, k nimž se dospělo na Světovém summitu o udržitelném rozvoji, a navázat na
ně i na pokračující práci vlád a dalších zainteresovaných subjektů při realizaci Agendy 21. Iniciativy partnerské spolupráce jako takové povedou
ke vzniku řady závazků a uskupení, které se
budou orientovat na realizaci praktických opatření s konkrétními výsledky, a také by měly přispívat k uvádění politických závazků do praxe.
V reakci na požadavek dalšího usměrňování rozvoje partnerské spolupráce, vyjádřený v průběhu

1 Seznam některých vybraných případů partnerské spolupráce je
k dispozici v Příloze K dokumentu Světové Banky (2001) „Vytvoření
udržitelných závazků: Environmentální strategie Světové banky,“ na
http://gefweb.org/Documents/Council_Documents/GEF_C17/C.17.Inf15.Annexes.
pdf.
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neoficiálních jednání o partnerské spolupráci
v rámci Přípravné komise č.3, byl předložen také
dodatek k vysvětlující poznámce pana předsedy
s názvem „Další doporučení pro vztahy partnerské spolupráce a iniciativy.“ 2
V oblasti vody a udržitelného rozvoje jsme
v průběhu posledního desetiletí získali jednu
důležitou zkušenost, a sice takovou, že vytváření
vztahů partnerské spolupráce mezi veřejným
a soukromým sektorem pomáhá formovat novou
vodohospodářskou infrastrukturu a překonávat
finanční omezení. Během posledního desetiletí se
objevilo mnoho případů partnerské spolupráce
v oblasti vody jako například spolupráce mezi
vládami a Radou pro spolupráci v oblasti vody
a hygienického zabezpečení, Globálním partnerstvím v oblasti vody, Programem pro vodu a hygienické vybavení, Partnerským programem pro
vodohospodářské služby v Africe a Novým partnerstvím pro rozvoj Afriky. Ačkoliv se každé toto
partnerství vyvinulo v souvislosti s určitými cíli,
většinu z těchto organizací a iniciativ lze považovat za zastřešující.
Rozhodující otázkou je, jak převést myšlenku
budování vztahů partnerské spolupráce z úrovně
globální nebo regionální diskuse a propagačních
kampaní na úroveň lokálních opatření a praxe.
Většina problémů souvisejících se zajišťováním vody a hygienického vybavení je svým charakterem lokalizována. Proto bude nutné, aby
řešení těchto problémů bylo rovněž lokální.
V tomto směru bude třeba vytvořit nové a inovační vztahy partnerské spolupráce, které se mohou
týkat nejrůznějších zainteresovaných subjektů;
pak může být celá řada podob účasti partnerů.
Zde je navržen rámec pro podporu tohoto procesu, bez něhož by jednotlivé partnerské iniciativy
tvořené mnoha jednajícími stranami mohly vyústit v duplicitní činnost nebo omezení vstupních
zdrojů poskytovaných zainteresovanými subjekty.
Konzultační proces. Partnerská spolupráce začíná
vždy dialogem. Ten může být iniciován vedoucím
partnerem nebo partnery, být založen na globálním konsenzu či vznikat jiným způsobem. Úloha
vedoucího partnera má zásadní význam pro nastartování spolupráce v počátečních fázích. Proces všestranných konzultací v rámci partnerské
spolupráce může být rovněž nutný z hlediska
přebírání zkušeností a získávání informací na
všech úrovních (lokální, národní, regionální a globální). Jednotlivé iniciativy tak nebudou izolovány
a mohou těžit ze znalostí v rámci širších procesů
a iniciativ a stavět na nich.
Definice cílů. Dalším krokem je určení rozsahu
cílů a jejich stanovení, jakož i vytyčení záměrů,
opatření a realizačních a koordinačních úprav
souvisejících s danou partnerskou spoluprací.
Tento proces vyžaduje vzájemné konzultace různých jednajících stran, aby byly názory a potřeby
všech
zainteresovaných
subjektů
uvedeny
2
Dokument s názvem „Další doporučení“ je dvoustránkový dodatek,
který je k dispozici na
http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/prepcom3docs/summary_pa
rtnerships_annex_050402.doc.
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v soulad, tj. aby byly harmonizovány názory a potřeby dárců, účastnických institucí, technických
skupin a příjemců. Hlavními principy, na jejichž
základě je možné definovat cíle partnerské spolupráce, jsou: zajištění vzájemnosti zájmů, prosazování společných cílů a ohled na všechny zainteresované subjekty.
Mobilizace zdrojů. Tato fáze procesu má zásadní
význam pro celkový úspěch partnerské spolupráce, protože v jejím důsledku dochází k zajištění
vlastních (finančních, institucionálních a lidských) vstupních zdrojů. Tuto fázi je často třeba
zahájit zároveň s definováním úkolu, který budou
zainteresované subjekty naplňovat.33
Realizace partnerské spolupráce. Veškerá partnerská spolupráce představuje dynamické procesy
nebo rozpracovanou činnost. Fáze, kdy dochází
k vlastnímu zahájení či realizaci partnerské spolupráce, poskytuje všem zainteresovaným subjektům příležitost seznámit se s partnerskými činnostmi a organizacemi. Partneři si při tom mohou
ověřit, zda je k posílení jejich partnerské spolupráce třeba dalších dovedností a zdrojů.
Sledování postupu a výsledků. V této fázi již partnerská spolupráce probíhá a všechny zainteresované subjekty mohou nyní přehodnotit a vyhodnotit stávající operace a zkušenosti. Sledování
krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých
výsledků má zásadní význam pro vývoj a rozšiřování partnerské spolupráce a mělo by umožňovat
úpravu a další propracování úkolů a činností na
základě dosažených výsledků a záměrů.
Rozšiřování partnerských iniciativ. Jakmile dojde
k vytvoření partnerské iniciativy, je třeba podniknout nezbytné kroky k rozšíření spolupráce
a k jejímu propojení s jinými činnostmi v souvisejících oblastech. Příprava rozšíření vyžaduje
přijetí partnerských strategií a mechanismů pro
vytvoření vazeb, které mohou vést k vyřešení
problémů, jež souvisejí s dosažením dohodnutých
cílů.
Všichni iniciátoři vztahů partnerské spolupráce
byli pozváni na Sekretariát Světového summitu
o udržitelném rozvoji, aby vyplnili a odevzdali
informační formulář vztahující se ke konkrétní
iniciativě.44 Sekretariát umístil na své webové
stránky veškeré návrhy, které v rámci partnerské
spolupráce obdržel. Podrobné informace týkající
se těchto návrhů lze získat na oficiálních webových stránkách Summitu. Řada návrhů na vytvoření partnerské spolupráce již byla realizována
a mnoho dalších je ve stádiu přípravy.

3
Možnými zdroji financování jsou různé mechanismy, např. ty, jež se
vztahují k regionálním bankám rozvoje, Světové bance a Globálnímu
fondu životního prostředí. Kromě toho se předpokládá aktivní role komerčních bank a investičních společností.
4
Informační formulář je k dispozici na
http://www.johannesburgsummit.org/html/sustainable_dev/partnerships2_form.doc

Hlavní dohody v oblasti vody a hygienického zabezpečení a
jejich cíle
V této kapitole čtenář nalezne přehled hlavních
konferencí a mezinárodních dohod za období
posledních 30 let, které představují široký základ
pro současnou politiku a rozhodování v oblasti
vodních zdrojů. Během posledních deseti let byly
na četných mezinárodních konferencích projednávány a odsouhlaseny kroky k uspíšení realizace
Agendy 21. V roce 1998 byla problematika vody
z hlediska udržitelného rozvoje projednávána na
mezivládní úrovni na šestém zasedání Komise pro
udržitelný rozvoj (CSD-6) a v klíčových otázkách
bylo dosaženo všeobecné shody. Nedávná mezinárodní jednání o vodě (Druhé Světové fórum o vodě
(Second World Water Forum) v Haagu v roce 2000
a Mezinárodní konference o sladké vodě (Internaitonal Conference on Freshwater) v Bonnu v roce
2001) posloužila jako důležitá fóra pro dialogy
mnoha zainteresovaných stran. Zde také vznikla
nová doporučení, pokud jde o způsoby řešení
stále naléhavějších problémů v oblasti vody. Deklarace tisíciletí (UN Millennium Declaration) a
přípravný proces vedoucí ke Světovému summitu
o udržitelném rozvoji dále potvrdily zásadní úlohu
vody v udržitelném rozvoji i naléhavou potřebu
přijmout okamžitá opatření.
Na těchto mezinárodních schůzkách byly formulovány některé klíčové otázky a problémy související s vodou. Jednání se stále více orientovala na
zásobování vodou a hygienické vybavení a také na
potřebu zlepšení správy a integrovaného managementu vodních zdrojů. K vyřešení těchto
problémů byla navržena mnohá opatření, přičemž
byl kladen důraz na nutnost dohodnout se na
společném postupu při využití vody jako vstupní
brány pro dosažení udržitelného rozvoje. Voda je
faktorem zásadního významu a má vliv na to, jak
globální komunita bude přistupovat k Rozvojovým
cílům tisíciletí včetně těch a vyvíjet aktivity
k jejich uskutečnění. Jde především o cíle zaměřené na snižování chudoby, integrování zásad
udržitelného rozvoje do postupů a programů národní politiky, zajištění lepšího přístupu k vodě
a zlepšení života chudého obyvatelstva i na snížení dětské úmrtnosti do roku 2015.
Podobné návrhy měly jednak podobu prohlášení
vyjadřujících souhlas, nebo byly globálního či
regionálního charakteru a obsahovaly doporučení
nebo ustanovení pro programy v oblasti vody.
Níže uvedený seznam odkazů na webové stránky
by měl čtenáři pomoci snadno a rychle se zorientovat a vyhledat ty skutečnosti, o nichž se již
mezinárodní komunita dohodla.
Ačkoliv neexistuje žádná globální komplexní mezivládní struktura pro oblast vody, probíhá zde
velice dynamický proces, který na mezinárodní
úrovni prohlubuje porozumění a spolupráci
v oblasti vody pro dosažení udržitelného rozvoje.
V čele tohoto úsilí stojí různé vlády, soukromý

sektor nebo zástupci občanské společnosti; nebo
je zahrnuto do činnosti různých organizačních
jednotek systému OSN a jiných významných regionálních a mezivládních orgánů a probíhá rovněž
v rámci několika organizovaných skupin, k nimž
mimo jiné patří i Rada pro spolupráci při zajišťování vody a hygienického zabezpečení (Water
Supply and Sanitation Collaborative Council), Globální partnerství pro vodu (Global Water Partnership), Aliance pro vodu a odlišnosti pohlaví (Gender and Water Alliance) a Světová rada pro vodu
(World Water Council).
Pokrok v oblasti vody a udržitelného rozvoje vyžaduje ve své podstatě přístup, v němž se angažuje
více zainteresovaných stran. V tomto kontextu je
třeba zvláště zdůraznit přispění soukromého
sektoru k mezinárodní činnosti v oblasti vody,
které není specifikováno v rámci níže uvedeného
seznamu.

Konference/dohoda: Helsinská pravidla pro
využití vod mezinárodních řek, Finsko
Datum: srpen 1966
Hlavní zaměření: Vytvořit pravidla pro zabezpečení účinného systému prevence, snižování, odstraňování a regulace škodlivých dopadů na vodu
a další součásti vodního prostředí.
Výsledek: Zpráva Výboru o využití vod mezinárodních řek. V březnu 1992 byla přijata jako
„Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer“.
http://www.internationalwaterlaw.org/IntlDocs/Helsinki_Rules.htm

Konference/dohoda: Úmluva o mokřadech
majících mezinárodní významu zejména
jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská
úmluva), Ramsar, Irán
Datum: únor 1971
Hlavní zaměření: Prosazovat opatření na národní
úrovni a spolupráci na mezinárodní úrovni
s cílem chránit a obnovovat prostředí mokřadů.
Výsledek: Ramsarský seznam mokřadů mezinárodního významu. Konvence byla přijata v roce
1971 v Ramsaru a vstoupila v platnost v roce
1975.
http://sedac.ciesin.org/entri/register/reg-056.rrr.html
http://ramsar.org/
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Konference/dohoda: Konference OSN o životním prostředí člověka a rozvoji,
Stockholm, Švédsko

Konference/dohoda: Mezivládní panel o klimatických změnách (IPCC).
Datum: 1988

Datum: červen 1972
Hlavní zaměření: Nalézt konkrétní a hodnotná
řešení problémů souvisejících s životním prostředím člověka a zajistit, aby všichni lidé měli právo
na přístup k pitné vodě.
Výsledek: Deklarace Konference OSN o životním
prostředí člověka.
http://www.unep.org/Documents/Default.asp?DocumentID=97

Konference/dohoda: Konference OSN o vodě, Mar del Plata, Argentina
Datum: duben 1977
Hlavní zaměření: Zavádět hodnocení vodních
zdrojů na národní úrovni a vytvořit takové národní principy a plány, aby se zásobování veškerého
obyvatelstva bezpečnou pitnou vodou a poskytování hygienických služeb staly prioritou.
Výsledek: Plán pro přijetí opatření z Mar del Plata
(Akční plán MP).
http://www.undp.org/seed/water/strategy/4.htm#42

Konference/dohoda:
OSN, New York

Valné

shromáždění

Datum: listopad 1980
Hlavní zaměření: Dosáhnout všeobecného přístupu k zásobování vodou a k hygienickému zabezpečení.
Výsledek: Vyhlášení Mezinárodní dekády pitné
vody a hygienického zabezpečení.
http://www.un.org/documents/ga/res/35/a35r18e.pdf

Konference/dohoda: Soulská konference
o mezinárodních podzemních vodách, Jižní
Korea
Datum: 1986
Hlavní zaměření: Vytvořit pravidla pro prevenci
znečištění mezinárodních podzemních vod a pro
snížení tohoto znečištění.
Zpráva obsahující soulská pravidla o mezinárodních podzemních vodách.
http://www.internationalwaterlaw.org/IntlDocs/Seoul_Rules.htm
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Hlavní zaměření: Vyhodnotit vědecké, technické
a sociálně ekonomické informace, které jsou relevantní z hlediska pochopení rizika spojeného
s antropogenními klimatickými změnami, zejména na základě revidované a publikované vědecké
a technické literatury.
Výsledek: Mezivládní jednací výbor pro vytvoření
Rámcové konvence OSN o klimatických změnách.
http://www.ipcc.ch/

Konference/dohoda: Basilejská konference
o přepravě nebezpečného odpadu přes
hranice států, Basilej, Švýcarsko
Datum: březen 1989
Hlavní zaměření: Management v případě úniku
nebezpečného odpadu do vodních útvarů (vyjma
radioaktivního odpadu a odpadu z lodního provozu). Značná pozornost věnována způsobům využití půdy (land use), a postupům zneškodňování
odpadů v rámci přípustného pohybu mezi státy.
Výsledek: Basilejská úmluva o kontrole pohybu
nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich
zneškodňování
http://www.basel.int/

Konference/dohoda: Globální konzultace
o bezpečné vodě a hygienickém zabezpečení pro 90. léta, Dillí, Indie
Datum: září 1990
Hlavní zaměření: Vyvinout společné úsilí, které
umožní zajistit pro obyvatelstvo dvě nejzákladnější potřeby: bezpečnou pitnou vodu a environmentální hygienické zabezpečení.
Výsledek: Dillíské prohlášení.
http://www.wsscc.org/load.cfm?edit_id=165

Konference/dohoda: Světový summit pro
ochranu dětí, OSN, New York
Datum: září 1990
Hlavní zaměření: Učinit společný závazek a naléhavou celosvětovou výzvu k zajištění lepší budoucnosti pro všechny děti. Summit bere na vědomí skutečnost, že hlavní faktor ovlivňující zdraví dětí je dostupnost čisté vody a hygienického
zabezpečení. Pokud jedna třetina dětí rozvojového
světa zůstane bez přístupu k čisté pitné vodě a
polovina z nich bude bez odpovídajícího hygienického vybavení, zlepšení jejich zdraví pravděpodobně nebude udržitelné.

Výsledek: Deklarace o přežití, ochraně a osobním
rozvoji dětí, Akční plán realizace Světové deklarace o přežití, ochraně a osobním rozvoji dětí v 90.
letech

Konference/dohoda: Úmluva o ochraně
a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer, doplněno Protokolem
o vodě a zdraví z roku 1999

http://www.unicef.org/wsc/

Datum: březen 1992

Konference/dohoda: Posuzování vlivů na
životní prostředí překračující hranice států,
Espoo, Finsko

Hlavní zaměření: V oblasti působení Ekonomické
komise pro Evropu prosazovat na všech příslušných úrovních (v národním, hraničním i mezinárodním kontextu) ochranu zdraví a prospěch
člověka, a to jak individuálního, tak i skupinového, a to v rámci udržitelného rozvoje. Dosahovat
těchto cílů prostřednictvím zlepšování vodního
hospodářství včetně ochrany vodních ekosystémů
a prostřednictvím prevence, regulace a snižování
onemocnění, která souvisejí s vodou.

Datum: únor 1991
Hlavní zaměření: „Zvýšit mezinárodní spolupráci
při hodnocení vlivu na životní prostředí zejména
v kontextu přeshraničních vlivů“ (předmluva).
Strany Úmluvy se zavázaly přijmout účinná opatření pro prevenci, snižování a regulaci přeshraničních vlivů na životní prostředí v důsledku
činností uvedených v Příloze I.
Výsledek: Úmluva o posuzování vlivů na životní
prostředí přesahující hrnaice států. Právní a
správní opatření, jejichž účelem je realizovat
ustanovení týkající se hodnocení životního prostředí před realizací uvedených činností. Úmluva
vstoupila v platnost 10. září 1997.
http://sedac.ciesin.org/entri/texts/environmental.impact.assessment
.1991.html

Výsledek: Právně závazný nástroj týkající se
občanské odpovědnosti za škody, které přesahující státní hranice a jsou způsobeny nebezpečnou
činností. Pro tento účel byla založena společná
skupina odborníků, kteří se zabývají problematikou nehod v oblasti vody a průmyslu.
http://sedac.ciesin.org/entri/register/reg-167.rrr.html

Konference/dohoda: Rámcová úmluva OSN
o změně klimatu (Kjótský protokol)
Datum: květen 1992

Konference/dohoda: Sympózium Rozvojového programu OSN o budování kapacit
vodních zdrojů v příštím století, Delft, Nizozemí
Datum: červen 1991
Hlavní zaměření: Upozornit na budování institucionálních kapacit a zajistit, aby pružněji reagovaly
na příslušné požadavky. Důraz byl kladen na
uspokojování vzrůstajících potřeb městské populace v oblasti vody a zvyšujících se potřeb závlahového zemědělství. Rovněž zde byly projednávány důsledky městského a průmyslového znečištění.
Výsledek: Delftská deklarace: Strategie budování
kapacit vodních zdrojů pro příští tisíciletí

Konference/dohoda: Mezinárodní konference o vodě a životním prostředí, Dublin, Irsko
Datum: leden 1992
Hlavní zaměření: Přípravná konference pro Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED).
Výsledek: Dublinské prohlášení o vodě a udržitelném rozvoji; Dublinské principy.
http://www.water-2001.de/conferences/default4.asp

Hlavní zaměření: Konečným cílem této konvence
je dosažení stabilizace koncentrací skleníkových
plynů v atmosféře na úrovni, která by zamezila
nebezpečným
antropogenním
interferencím
s klimatickým systémem. Rovněž si klade za cíl
dosáhnout spolupráce při přípravách na dopady
klimatických změn a vytvořit a propracovat vhodné a integrované plány managementu pobřežních
zón, managementu vodních zdrojů, zemědělství a
ochrany a obnovy oblastí postižených suchem,
šířením pouští nebo povodněmi, zejména v Africe.
Výsledek: Úmluva byla přijata v květnu 1992
v New Yorku a v červnu 1992 na Konferenci OSN
o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiru
byla předložena k ratifikaci. Vstoupila v platnost
21. března 1994. Kjótský protokol byl přijat
v prosinci 1997. Tento protokol zatím v platnost
nevstoupil.
http://unfccc.int/resource/conv/index.html

Konference/dohoda: Úmluva o biologické
rozmanitosti (CBD) (Kartagenský protokol
o biologické bezpečnosti)
Datum: květen 1992
Hlavní zaměření: Cíle této konvence představují
zachování biologické diverzity, udržitelné využívání jejích složek a spravedlivé a rovnoměrné sdílení
užitku plynoucího z využití genetických zdrojů,
včetně odpovídajícího přístupu k těmto zdrojům.
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Výsledek: Úmluva byla přijata v květnu 1992
v New Yorku a v červnu 1992 na Konferenci OSN
o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiru
byla předložena k ratifikaci. Vstoupila v platnost
29. prosince 1993. Kartagenský protokol o biologické bezpečnosti byl přijat v lednu 2000
a v květnu 2001 byl předložen k ratifikaci. Dosud
nevstoupil v platnost.
http://www.biodiv.org/convention/articles.asp?lg=0ΰ=cbd-01

Konference/dohoda: Principy pro oblast
lesů
Datum: červen 1992

Konference/dohoda: Ministerská konference o zásobování pitnou vodou a o environmentálním hygienickém zabezpečení, Noordwijk, Nizozemsko
Datum: březen 1994
Hlavní zaměření: Na nejvyšší politické úrovni
zvýšit povědomí o krizových situacích v důsledku
nedostatečného zásobování pitnou vodou, znečištění vody a znehodnocení vodních ekosystémů.
Přidělit vysokou prioritu programům, jejichž účelem je zajišťovat základní hygienické vybavení
a systémy pro likvidaci exkrementů ve městech
i na venkově.

Hlavní zaměření: Právně nezávazné směrodatné
prohlášení o zásadách globálního konsensu
v souvislosti s managementem, ochranou a udržitelným rozvojem všech typů lesů.

Výsledek: Konference sloužila jako příspěvek pro
2. zasedání Úmluvy o biologické rozmanitosti,
která výsledky Konference kladně zhodnotila.

Výsledek: Principy pro oblast lesů byly přijaty
v červnu 1992 na Konferenci OSN o životním
prostředí a rozvoji v Riu.

Konference/dohoda: Globální konference o
udržitelném rozvoji malých ostrovních rozvojových států, Bridgetown, Barbados

Konference/dohoda: Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED), Rio de
Janeiro, Brazílie
Datum: červen 1992
Hlavní zaměření: Zahájit mezi státy, klíčovými
sektory společnosti a obyvatelstvem partnerskou
spolupráci na nové úrovni a dosáhnout její vyváženosti. Pokud jde o vodu, pozornost byla věnována integrovanému rozvoji vodních zdrojů a hospodaření s nimi, ochraně vodních zdrojů, vodě a
hygienickému zabezpečení, vodě z hlediska udržitelného rozvoje měst a venkova, a také vlivům
klimatických změn na vodní zdroje.
Výsledek: Deklarace o životním prostředí a rozvoji
z Ria. Agenda 21 – Kapitola 18: Ochrana kvality
sladkovodních zdrojů a zásobování sladkou vodou: uplatnění integrovaných přístupů v oblasti rozvoje, managementu a využívání vodních
zdrojů. Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu
a Úmluva o biologické rozmanitosti byly předloženy k ratifikaci. Přijetí Principů pro oblast lesů.
http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21text.htm

Konference/dohoda: 47. zasedání Valného
shromáždění OSN
Datum: prosinec 1992
Hlavní zaměření: Vzhledem k tomu, že podpora
ochrany vody a udržitelné vodní hospodářství
vyžadují pozornost veřejnosti, vyhlásilo v rámci
své rezoluce A/RES/47/193 Valné shromáždění
22. březen za Světový den vody.
Výsledek: Každoroční oslava 22. března jako Světového dne vody.
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Datum: duben 1994
Hlavní zaměření: Konference usilovala o aplikaci
Agendy 21 v konkrétní politice, postupech a opatřeních, která bude zapotřebí realizovat, aby malé
ostrovní rozvojové státy mohly dosáhnout udržitelného rozvoje. Konference uznala, že v případě
těchto států je třeba naléhavě odstraňovat překážky udržitelného rozvoje, mezi něž mimo jiné
náleží i omezené množství sladké vody.
Výsledek: Barbadoská
program opatření

deklarace,

Barbadoský

Konference/dohoda: Světová konference o
snižování počtu katastrof, Jokohama, Japonsko (Střednědobé hodnocení Mezinárodního desetiletí pro snížení počtu katastrof)
Datum: květen 1994
Hlavní zaměření: Umožnit všem společenstvím,
aby se staly odolnými vůči vlivům přírodních
katastrof a vůči souvisejícím technologickým
a ekologickým katastrofám, s cílem snížit ztráty
na životech a ekonomické a společenské ztráty.
Zajistit užší propojení práce na snižování počtu
katastrof s realizací Agendy 21.
Výsledek: Jokohamská strategie a plán opatření
pro mezinárodní snížení počtu katastrof.
http://www.unisdr.org/eng/about_isdr/bd-yokohama-strateng.htm

Konference/dohoda: Úmluva OSN o boji
proti desertifikaci

Konference/dohoda: Čtvrtá světová konference OSN o ženách, Peking, Čína

Datum: červen 1994

Datum: září 1995

Hlavní zaměření: Úmluva zohledňuje fyzikální,
biologické a sociálně ekonomické aspekty rozšiřování pouští; dále význam hledání nových směrů
pro přenos technologií tak, aby reagoval na poptávku. Zapojení místního obyvatelstva do spolupráce. Jádrem Úmluvy je rozvoj národních, subregionálních a regionálních akčních programů, jež
zajišťují vlády jednotlivých zemí ve spolupráci
s dárci, místním obyvatelstvem a nevládními
organizacemi.

Hlavní zaměření: Dosáhnout větší rovnoprávnosti
žen a zajistit více příležitostí pro jejich uplatnění.
Omezit trvalé a zvyšující se zatížení žen
v důsledku chudoby a dále omezit nerovnosti
mezi příslušníky různého pohlaví při hospodaření
s přírodními zdroji a při ochraně životního prostředí. Zajistit dostupnost bezpečné pitné vody
a hygienického vybavení pro všechny.

Výsledek: Úmluva o boji proti desertifikaci byla
přijata 17. června 1994 a v říjnu 1994 v Paříži
byla předložena k ratifikaci. Vstoupila v platnost
26. prosince 1996.
http://www.unccd.int/main.php

Konference/dohoda: Světový summit pro
sociální rozvoj, Kodaň, Dánsko
Datum: březen 1995
Hlavní zaměření: Potlačení chudoby, dosažení
plné zaměstnanosti a podpora sociální integrace
v souladu s prvořadými cíli rozvoje. Stav naprosté
chudoby je stavem, který je charakterizován krajním nedostatkem prostředků pro uspokojování
základních lidských potřeb. Náleží sem mimo jiné
potřeby člověka v oblasti potravin, bezpečné pitné
vody, hygienického vybavení, zdraví, přístřeší,
vzdělání a informací. Vymýcení chudoby závisí na
zajištění přístupu k dostatečnému množství bezpečné pitné vody a řádnému hygienickému vybavení budovanému na udržitelném základě pro
veškeré obyvatelstvo.
Výsledek: Kodaňská deklarace o sociálním rozvoji. Kodaňský program opatření.
http://www.un.org/esa/socdev/wssd/agreements

Konference/dohoda: Založení Mezivládního
panelu o lesích, OSN, New York
Datum: duben 1995
Hlavní zaměření: K cílům Panelu patří realizace
rozhodnutí Konference OSN o životním prostředí
a rozvoji, která se týkají lesů. Mezinárodní spolupráce při zajišťování finanční pomoci a přenosu
technologie. Vědecký výzkum, hodnocení lesů
a vytvoření kritérií a ukazatelů pro udržitelné
hospodaření s lesy.
Výsledek: Panel byl založen během 3. zasedání
Komise pro udržitelný rozvoj (CSD-3) a působil po
dobu dvou let (1995-1997). Byl nahrazen Mezivládním fórem o lesích.
http://www.un.org/esa/forests/

Výsledek: Pekingská deklarace a platforma pro
přijetí opatření.
http://www.un.org/Conferences/Women/

Konference/dohoda: Mezivládní konference
pro přijetí Globálního akčního programu na
ochranu mořského prostředí před důsledky
suchozemských činností, Washington D.C.
Datum: listopad 1995
Hlavní zaměření: Globální akční program usiluje
o prevenci znehodnocování mořského prostředí
především tím, že státy podporující tento program
přijmou příslušná opatření. Tato opatření by měla
vést k prevenci, snižování, regulaci a odstranění
znehodnocování mořského prostředí a k jeho
obnově po následcích suchozemských činností.
Výsledek: Washingtonská deklarace a Globální
akční program na ochranu mořského prostředí
před důsledky suchozemských činností.
http://www.gpa.unep.org/documents/default.htm

Konference/dohoda: Konference OSN o lidských sídlech (Habitat II), Istanbul, Turecko
Datum: červen 1996
Hlavní zaměření: Odpovídající přístřeší pro všechny obyvatele a udržitelný rozvoj lidských sídel ve
světě postupující urbanizace. Zaměření na zajišťování dostatečného množství bezpečné vody
a účinné nakládání s odpady.
Výsledek: Agenda konference Habitat
http://www.unchs.org/unchs/english/hagenda/index.htm

Konference/dohoda: Světový summit o výživě, Organizace Spojených národů pro
výživu a zemědělství, Řím
Datum: listopad 1996
Hlavní zaměření: Přístup k bezpečným a výživným
potravinám. Obnova vod a povodí s cílem bojovat
proti suchu a rozšiřování pouští.
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Výsledek: Římská deklarace a Akční plán pro
celosvětové zabezpečení potravin.
http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm

Konference/dohoda: První světové fórum
o vodě, Marrakéš, Maroko

podávání zpráv o pokroku v oblasti managementu, ochrany a udržitelného rozvoje všech typů
lesa. Dalším cílem je věnovat se jiným nevyřešeným záležitostem, zvážit mezinárodní opatření a
mechanismy, jejichž cílem bude prosazování hospodaření v lesích a jejich ochrana.

Datum: březen 1997

Výsledek: Mezivládní fórum o lesích jednalo od
roku 1997 do roku 2000. Bylo nahrazeno Fórem
OSN o lesích.

Hlavní zaměření: Vytvořit strategie pro přijetí
praktických opatření vedoucích k udržitelnému
managementu a využívání vodních zdrojů.

http://www.un.org/esa/forests/

Výsledek: Marrakéšská deklarace
http://www.cmo.nl/pe/pe7/pe-772.html

Konference/dohoda: Konvence OSN o právu v oblasti neplavebního využití mezinárodních vodních toků, New York
Datum: květen 1997
Hlavní zaměření: Vedení a pomoc státům při dojednávání dohod ohledně konkrétních vodních
toků.
Výsledek: Tato konvence dosud nevstoupila
v platnost. Byla přijata Valným shromáždění OSN
v rámci rezoluce 51/229 dne 21. května 1997.
http://untreaty.un.org.

Konference/dohoda: Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN s cílem posoudit
a zhodnotit realizaci Agendy 21, OSN, New
York
Datum: červen 1997
Hlavní zaměření: Posouzení a zhodnocení realizace Agendy 21. Valné shromáždění mj. vyjádřilo
názor, že nejvyšší priorita by měla být přidělena
závažným problémům sladké vody, kterým čelí
mnoho regionů. Valné shromáždění uznalo vodu
za zboží v sociálním a ekonomickém smyslu, které
plní životně důležitou úlohu při uspokojování
základních lidských potřeb, zabezpečování potravin, zmírnění chudoby a ochraně ekosystémů.
Výsledek: Doporučení pro přijetí opatření v rámci
sledování realizace Agendy 21, včetně zaměření
na oblast sladkých vod.

Konference/dohoda: Rezoluce Komise mezinárodního práva v oblasti omezených
zdrojů podzemních vod přesahujících hranice států, OSN, Ženeva
Datum: červenec 1997
Hlavní zaměření: Regulace v oblasti podzemních
vod přeshraničního dosahu.
Výsledek: Rezoluce doporučuje jednotlivým zemím, aby uvážily uzavření dohod s jinou zemí
nebo s jinými zeměmi, v jejichž rámci dojde
k lokalizaci podzemní vody s přeshraničním dosahem, a také aby zvážily využití určitých ustanovení rezoluce, která se týkají sporů.
http://www.internationalwaterlaw.org/IntlDocs/ILC_GW_Resolution.
htm.
http://www.un.org/law/ilc/index.htm

Konference/dohoda: Jednání skupiny expertů o strategických přístupech k managementu sladkých vod, Harare, Zimbabwe
Datum: leden 1998
Hlavní zaměření: Toto jednání upozornilo na skutečnost, že voda je z hlediska udržitelného rozvoje
nezbytná a je základní součástí národních a regionálních ekosystémů. Rovněž zde bylo zdůrazněno, že je třeba považovat vodu v sociálním a ekonomickém ohledu za zboží, které zastává životně
důležitou úlohu při uspokojování základních
lidských potřeb, zabezpečování potravin, zmírňování chudoby a ochraně ekosystémů.
Výsledek: V rámci jednání byla učiněna řada
klíčových doporučení pro integrovaný přístup
k managementu sladkovodních zdrojů. Tato doporučení sloužila jako vstupní stanoviska pro 6.
zasedání Komise pro udržitelný rozvoj (CSD-6),
která se věnovala problematice sladkých vod.

http://www.iisd.ca/vol05/0583001e.html
http://www.un.org/esa/sustdev/water.htm

Konference/dohoda: Mezivládní fórum o lesích, OSN, New York (v této chvíli neukončené)
Datum: červenec 1997
Hlavní zaměření: Účelem tohoto fóra je mimo jiné
prosazovat a podporovat realizaci opatření na
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Konference/dohoda: Mezinárodní konference o vodě a udržitelném rozvoji, Paříž,
Francie

vhodnější, než následná reakce na vzniklou situaci.
Výsledek: Deklarace záměru, Ženevský mandát.

Datum: březen 1998
http://www.unisdr.org/unisdr/
Hlavní zaměření: S ohledem na udržitelné hospodaření zlepšit znalosti týkající se vodních zdrojů
a jejich využívání. Podporovat rozvoj lidských
zdrojů, budování institucionálních kapacit a definování strategií pro udržitelné vodní hospodářství.
Výsledek: Pařížská deklarace
http://www.iisd.ca/sd/frh2o.html

Konference/dohoda: První zasedání u kulatého stolu v Petersbergu– Fórum pro mezinárodní dialog, Petersberg/Bonn, Německo
Datum: březen 1998
Hlavní zaměření: Zásady globální politiky v oblasti
vody: spolupráce při přeshraničním hospodaření s vodou. Posouzení mechanismů a nástrojů
podporujících využití vody, které by se staly katalyzátory regionální spolupráce.

Konference/dohoda: 22. zvláštní zasedání
Valného shromáždění OSN pro posouzení a
zhodnocení realizace akčního programu k
dosažení udržitelného rozvoje malých ostrovních rozvojových států, OSN, New York
Datum: září 1999
Hlavní zaměření: Sledovat realizaci Barbadoského
programu opatření k dosažení udržitelného rozvoje malých ostrovních rozvojových států.
Výsledek: Prohlášení zaměřené na realizaci Akčního programu opatření k dosažení udržitelného
rozvoje malých ostrovních rozvojových států
a souvisejících iniciativ.
http://www.sidsnet.org

Konference/dohoda: Přeshraniční hospodaření s vodou, Berlín, Německo

Výsledek: Petersbergská deklarace.

Datum: září 1998

http://www.dse.de/ef/petersb.htm

Hlavní zaměření: Zajistit dostupnost vody, možnost přístupu k vodě a jejího využití.

Konference/dohoda: 6. zasedání Komise
OSN pro udržitelný rozvoj, OSN, New York

Výsledek: Berlínská doporučení.

Datum: duben 1998

http://www.thewaterpage.com/berlinrecom.htm

Hlavní zaměření: Udržitelné hospodaření s vodou
a ochrana vodních zdrojů.
Výsledek: Ekonomickému a sociálnímu výboru
(ECOSOC) byla předložena ke schválení doporučení, která se týkají udržitelného hospodaření
s vodou a ochrany vody.
http://www.un.org/esa/sustdev/csd/CSD6.htm

Konference/dohoda: Světová konference o
snižování počtu katastrof, OSN, Ženeva
(završuje Mezinárodní desetiletí pro snižování počtu přírodních katastrof 1990 – 99)
Datum: červenec 1999
Hlavní zaměření: Na jednání bylo konstatováno,
že svět je ve stále větší míře ohrožován rozsáhlými
katastrofami a riziky, což bude mít dlouhodobé
negativní sociální, ekonomické a ekologické následky pro společnost. Tato situace vyžaduje realizaci kroků, které by zaručily bezpečnější svět pro
budoucí generace. V tomto ohledu zahrnuje Ženevský mandát ustanovení, jejichž cílem je snižovat zranitelnost jednotlivých společenství vůči přírodním i technologických nebezpečím, a to
prostřednictvím proaktivních přístupů, které jsou

Konference/dohoda: Druhé světové fórum a
ministerská konference o vodě, Haag, Nizozemí
Datum: březen 2000
Hlavní zaměření: Světová vize řešení problematiky
vody: Záležitosti související s vodou se mají stát
součástí života každého člověka.
http://www.worldwatercouncil.org/Vision/cce1f838f03d073dc125688
c0063870f.htm
Ministerská konference
v 21. století.

o

zabezpečení

vody

http://www.worldwaterforum.org
Výsledek: Interaktivní jednání zaměřené na výměnu informací a podnětů. Toto fórum představovalo platformu, v jejímž rámci mohli účastníci
ovlivňovat další procesy, jejichž prostřednictvím
se teoretické úvahy stávají součástí politiky a rozhodování.
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Konference/dohoda: 8. zasedání Komise
OSN pro udržitelný rozvoj, OSN, New York

Konference/dohoda: 55. zasedání Valného
shromáždění, OSN, New York

Datum: duben 2000

Datum: prosinec 2000

Hlavní zaměření: Od roku 1997 se zaměřuje na
rozvoj zemědělství, lesnictví, obchodu a půdy.

Hlavní zaměření: OSN ve své Rezoluci 55/196
z 20. prosince 2000 vyhlásila rok 2003 Mezinárodním rokem sladkých vod a doporučila všem
členským státům a dalším jednajícím stranám,
aby využily tohoto roku ke zvýšení povědomí veřejnosti o významu sladkých vod.

Výsledek: Formulace dvanácti priorit, pro něž je
třeba přijmout opatření. Náleží sem mimo jiné
i rozšiřování pouští a sucho, připravenost na
krizové situace a zdroje vody.
http://www.un.org/esa/sustdev/csd/CSD8.htm

Konference/dohoda: Podzemní vody 2000 –
Mezinárodní konference o výzkumu podzemních vod, Kodaň, Dánsko
Datum: červen 2000
Hlavní zaměření: Fórum pro prezentaci nejnovějších poznatků ve výzkumu podzemních vod.
Výsledek: Vytvořit interdisciplinární fórum pro
prezentaci a výměnu informací o nejnovějších
poznatcích ve výzkumu podzemních vod se zaměřením na vybrané klíčové otázky.

Konference/dohoda:
Summit
tisíciletí
(Millennium Summit) Valného shromáždění
OSN , OSN, New York
Datum: září 2000

Výsledek: Vyhlášení roku 2003 Mezinárodním
rokem sladkých vod.
http://www.un.org/esa/sustdev/water.htm

Konference/dohoda: Stockholmská úmluva
o perzistentních organických látkách (POPs)
Datum: květen 2001
Hlavní zaměření: Stockholmská úmluva stanoví
regulační opatření, která se vztahují na produkci,
dovoz, vývoz, likvidaci a využívání prvních dvanácti perzistentních organických znečišťujících
látek. Perzistentní organické znečišťující látky
jsou chemické látky, které se nerozkládají, kumulují se ve tkáních organismů a představují riziko
negativních vlivů na zdraví člověka a na životní
prostředí.
Výsledek: Úmluva byla přijata v květnu 2001.
Dosud nevstoupila v platnost.

Hlavní zaměření: Určuje naléhavé problémy, jimž
čelí různé národy světa. Jedním z cílů je snížit na
polovinu podíl obyvatelstva, které nemá udržitelný přístup k bezpečné pitné vodě.

http://www.pops.int/

Výsledek: Deklarace tisíciletí (Millennium Declaration) byla přijata v rámci Rezoluce A/RES/55/2
Valného shromáždění OSN.

Datum: srpen 2001

http://www.un.org/millennium/sg/report/

Konference/dohoda: Fórum OSN o lesích
Datum: říjen 2000
Hlavní zaměření: Hlavním cílem mezinárodní
dohody o lesích je prosazovat hospodaření se
všemi typy lesa, jejich ochranu a udržitelné využívání a také posilovat dlouhodobé politické závazky v tomto směru.
Výsledek: Ekonomický a sociální výbor (ECOSOC)
přijal 18. října 2000 rezoluci E/2000/35, která
vymezuje mezinárodní dohodu o lesích, a ustanovil Fórum OSN o lesích za podpůrný orgán ECOSOC.
http://www.un.org/esa/forests/
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Konference/dohoda: Jedenácté výroční
Stockholmské sympózium o vodě, Švédsko

Hlavní zaměření: Zkoumání problémů, které souvisejí s vodou a jsou způsobeny růstem populace,
postupující urbanizací a industrializací. Cílem
Sympózia 2001 bylo prosazovat účast expertů na
otázky vody při strategickém rozhodování politických a podnikatelských komunit a učinit tak
vodu ústředním tématem diskuse o trvalé udržitelnosti.
Výsledek: Sympózium se koná každoročně od
roku 1990. Znovu se konalo 11. – 17. srpna
2002.
http://www.siwi.org/

Konference/dohoda: První mezivládní posuzování Globálního akčního programu na
ochranu mořského prostředí před důsledky
suchozemských činností, Montreal, Kanada

Konference/dohoda: Mezinárodní konference o sladkých vodách, Bonn, Německo

Datum: listopad 2001

Hlavní zaměření: Doporučit konkrétní opatření,
která se týkají udržitelného využívání našich
omezených sladkovodních rezerv, a podporovat
přípravy na Světový summit o udržitelném rozvoji
v Johannesburgu v roce 2002 a na Třetí světové
fórum o vodě v Kjótu v roce 2003.

Hlavní zaměření: Posoudit realizaci Globálního
akčního programu a stanovit pracovní program,
jehož cílem je posílit institucionální vazby mezi
managementem sladkých vod a managementem
moří a oceánů. Věnovat dále pozornost prioritním
kategoriím zdrojů znečišťujících látek, zejména
splaškové odpadní vodě a živinám, dále fyzikálním změnám a znehodnocení biotopů.

Datum: prosinec 2001

Výsledek: Ministerská deklarace, Bonnská klíčová
témata a Bonnská doporučená opatření.
http://www.water-2001.de/

Výsledek: Montrealská deklarace o ochraně mořského prostředí před důsledky suchozemských
činností.
http://www.gpa.unep.org/
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Kapacity systému OSN v oblasti vody a hygienického
zabezpečení
Problematika vody je řešena v rámci mnoha součástí systému OSN. Tato kapitola uvádí přehled
rozsáhlé angažovanosti OSN v oblasti vody a hygienického zabezpečení, která směřuje k dosažení
udržitelného rozvoje. Možnosti budoucího vývoje a
přístupy se různí v závislosti na konkrétním poslání a na mandátech, které řídící orgány udělují
různým organizačním jednotkám OSN.
OSN přináší široký, komplexní pohled na veškeré
aspekty současné agendy v oblasti vody prostřednictvím nejrůznějších svých mandátů, vědních
oborů a odborností. Může využít výhodu, která
vyplývá z možnosti srovnání různých hledisek a
přístupů agentur OSN. Díky tomu, že OSN skládá
všechny kostky stavebnice dohromady, je schopna využívat multidisciplinární přístup a podle
potřeb jednotlivých zemí reagovat na zásadní
problémy vodního hospodářství. A to má větší
hodnotu, než jakou by měl pouhý soubor jednotlivých dílů, kostek stavebnice.
Systém OSN zavedl několik mechanismů koordinace svých aktivit v oblasti vody. Po Konferenci
OSN o vodě v Mar del Palta v Argentině byla
v roce 1977 založena Mezisekretariátní skupina
pro vodní zdroje. Jednalo se o fórum, jehož náplní
bylo definovat oblasti, kde je nutná spolupráce
mezi agenturami. Šlo například o spolupráci při
realizaci Mezinárodního desetiletí pro zásobování
pitnou vodou a hygienické zabezpečení (19811990) a později při organizaci Mezinárodní konference o vodě a životním prostředí v Dublinu, která
byla součástí přípravného procesu Konference
OSN o životním prostředí a rozvoji. Po Summitu
v Riu byla Mezisekretariátní skupina integrována
do struktury bývalého Správního výboru pro koordinaci jako jeho podvýbor pro vodní zdroje,
s konkrétním mandátem působit jako manažer
úkolů při realizaci Kapitoly 18 Agendy 21.
V poslední době byl podvýbor pověřen řadou důležitých mandátů, které mu udělilo jak Valné
shromáždění OSN, tak i Komise pro udržitelný
rozvoj. V odpovědi na 6. zasedání Komise pro
udržitelný rozvoj zahájil podvýbor dlouhodobý
projekt s názvem Světový program hodnocení
problematiky vody. Jeho hlavním výsledkem bude
Zpráva o světovém vývoji v oblasti vody, která
bude pravidelně vycházet. Po restrukturalizaci
Správního výboru pro koordinaci a vytvoření Řídící výkonné rady (Chief Executive Board) bylo
rozhodnuto, že usnesení týkající se mechanismů
pro meziagenturní správu sladkých vod budou
učiněna po Světovém summitu o udržitelném
rozvoji.

vé iniciativy. Jeho účelem je poskytnout účastníkům Světového summitu přehled činností realizovaných v rámci OSN jako celku a naznačit šíři a
hloubku jeho programu v této oblasti. Nejedná se
však o úplný nebo oficiální seznam všech činností
OSN v oblasti vody. Informace byly shromážděny
v prvé řadě z internetových stránek uvedených
organizací a jakákoliv opomenutí nebo omyly
vznikly neúmyslně a upřímně jich litujeme.

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO)
http://www.fao.org/
Organizace pro výživu a zemědělství byla založena
v roce 1945 s mandátem „zvýšit úroveň výživy
a životní úroveň, zvýšit produktivitu zemědělství
a zlepšit podmínky venkovské populace“. Organizace pro výživu a zemědělství aktivně působí při
rozvoji oblasti půdy, vody, živočišné a rostlinné
produkce v zemědělství, lesnictví, rybolovu, výživy, potravinových standardů a zboží, ekonomické
a sociální politiky, investic a obchodu. K jejím
hlavním činnostem patří rozvojová pomoc, informační a podpůrné služby, poradenství pro vlády
a zajišťování neutrálního fóra pro mezinárodní
spolupráci. Organizace pro výživu a zemědělství
má dobře propracovanou strukturu spolupráce
s organizacemi a agenturami OSN i s nevládními
organizacemi.
Tři základní problémy formující program v oblasti
vody a vodních zdrojů, který realizuje Služba
rozvoje a managementu vodních zdrojů (Water
Resources Development and Management Service)
(http://www.fao.org/landandwater/default.stm) v rámci Organizace pro výživu a zemědělství, jsou:
•

dosažení vyšší produkce s využitím menšího
množství vody;

•

ochrana kvality vody a životního prostředí, a
současně zdraví člověka;

•

překlenutí propasti mezi spotřebou a výrobou
potravin, zejména v Africe.

Činnost organizace se řídí heslem: „větší výnos
z každé kapky“ a zaměřuje se na zavlažovací metody, jejichž prostřednictvím dochází ke zvyšování
produktivity vody, a také na přenos příslušných
technologií. Činnosti na ochranu a zlepšení kvality vody a půdy probíhají rovněž v souvislosti
s regulací salinity a znečištění vody v důsledku
zemědělské činnosti.
Ke konkrétním činnostem v oblasti vody náleží:

V další části textu je uveden orientační seznam
organizačních jednotek OSN, které jsou v oblasti
vody nejaktivnější, jejich hlavní zaměření a klíčo-
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•

inventarizace a vyhodnocování vodních zdrojů, kdy dochází ke shromažďování údajů o

vodě a potravinách, k jejich analýze a rozšiřování prostřednictvím statistické databáze
(Aquastat),
•

vytváření globálního informačního systému
pro oblast vody, který bude napomáhat hodnocení současného a budoucího využívání
vody v povodí velkých řek, a to na základě
Geografického informačního systému; hodnocení potenciálu pro zavlažování bylo provedeno pro oblast Afriky,

•

program zaměřený na formulaci politiky
v oblasti vody a plánování činností v povodích
s důrazem na technologii a školení,

•

lepší technologie pro využívání vody a lepší
nástroje managementu, které umožní zjišťovat efektivitu a vytvářet podněty na úrovni
jednotlivých farem a struktur,

•

program rozvoje v oblasti vody a širší zavádění zavlažovacích systémů,

•

řízení kvality vody, projekty zaměřené na
ochranu a zlepšení životního prostředí, včetně
metod
rychlého
hodnocení
salinity
v regionálním rozsahu a instrukcí pro regulaci znečištění vody v důsledku zemědělské
činnosti.

Odbor OSN pro ekonomické a sociální
otázky (UN/DESA)

doporučeních členským státům klade Oddělení
sociálních a ekonomických věcí důraz na význam
vody jako klíčového zdroje pro dosažení celkových
cílů udržitelného rozvoje. V tomto směru podporuje Oddělení ekonomických a sociálních věcí
iniciativy, které vedou ke správnému pochopení
sociálně ekonomických systémů a hydroenvironmentálních systémů, jakož i vzájemných
vztahů mezi těmito systémy. Právě takové chápání je Oddělením ekonomických a sociálních věcí
prosazováno a podporováno, je-li toto požádáno
o pomoc
v souvislosti
s vodními
zdroji
v rozvojových zemích. Veškeré úsilí je zaměřeno
na integraci výsledků normativních procesů, jež
mohou mít různou podobu - od mezivládních
dialogů až po technickou spolupráci na úrovni
konkrétní lokality.

Odbor OSN pro ekonomické a sociální
otázky (UN/DESA):
•

slouží jako sekretariát Komise pro udržitelný
rozvoj, kde v některých případech jsou otázky
sladkých vod řešeny v souvislosti s jinými
otázkami, jako jsou mezinárodní konflikty
nebo diskuse ekonomického charakteru;

•

slouží jako sekretariát podvýboru pro vodní
zdroje, který působí v rámci Správního výboru pro koordinaci;

•

v rámci Sekretariátu OSN uchovává nejdůležitější odborné informace pro oblast sladkých
vod;

•

řídí rozsáhlý program technické spolupráce
v oblasti integrovaného managementu vodních zdrojů a rozvoje podzemních vod, kam
náleží i management mezinárodních vod;

•

napomáhá vládám a lokálním organizačním
jednotkám vytvářet rozvojové strategie a budovat národní kapacity pro plánování a management sladkovodních zdrojů;

•

provádí hodnocení potřeb a vytváří programy
hospodaření s vodními zdroji;

•

pomáhá jednotlivým zemím při plnění požadavků mezinárodních dohod, jež se týkají
monitoringu a poskytování informací, a dále
prostřednictvím instrukcí, seminářů, školení,
budování sítí, výměny informací a poskytování odborných technických znalostí;

•

hraje klíčovou roli při prosazování spolupráce
mezi agenturami v oblasti vody;

•

realizuje propagační kampaně, jejichž záměrem je budovat vztahy partnerské spolupráce.

http://www.un.org/esa/sustdev/water.htm
V sekretariátu OSN patří problematika sladkých
vod zejména k povinnostem Komise pro udržitelný
rozvoj, v rámci realizace Agendy 21, a spadá tedy
do kompetence Oddělení ekonomických a sociálních věcí OSN. V rámci své podpory Agendy 21
prosazuje Oddělení ekonomických a sociálních
věcí integrované přístupy k managementu přírodních zdrojů. To se vztahuje zejména k ustanovením Kapitoly 18, která se zabývá sladkými vodami. Oddělení ekonomických a sociálních věcí
pomáhá prostřednictvím své sekce pro vodní
hospodářství s realizací projektů a poskytuje
poradenství ohledně politiky na národní a regionální úrovni v oblasti integrovaného managementu vodních zdrojů. Díky svým více než třicetiletým
zkušenostem s technickou pomocí a spoluprací
získalo Oddělení ekonomických a sociálních věcí
OSN v rozvojovém světě dobrou pověst.
Oddělení pomáhá rozvojovým zemím při zvyšování
jejich institucionálních a technických kapacit pro
realizaci zásad integrovaného managementu vodních zdrojů, a to zejména těch, které se vztahují
k provozním aspektům. Technická pomoc se zaměřuje hlavně na progresivní prosazování tvorby
regulačních a institucionálních rámců a jejich
intenzivní interakci s makroekonomickými iniciativami a s iniciativami prostorového plánování. Na
úrovni jednotlivých zemí jsou programy technické
spolupráce a poskytování poradenských služeb
stavěny na třech pilířích udržitelného rozvoje:
ekonomickém, sociálním a ekologickém. Ve svých

Rozvojový program OSN (UNDP)
http://www.undp.org/water/
Rozvojový program OSN je globální rozvojovou sítí
OSN, jejímž účelem je prosazování změn a pro
jednotlivé země poskytování přístupu k informacím, zkušenostem a zdrojům, což má pomáhat ve snahách o budování lepšího života pro
lidi. Rozvojový program OSN působí ve 166 ze-
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mích, s nimiž spolupracuje na vytváření vlastních
řešení problémů globálního a národního rozvoje.
Klíčovým zaměřením tohoto programu je vymýcení chudoby prostřednictvím udržitelného rozvoje
lidstva. Pro vyřešení tohoto problému má voda
stěžejní význam.
Krize v oblasti vody mají přímou vazbu k otázkám
řízení a správy, tj. k uplatňování politických,
ekonomických, správních a sociálních pravomocí,
jež ovlivňují management a rozvoj vodních zdrojů.
Proto se Rozvojový program OSN orientuje na
dosažení efektivního řízení a správy sladkovodních zdrojů a vodního prostředí a zaměřuje svou
činnost i na řešení problematiky lidského zdraví,
zabezpečení potravin, poškozování životního prostředí a narušení sociální, ekonomické a politické
stability.
Strategie Rozvojového programu OSN pro oblast
vody se věnuje zajištění níže uvedených služeb:
•

integrace vodního hospodářství do národních
rozvojových rámců prostřednictvím integrovaného managementu vodních zdrojů;

•

lokálního řízení a správy vodních zdrojů a
poskytování služeb, zejména služeb ekologického hygienického zabezpečení;

•

budování kapacit pro management hraničních vod;

•

adaptace na klimatickou proměnlivost a na
změny klimatu;

•

zařazení genderové problematiky do řízení a
správy v oblasti vody;

•

budování kapacity pro integrovaný management vodních zdrojů a zajišťování služeb prostřednictvím sítě Cap-Net (http://www.cap-net.org).

Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem
pro městské prostředí (Public-Private Partnership
for the Urban Environment – PPPUE) v rámci
Rozvojového programu OSN zlepšuje přístup chudého městského obyvatelstva k základním službám včetně zásobování vodou a hygienického
zabezpečení. Tohoto záměru organizace dosahuje
prosazováním spolupráce mezi soukromým a
veřejným sektorem. Pomocí nových forem partnerské spolupráce pomáhá tato organizace řešit
naléhavé požadavky vznikající v městském prostředí a vytvářet zdravé a udržitelné životní podmínky pro obyvatele měst v rozvojovém světě.
Hlavním záměrem programu je podporovat místní
vlády a soukromé subjekty při rozvíjení jejich
vlastních dovedností a kapacit pro vznik nových
forem udržitelné partnerské spolupráce. (Viz
http://www.undp.org/ppp.)
Rozvojový program OSN se velmi angažuje při
zakládání řady důležitých globálních sítí a programů pro sektor vody. Patří sem:
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•

Program pro vodu a hygienické zabezpečení
(http://www.wsp.org);

•

Rada pro spolupráci při zajišťování vody a
hygienického zabezpečení (http://www.wsscc.org );

•

Globální partnerství pro vodu
(http://www.gwpforum.org);

•

Mezinárodní rada pro lokální ekologické iniciativy (http://www.iclei.org);

•

Mezinárodní program pro technologii a výzkum zavlažování a odvodňování
(http://www.iptrid.org);

•

Mezinárodní strategie pro snižování počtu
katastrof (http://www.unisdr.org);

Program OSN pro životní prostředí (UNEP)
http://www.unep.org/themes/freshwater
Program OSN pro životní prostředí vydává doporučení prostřednictvím své Politiky a strategie
v oblasti vody. Tato doporučení se týkají politiky
v oblasti vody a hospodaření v rámci integrovaného managementu vodních zdrojů, a to takového,
který by vedl k udržitelnému využití sladké vody.
Doporučení mohou být různá, od poskytování rad
v konkrétních otázkách až po vytváření celkových
programů. Program OSN pro životní prostředí
předkládá praktická doporučení a zajišťuje mechanismy pro následující oblasti:
•

environmentálně
udržitelné
s vodou v povodích řek;

•

návrh politiky a managementu vody pro udržitelný rozvoj, jehož součástí je i snižování
chudoby;

•

vliv procesu rozhodování o využití vody na
životní prostředí.

hospodaření

Ke klíčovým činnostem, které mají vztah k oblasti
vody, patří:
•

Síť Programu OSN pro životní prostředí, celosvětový přístup k oficiálním informacím o životním prostředí rozděleným podle regionů a
témat, včetně informací o sladkých vodách
(http://freshwater.unep.net/).

•

Globální hodnocení mezinárodních vod
(http://www.GIWA.net), program UNDP podporovaný Světovým fondem životního prostředí, který vydává komplexní celosvětové hodnocení
ekologického stavu a příčin problémů životního prostředí pro 66 oblastí na světě, v nichž
se vyskytuje sladká nebo mořská voda.

•

Program kvality sladké vody Systému globálního
monitoringu
životního
prostředí
(GEMS/WATER) (http://www.cciw.ca/gems) - vědecký program o vodě, který má mnoho aspektů
a zabývá se problematikou kvality sladkých
vod. Hlavní aktivity se týkají monitoringu,
hodnocení a budování kapacit. Součástí rea-

lizace je několik agentur OSN, jež aktivně působí v sektoru vody, i řada dalších organizací
po celém světě.

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
http://www.unesco.org

•

Projekt Přehrady a rozvoj (http://www.unepdams.org/) podporuje dialog o rozhodování, plánování a managementu přehrad a o alternativních možnostech na základě klíčových
hodnot a strategických priorit Světové komise
pro přehrady.

•

Mezinárodní centrum ekologických technologií prosazuje aplikaci ekologických technologií pro potřeby řešení environmentálních problémů v městských oblastech (splašková voda, znečištění ovzduší, pevný odpad a hluk) a
problémů managementu sladkovodních zdrojů v rozvojových zemích a zemích, jejichž
ekonomika se nachází ve stádiu transformace
(http://www.unep.or.jp).

•

•

•

•

Program pro povrchové zvodně a znečištění
měst v Africe je společným programem
UNEP, UNESCO, Habitat a Ekonomické
komise pro Afriku. Jeho cílem je vytvořit síť
zaměřenou na zranitelnost podzemní vody
v městských
oblastech
v Africe
(http://www.unep.org/DEWA/water/groundwater/africa/).
V rámci Globálního fondu životního prostředí
je UNEP „katalyzátorem“ rozvoje vědecké a
technické analýzy a podporuje environmentální management u činností financovaných
tímto fondem, včetně významné oblasti
ochrany mezinárodních vod. Program OSN
pro životní prostředí vydává také doporučení
ohledně napojení činností financovaných
Globálním fondem životního prostředí na globální, regionální a národní hodnocení životního prostředí, na politické rámce a plány.
(http://www.unep.org/dgef).
Globální akční program na ochranu mořského prostředí před důsledky suchozemských
činností (http://www.gpa.unep.org) (GPA) vyzývá
k tomu, aby byl integrovaný management pobřežních oblastí uveden do souladu se správou povodí a s plány na využití půdy. Sekretariát UNEP a Globálního akčního programu
napomáhá spolupráci mezi správními úřady
povodí, přístavními správními úřady a správci
pobřežní zóny. Cílem této činnosti je začlenit
závažné otázky pobřežního managementu do
příslušných zákonů a předpisů, které se týkají managementu povodí, zejména povodí
přesahujících hranice států.
Vital Water Graphics v rámci UNEP poskytuje pomocí diagramů, map a dalších ilustrací přehled o stavu světových sladkých a
mořských vod. Rovněž znázorňuje příčiny,
vlivy, trendy a ohrožující faktory, jež se týkají vodních zdrojů, a uvádí příklady oblastí, kde jsou problémy největší, i možné budoucí scénáře pro management a využití
sladkých, pobřežních a mořských vod
(http://www.unep.org/vitalwater/ ).

Cílem organizace UNESCO je „přispívat k míru a
bezpečí na světě prostřednictvím spolupráce mezi
národy, a to ve vzdělávání, vědě, kultuře a komunikaci.“ Podporuje prospektivní studie; zvyšování
znalostí, jejich přenos a sdílení; projekty ustavující vzdělávací standard; odborné znalosti; a také
výměnu specializovaných informací.
Klíčové programy v oblasti vody mimo jiné jsou:
•

Mezinárodní
hydrologický
program
(http://www.unesco.org/water ). Jeho cílem je zdokonalit vědeckou a technickou základnu pro
rozvoj metod racionálního managementu
vodních zdrojů. Program je soustředěn do nového Centra pro vodu v aridních zónách Latinské Ameriky a Karibské oblasti.

•

Centrum pro hodnocení mezinárodních zdrojů podzemní vody působí pod záštitou organizace UNESCO společně se Světovou meteorologickou organizací.

•

Světový program pro hodnocení vody
(http://www.unesco.org/water/wwap) je souborný trvalý
proces hodnocení v rámci celého systému
OSN. Tento proces vychází z požadavků, které jsou výsledkem Druhého světového fóra o
vodě. V rámci tohoto programu by měla být
sestavena Zpráva o světovém vývoji v oblasti
vody
(http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/index.shtml).

Regionální spolupráce je důležitým aspektem
globálního programu této organizace. Na uskutečnění jejích aktivit úzce spolupracují Ústředí
organizace UNESCO a její regionální pobočky se
161 Národními komisemi a Koordinačními orgány. Významná spolupráce existuje jak v rámci
OSN (Světové meteorologické organizace, Organizace pro výživu a zemědělství a Programu OSN
pro životní prostředí) tak i s externími programy,
jako je Mezinárodní rada pro vědecké svazy a
Mezinárodní vědecká rada.

Centrum OSN pro lidská sídla – Habitat
(UNCHS)
http://www.unhabitat.org/
Organizace Habitat OSN byla založena v roce
1978 a je vedoucí agenturou pro lidská sídla.
Cílem její práce je snížit chudobu a podporovat
udržitelný rozvoj v kontextu rychle postupující
světové urbanizace. Pracovní program zahrnuje
sociální služby včetně zajištění přístřeší. Dále se
zabývá řízením výstavby měst, životním prostředím a infrastrukturou, hodnocením, informacemi
a monitoringem. Hygienické zabezpečení a přístup
k dostatečnému
množství vody
v odpovídající
kvalitě (pro potřeby příměstského zemědělství a
zajištění pitné vody ve městech) jsou důležitými
oblastmi jejího zájmu.
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Ke klíčovým iniciativám organizace patří v oblasti
vody následující programy:

souprav a vybavení pro lepší využití tradičních
zdrojů vody ve venkovských oblastech.

•

Program pro management sídel (Urban Management Programme) aktivně působí ve 120
městech v 57 rozvojových zemích. Jedná se o
program dlouhodobé technické spolupráce,
jejímž cílem je posílit účast měst na rozvoji
lidské společnosti, což zahrnuje ekonomický
růst, sociální rozvoj, snižování chudoby a
zlepšení
kvality
životního
prostředí.
K partnerům tohoto programu patří Světová
banka,
UNDP
a
další
(http://www.unhabitat.org/programmes/ump/).

V průběhu 80. let se důležitou součástí programů
stalo rostoucí povědomí o potřebě hygienického
zabezpečení, vzdělávání, větší účast komunit a
budování kapacit na národní úrovni i zvýšený
důraz na ústřední roli žen. Záležitostí rostoucího
významu se stalo i zlepšení nákladové efektivnosti, jejímž cílem je širší přístup k cenově dostupným službám. Práce na výzkumu a vývoji, testování v terénu a transfer technologie vedly
k podstatnému snížení nákladů na jednoho obyvatele.

•

Program vodního hospodářství pro Afriku
(Managing Water for Africa) se věnuje různým
aspektům problematiky vody v největších afrických městech. Spolupracuje s Programem
OSN pro životní prostředí (UNEP). Zaměřuje
se na prosazování hlediska poptávky ve vodním hospodářství a na metody regulace znečištění vody, na zdůraznění genderových otázek a na zlepšení přístupu k vodě v chudých
městských a příměstských oblastech. V rámci
podpory Cílů rozvoje v novém tisíciletí bude
nový regionální program Voda pro asijská
města (Water for Asian Cities) prosazovat investice do vodních zařízení a hygienického
vybavení, které by přinesly prospěch chudému obyvatelstvu. Tento program byl zahájen
v květnu 2002. (http://www.un-urbanwater.net/).

Během 90. let začaly klást programy UNICEF pro
vodu, životní prostředí a hygienické zabezpečení
nový důraz na využitelnost, provoz, údržbu a
trvalou udržitelnost služeb, nikoliv pouze na rozšíření těchto služeb. Zvýšená pozornost byla věnována zdravotním vlivům na společenství, a dále
geografickým oblastem s vysokým výskytem nemocí souvisejících s vodou a hygienou a ekologicky zranitelným oblastem včetně chudých příměstských oblastí a slumů.

Dětský fond OSN (UNICEF)
http://www.unicef.org/programme/wes/
Celkovým cílem Programu UNICEF pro vodu,
životní prostředí a hygienické vybavení (WES) je
přispívat k přežití, ochraně a osobnímu rozvoji
dětí. Tohoto cíle dosahuje podporou snah o zajištění celosvětového přístupu k bezpečné vodě a
hygienickému vybavení jako jednoho ze základních práv a dále prosazováním změn v chování,
jež jsou nezbytné pro využívání těchto služeb
v plné míře. Stručně řečeno jde o zlepšení hygienických podmínek v prostředí, v němž žijí děti a
rodiny.
Organizace UNICEF v současné době podporuje
projekty zaměřené na vodu, životní prostředí a
hygienické zabezpečení v téměř 80 zemích. Na
těchto projektech pracuje 200 zaměstnanců
s profesionální kvalifikací a probíhají jak na
úrovni mezinárodní, tak i na úrovni národní.
Podpora zásobování vodou a hygienického zabezpečení byla zahájena koncem 60. let v reakci na
stavy nouze v důsledku sucha. Od té doby organizace UNICEF podporuje vládní programy, jejichž
cílem je zajistit alespoň minimální úroveň zásobování vodou a hygienického zabezpečení pro ty,
kteří to nejvíce potřebují. V rané fázi měly tyto
programy v prvé řadě podobu vrtání studní a
instalaci ručních čerpadel k těmto vývrtům ve
venkovských oblastech. Na konci 60. let a v 70.
letech se činnost organizace UNICEF a pomoc
dárců rozčlenila do rozsáhlých národních programů, jejichž součástí bylo i zajištění vrtných
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Organizace OSN pro průmyslový rozvoj
(UNIDO)
http://www.unido.org/
Organizace Spojených národů pro průmyslový
rozvoj byla založena v roce 1966. Zaměřuje se na
„zlepšování životních podmínek obyvatelstva a
prosazuje dosažení globální prosperity prostřednictvím nabídky řešení, která vycházejí z konkrétních potřeb zajištění udržitelného průmyslového rozvoje v rozvojových zemích a v zemích ve
stádiu transformace.“ Organizace Spojených národů pro průmyslový rozvoj věnuje pozornost
třem klíčovým oblastem zájmu: konkurenceschopné ekonomice, zajištění zdravého životního
prostředí a produktivní zaměstnanosti, a to na
úrovni politiky, na úrovni institucionální i na
úrovni firem.
Projekty v oblasti vody v rámci mandátu UNIDO
se orientují na zdravé vodní zdroje. Jsou zaměřené mj. na čistší produkci a regulaci znečištění
vody v důsledku činnosti průmyslu. Příkladem je
projekt Kontrola znečištění vody a ochrana biodiverzity v Guinejském zálivu. Spolupráce na tomto
projektu se účastnily Organizace pro výživu a
zemědělství, Program OSN pro životní prostředí,
UNESCO, Mezinárodní organizace pro moře, americký Národní úřad pro oceány a atmosféru a
IUCN – Světový svaz ochrany přírody. Částečně
byl tento projekt podporován také Globálním
fondem životního prostředí.

Rozvojový fond OSN pro ženy (UNIFEM)
http://www.unifem.org/
Organizace UNIFEM prosazuje rovnost příslušníků obou pohlaví a sociální, ekonomické a politické zrovnoprávnění žen. Cílem její práce je zajistit
účast žen na všech úrovních rozvojového pláno-

vání a praxe. V rámci systému OSN působí tato
organizace jako „katalyzátor“ – podporuje činnosti, jež souvisí s potřeby a zájmy žen zároveň
se zásadními
tématy,
která
se
vztahují
k národním, regionálním a globálním programům,
jako je např. téma vody. Práce organizace UNIFEM se zaměřuje na posilování ekonomické kapacity žen v oblasti podnikání a obchodu, na
zvyšování účasti žen na rozhodování, které se
dotýká jejich života, a na prosazování lidských
práv žen.

Mezinárodní síť pro otázky vody, životního
prostředí
a
zdraví
Univerzity
OSN
(UNU/INWEH)
http://www.inweh.unu.edu/unuinweh/default.htm
Organizace UNU/INWEH je centrem pro výzkum a
rozvoj kapacit při Univerzitě OSN a přispívá
k řešení
globálních
problémů
souvisejících
s vodou, a to zejména v rozvojovém světě. Mezinárodní síť pro otázky vody, životního prostředí a
zdraví byla založena na konci roku 1996 za finanční podpory kanadské vlády a má své ústředí
na McMaster University v Hamiltonu v Kanadě.
Zasazuje se o integrovaný rozvoj kapacit, který je
nezbytným předpokladem integrovaného managementu vodních zdrojů. Zakládá školící centra
a spolupracuje na projektech, které vycházejí
z potřeb v povodích, městských vodohospodářských systémech a mořských pobřežních vodách
a podporují integrovaný management vodních
zdrojů v Africe, na Středním východě a v Latinské
Americe.

v oblasti
životního
prostředí.
Jako
jeden
z příkladů lze uvést spolupráci s Rozvojovým
programem OSN (UNDP) a Programem OSN pro
životní prostředí (UNEP) v rámci Globálního fondu
životního prostředí.
Programy Světové banky v oblasti vody odrážejí
její dlouhodobou Politiku v oblasti managementu
vodních zdrojů. Tato politika se zaměřuje na „management sladkovodních, pobřežních a mořských
zdrojů , který integruje ekologický rozměr do
managementu vodních zdrojů od povodí horních
toků až po pobřežní zónu.“ Projekty managementu vodních zdrojů zahrnují investice do zásobování vodou ve městech, na venkově, v průmyslu i v
zemědělství. Projekty se také věnují čištění odpadních vod, regulaci záplav, zavlažování a odvodňování, vodní energii a splavnosti toků. Aktivity realizované v povodích se týkají lesního hospodářství, těžby, výstavby, průmyslového odpadu a
odtoku ze zemědělských ploch.
Projekty se dělí do 10 hlavních oblastí:
Management pobřežních a mořských vod se orientuje na zdroje a činnost člověka na rozhraní souše
a vody ve všech světových pobřežních regionech.
Analýza portfolia naznačuje rychle rostoucí investice Světové banky do oblastí, které jsou do 60
kilometrů od pobřežní zóny a identifikuje mnoho
projektů, které v současné době těží z integrovaného managementu pobřežních zdrojů (330 milionů dolarů je vyhrazeno na management pobřežních zón).
Přehrady a vodní nádrže. Banka podporuje investice do přehrad, pokud toto řešení vychází ze
strategického plánování a rozhodování v oblasti
vody a energie jako prioritní alternativa.

K projektům, které byly do současné doby realizovány, patří model na podporu rozhodování o
rozvoji povodí jezera Malawi, program monitoringu kvality vody v jezeře Victoria, hodnocení znečištění podzemních vod v Jordánsku a v pásmu
Gazy, studie znečištění dusičnany (a s ní související methemoglobinemii) v Sýrii, vytvoření a realizace udržitelného programu pro pevné látky biologického původu v odpadních vodách v severním
Mexiku, vytvoření osnov pro studium globálního
integrovaného managementu vodních zdrojů ve
Virtuálním výukovém centru OSN a společné
vypracování Zprávy o světovém rozvoji oblasti
vody.

Podzemní voda. Světová banka je partnerem Poradenského týmu pro management podzemních
vod, jehož cíle zahrnují podporu a posilování těch
částí projektů Světové banky, které se týkají podzemní vody.

Organizace UNU/INWEH v současné době pracuje
společně s vládou státu Malawi, se Světovou bankou a Globálním fondem životního prostředí na
vytvoření a provozu Afrického centra Univerzity
OSN pro výzkum a vývoj oblasti vody
(UNU/ACARE) v zátoce Senga v Malawi.

Management povodí řek. Světová banka prosazuje
postupy založené na managementu povodí řek,
přispívá na ně a napomáhá jejich uskutečňování.

Světová banka (WB)
http://www.worldbank.org/
Světová banka je v současné době největším subjektem, který financuje ekologické projekty zaměřené na řešení problematiky znečištění a znehodnocení
životního
prostředí.
Spolupracuje
s několika agenturami OSN a s nevládními organizacemi na četných programech a projektech

Zavlažování a odvodňování. Světová banka i nadále podporuje klientské země při prosazování
trvalé udržitelnosti a konkurenceschopnosti tohoto sektoru, a to prostřednictvím investic a reforem
jejich politiky.

Management hraničních vod. Světová banka
úspěšně
podporuje
spolupráci
a
dohody
v pobřežních oblastech, např. prostřednictvím
Iniciativy povodí Nilu a dalších projektů.
Voda a životní prostředí. Program se zabývá vodní
biodiverzitou, environmentálními požadavky na
vodní toky, regulací znečištění vod, bojem proti
vodním plevelům a hyacintům a managementem
mokřadů. V každé z těchto oblastí Světová banka
aktivně určuje nejlepší postupy ve snaze zkvalitnit portfolia projektů.
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Ekonomie a instituce v oblasti vody. Zabývá se
ekonomickými aspekty vodního hospodaření
včetně ekonomické analýzy vodních zdrojů, zásobování vodou a projektů hygienického zabezpečení. Svou pozornost zaměřuje i na pokrok v oblasti
metodiky, souvisejících nástrojů a aplikací. Skupina Ekonomie vody v rámci Světové banky podporuje i pracovní partnerskou spolupráci a sdílení
znalostí.
Zásobování vodou a hygienické zabezpečení. Skupina Světové banky se snaží pomáhat svým členským zemím při zajišťování přístupu k efektivním,
flexibilním a udržitelným službám v oblasti vody a
hygienického vybavení pro veškeré obyvatelstvo.
Management povodí řek je považován za součást
managementu přírodních zdrojů a je začleněn do
mnoha nejrůznějších projektů Světové banky, od
projektů specifických pro konkrétní sektor (lesní
hospodářství, zavlažování, zemědělství atd.) až po
integrovaný rozvoj oblastí.
Program pro vodu a hygienické zabezpečení
(http://www.wsp.org) je úspěšným příkladem spolupráce mezi dvěma vzájemně se doplňujícími organizacemi – Světovou bankou a Rozvojovým programem OSN. Program pro vodu a hygienické zabezpečení byl zahájen v roce 1978 a je podporován
na základě celé řady bilaterálních vztahů s dárci.
Jeho součástí je Světová zdravotnická organizace,
organizace UNICEF a bilaterální programy v rámci
partnerské spolupráce.

Světová zdravotnická organizace (WHO)
http://www.who.org
Cílem Světové zdravotnické organizace je „aby se
všichni lidé těšili co nejlepšímu zdraví.“ WHO
pomáhá vládám při posilování zdravotnických
služeb a prosazování lepší výživy, bydlení, hygienického zabezpečení, rekreace, ekonomických a
pracovních podmínek a dalších aspektů environmentální hygieny.
Úkolem Světové zdravotnické organizace je udržovat téma lidského zdraví v centru pozornosti věnované rozvoji vody a hygienického zabezpečení,
což se odráží i na jejích programech pro tuto oblast (http://www.who.int/peh.) V oblasti vody jsou cíle
Světové zdravotnické organizace následující:
•

v rámci podpory udržitelného rozvoje členských států zdůrazňovat význam zdravotnického poradenství;

•

zaměřit svou činnost v oblasti vody a hygienického zabezpečení na dosažení konkrétních
zdravotních cílů;

•

důrazně propagovat zdravotní cíle související
s rozvojem zásobování vodou a hygienického
zabezpečení a;
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•

stát se partnerem dalších důležitých organizací působících v oblasti vody a hygienického
zabezpečení v souvislosti se zdravím.

Světová zdravotnická organizace pracuje s dalšími
organizacemi OSN jako UNDP, UNICEF, Světová
banka a UNEP. Společný Program monitoringu
zásobování vodou a hygienického zabezpečení
podporuje jednotlivé země při zvyšování jejich
kapacit v oblasti tohoto monitoringu. Jedná se o
společný program Světové zdravotnické organizace a UNICEF a spolupracovníkem je též Rada pro
spolupráci při zajišťování vody a hygienického
zabezpečení (http://www.wsscc.org.)

Světová meteorologická organizace (WMO)
http://www.wmo.ch/index-en.html
Světová meteorologická organizace byla založena
jako specializovaná agentura v roce 1951. Jejím
účelem je napomáhat mezinárodní spolupráci při
zakládání sítí stanic pro meteorologická, hydrologická a další pozorování. Jejím cílem je také prosazovat rychlou výměnu meteorologických informací, standardizaci meteorologických pozorování
a jednotné publikování výsledků těchto pozorování a statistických údajů. Organizace rovněž podporuje uplatňování výsledků meteorologických
pozorování v navigaci, v lodní dopravě, při řešení
problémů souvisejících s vodou, v zemědělství a
v dalších oblastech činnosti člověka. Prosazuje
operační hydrologii a podporuje meteorologický
výzkum a školení.
Program pro hydrologii a vodní zdroje Světové
meteorologické organizace se soustředí na prosazování celosvětové spolupráce při hodnocení vodních zdrojů a při rozvoji hydrologických sítí a
služeb. Do této oblasti náleží i shromažďování a
zpracování dat, hydrologické předpovědi a varovná upozornění a zajišťování meteorologických a
hydrologických dat pro potřeby plánování. Tento
program má tři součásti: Program operační hydrologie – základní systémy, Program operační
hydrologie – aplikace a životní prostředí a Program v oblasti vody.
Vzdělávání a školení organizované Světovou meteorologickou organizací i její Program technické
spolupráce obsahují také hydrologickou problematiku a překlenují propast mezi službami poskytovanými v rozvojových a průmyslově vyspělých zemích.
Světová meteorologická organizace podporuje
budování kapacit na regionální úrovni, např.
prostřednictvím aktivit Světového systému pozorování hydrologického cyklu (WHYCOS), což je
systém pro získávání hydrologických a dalších
souvisejících údajů v rámci regionů a předávání
těchto údajů subjektům zodpovědným za rozhodování, technickým pracovníkům a subjektům
odpovědným za management zdrojů. Systémy
jsou realizovány ve Středozemní oblasti, tj. program MED-HYCOS (http://medhycos.mpl.ird.fr/ ), a
v Jihoafrické republice, tj. program SADC-HYCOS
(http://www-sadchyco.pwv.gov.za/sadc/ ). V jejich rámci

dochází ke spolupráci mezi zainteresovanými
zeměmi za podpory Světové banky, Evropské
komise a dalších organizací. Co se týká vědecké
části programu, spolupracuje Světová meteorologická organizace úzce s organizací UNESCO.
Globální Centrum údajů o odtoku (Global Runoff
Data Centre) (http://grdc.bafg.de/ ) je síť, která je součástí Světové meteorologické organizace a zabývá
se hydrologickým odtokem v celosvětovém měřítku. Centrum pro globální srážkovou klimatologii
(http://www.dwd.de/en/FundE/Klima/KLIS/int/GPCC/GPCC.htm ) a
Mezinárodní centrum pro hodnocení zdrojů podzemních vod rovněž působí pod záštitou Světové
meteorologické organizace, přičemž Mezinárodní
centrum pro hodnocení zdrojů podzemních vod
pracuje společně s UNESCO.

Zemědělství
http://www.escwa.org.lb/divisions/sdpd/agriculture.html
Životního prostředí a přírodní zdroje
http://www.escwa.org.lb/divisions/sdpd/environment.html

Regionální komise
Regionální komise podporují širokou škálu aktivit
pracovní skupiny WEHAB: technickou spolupráci,
doporučení ohledně zásad politiky, výzkum, analýzu, údaje a statistické zpracování, vzájemnou
výměnu informací o nejlepších postupech, jednání, regionální integraci a koordinaci, publikační
činnost, vytváření sítí a zajišťování školení. Konkrétní oblasti působení jsou soustředěny do těchto komisí:

Ekonomická komise pro Afriku (ECA)
Podpora udržitelného rozvoje
http://www.uneca.org/programmes_home.htm

Evropská hospodářská komise (ECE)
Životní prostředí a lidská sídla
http://www.unece.org/env/welcome.html
Doprava, životní prostředí a zdraví
http://www.unece.org/poja/

Ekonomická komise pro Latinskou Ameriku a
karibskou oblast (ECLAC)
Životní prostředí a lidská sídla
http://www.eclac.org/dmaah/
Přírodní zdroje
http://www.eclac.org/drni/

Ekonomická a sociální komise pro Asii a oblast
Tichomoří (ESCAP)
Životní prostředí a přírodní zdroje
http://www.unescap.org/esd/environment/

Ekonomická a sociální komise pro západní Asii
(ESCWA)
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Energie

Energie: klíčové otázky a problémy
Energetické služby jsou zásadním faktorem udržitelného rozvoje. Způsob, jakým se tyto služby
vyrábějí, distribuují a využívají, ovlivňuje ve všech
případech sociální, ekonomický i environmentální
rozměr dosaženého stupně rozvoje. Ačkoliv energie jako taková není základní lidskou potřebou, je
klíčová pro naplňování všech dalších potřeb. Nedostatečný přístup k rozmanitým a cenově dostupným energetickým službám pak znamená, že
nejsou naplňovány základní potřeby mnoha lidí.
Mezi energetické služby patří například osvětlení,
vaření, vytápění a chlazení, čerpání vody, mražení, doprava a komunikace. Všechny tyto služby
lze vyrábět buď z tradičních či z obnovitelných
zdrojů energie. Nemají-li lidé přístup k energetickým službám, musí vydat mnoho času i fyzické
energie na základní činnosti potřebné pro přežití,
namísto vydělávání peněz. Nedostatek energie
navíc úzce souvisí s mnoha indikátory chudoby,
například se špatným vzděláním, nedostatečnou
zdravotní péčí a strádáním žen a dětí. Na místní
a národní úrovni jsou spolehlivé dodávky energie
zásadním faktorem ekonomické stability a růstu,
zaměstnanosti a lepší životní úrovně.
Současné vzorce energetického zásobování a spotřeby jsou evidentně neudržitelné. Pro téměř třetinu světa není elektřina dostupná a pro další
třetinu je dostupná jen velmi obtížně. Spoléhání
na tradiční paliva při vaření a vytápění může mít
vážný dopad na životní prostředí a lidské zdraví.
Navíc zde stále přetrvávají velké rozdíly v míře
spotřeby energie, jak v jednotlivých zemích, tak
i napříč mezi nimi; nejbohatší lidé světa využívají
až 25krát více energie na osobu než lidé nejchudší.
Aby se energie mohla stát nástrojem udržitelného
rozvoje, musí se současné systémy dodávající
energetické služby zásadně změnit. Má-li se přesunout důraz ze stávajícího způsobu dodávek na
energetické služby, bude třeba zásadního přepracování veřejné politiky, která bude prosazovat
a přijímat udržitelnou energii. Rostoucí poptávka
po energetických službách v rozvojových zemích
představuje historickou příležitost, jak uspokojit
poptávku takovými způsoby, jenž jsou slučitelné
s udržitelným rozvojem. Pokud by se více využívalo obnovitelné energie, energetické účinnosti
a čistých tradičních technologií, spolu se zaměřením na decentralizované systémy, pak by to přineslo své výhody jak ekonomickému a sociálnímu
rozvoji, tak i ochraně životního prostředí.
Mezi sociální aspekty související s využíváním
energie patří snižování chudoby, pracovní příležitosti pro ženy, demografické změny a urbanizace.
Omezený přístup k energetickým službám odsouvá chudé lidi na okraj společnosti a vážně omezuje jejich schopnost zlepšit své životní podmínky.
Chudí lidé tak příznačně utratí větší část svého

příjmu za nezbytné energetické služby, např. za
vaření, než lidé bohatí. Zároveň se často zříkají či
slevují ze služeb, jako je např. osvětlení či vytápění.
Moderní energetické služby mohou představovat
rozhodující příspěvek pro zlepšení postavení žen
v domácnostech i společnosti. Jsou to především
ženy, které vaří, takže ony a jejich děti jsou nejohroženější znečištěním vnitřního ovzduší, které
způsobuje vaření na ohni. Čím jsou navíc tradiční
paliva vzácnější, tím častěji odcházejí dívky ze
škol, neboť sběr a doprava paliv vyžadují stále
více času. To pak má dlouhodobý dopad na gramotnost žen, velikost rodiny, blahobyt a ekonomické příležitosti pro ženy. Vzorce využívání energie ovlivňují rovněž populační růst, neboť ovlivňují sociální a ekonomické podmínky, které mají vliv
na velikost rodiny. Využití energie v průmyslu,
který vytváří pro ženy pracovní příležitosti a příjem, může napomoci oddálit věk sňatku, který je
rozhodujícím faktorem porodnosti.
Další významný problém spojený s energií představuje prudký a nekontrolovatelný růst velkých
městských center. Ačkoliv má obecný trend urbanizace více příčin, mohlo by se přistěhovalectví do
měst zpomalit a tlak na velká města potenciálně
snížit tím, že venkovští usedlíci by získali více
možností prostřednictvím dodávek energie a menší města zase prostřednictvím lepších energetických služeb. Pokud by se otázky týkající se energie braly v potaz při územním plánování, při navrhování fyzické infrastruktury a dopravních
systémů, při vytváření konstrukčních norem,
mohl by se do určité míry snížit růst poptávky po
energii, který doprovází prudkou urbanizaci,
a rovněž by se mohla zlepšit kvalita městského
prostředí.

•

Přibližně 1,7-2 miliardy lidí na světě, zvláště ve
venkovských
oblastech,
nemají
přístup
k elektřině; další dvě miliardy lidí mají zcela
nedostatečné dodávky elektřiny.

•

Třetina světa spoléhá na tradiční paliva - dřevo, hnůj a zemědělský odpad - aby denně
uspokojila svou potřebu vařit a vytápět.

•

Miliarda nejchudších lidí z celého světa využívá ročně pouze 0,2 tun ropného ekvivalentu
energie na obyvatele, zatímco miliarda nejbohatších lidí (těch, kteří si vydělávají průměrně
více než 20 000 USD za rok) využívá téměř
25krát více energie.

•

Světové energetické systémy jsou kvůli lidské
činnosti zodpovědné za více než polovinu emisí skleníkových plynů; většina těchto emisí pochází z využívání fosilních paliv.
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Lepší sociální služby, včetně zdravotní péče, vzdělání a komunikace, vyžadují spolehlivé energetické služby. Ty mohou přispět k zlepšení vzdělávacích zařízení a služeb, a umožnit tak dětem i dospělým, aby se stali gramotnými a zlepšili si i jiné
dovednosti. Ženy a dívky by mohly například
trávit méně času sbíráním dřeva, nošením vody
a vařením, a mohly by se namísto toho zaměřit na
vzdělání. Přístup ke informačním službám je
zvlášť důležitý pro zlepšení lidského života ve
venkovských oblastech, navíc televize a rádio –
hlavní způsoby sdílení informací – vyžadují téměř
stále elektřinu.
Využívání energie rovněž silně souvisí s druhým
pilířem udržitelného rozvoje – s ekonomickým
růstem. Energetické služby jsou nutné pro vytváření pracovních příležitostí, rozvoj průmyslu,
povzbuzení ekonomických činností s přidanou
hodnotou a pro podporu takových aktivit ve venkovských oblastech, které přinášejí výdělečné
příjmy. Paliva jsou nezbytná pro vytápění, dopravu a mnoho průmyslových činností. Elektřina je
nutným vstupem pro moderní výrobu, stejně jako
informační a průmyslové služby.
Energetické služby podporují ekonomický rozvoj
na lokální úrovni tím, že zvyšují produktivitu a
umožňují tvorbu důchodu v daném místě prostřednictvím
většího
zemědělského
rozvoje
a vytváření možností zaměstnání mimo farmy.
Dostupnost pracovních míst, růst produktivity či
ekonomické příležitosti jsou značně omezeny,
chybí-li přístup k moderním energetickým službám či palivům; ty mohou urychlit vytváření
drobného podnikání, umožnit pracovní příležitosti
v době po setmění a podpořit vznik místních soukromých podniků.
Výpadky v dodávkách energie mohou způsobit
vážné finanční, ekonomické a sociální ztráty. Aby
energie přispívala k cílům udržitelného rozvoje,
musí být dostupná vždy, v dostatečném množství
a za přístupné ceny. Z hlediska platební bilance
představují v současné době v mnoha nejchudších zemích dovozy energie jednu z největších
příčin zahraničního zadlužení. Navíc to, že se
často investovalo do vysoce nákladných centralizovaných tradičních energetických zařízení, rovněž přispělo k růstu zahraničního zadlužení. Ve
více než 30ti zemích převyšuje dovoz energie o 10
procent hodnotu veškerého vývozu; přibližně ve
20 zemích převyšují platby za dovoz ropy výdaje
na splácení zahraničního dluhu.
Zaměřit se na energetickou zajištěnost je klíčové
jak z důvodů nevyvážené distribuce zdrojů fosilních paliv, tak i pro nejisté možnosti vyvíjet jiné
zdroje. Ačkoliv byl přísun energie více než 20 let
jistý a v podstatě se i zlepšil, přetrvává možnost
konfliktu, sabotáže, narušení obchodu a snižování strategických zásob. Využívání místních (domorodých) zdrojů energie a diversifikace energetických dodávek může navíc snížit dlouhodobou
závislost na dovážené ropě i státní zadlužení,
a tak zlepšit ekonomické podmínky a příjmy chudých.
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K uspokojení prudce rostoucích energetických
potřeb
současných
i
budoucích
generací
v rozvojových zemích bude třeba velkého množství
kapitálových investic. Mají-li rozvojové země dosáhnout ekonomické prosperity, odhaduje se, že
potřebují investovat řádově 2 – 2,5 procenta svého
hrubého domácího produktu během následujících
20ti let. Vhodnou cenovou a regulační politikou
by investice do energetického sektoru zvyšovaly
výnosy, které by pokryly provozní náklady a vedly
k dostatečným příjmům, jenž by přilákaly rozsáhlé soukromé finanční prostředky a investice.
Politické podmínky vytvořené k urychlení inovačního procesu a dohledu nad ním jsou zcela zásadní pro reorganizaci energetických systémů ve
smyslu podpory udržitelného rozvoje. Inovace
v oblasti technologií, která vede k vývoji a využívání čistých a dostupných technologií založených
na využívání energie, se neuskutečňuje dostatečně rychle ani dostatečně rozsáhle, aby bylo možno
uspokojit rostoucí poptávku v rozvojových zemích. Navíc inovace a snižování ceny obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti a „čistoty“ tradičních technologií budou
hodně záviset na politice a investicích průmyslově
vyspělých zemí.
Využívání energie ovlivňuje životní prostředí –
třetí pilíř udržitelného rozvoje – v mnoha rovinách, od domácnosti až po rovinu globální, a mezi
její důsledky patří i takové jevy jako desertifikace,
acidifikace, znečištění ovzduší a klimatická změna. (Degradace a acidifikace půdy, které přímo
ovlivňují zemědělský sektor a vodohospodářství,
budou v této kapitole probrány později.)
Spalování fosilních paliv je největším zdrojem
pevných částic poškozujících zdraví, a rovněž
největším zdrojem emisí skleníkových plynů.
Emise jemných částic – vznikajících při spalování
uhlí, ropy, dieslových paliv, benzínu a dřeva
v dopravě, až také při výrobě energie a vytápění –
může vést k problémům dýchacích cest a rakovině. Domácí spalování uhlí, dřeva nebo jiných
paliv z biomasy jsou rovněž významným zdrojem
poměrně značného znečištění venkovských domácností. Kouř z vaření na ohni obsahuje nebezpečné množství jedovatých látek a může také vést
k problémům dýchacích cest.
Jedním z nejvážnějších globálních environmentálních problémů je dnes stálý a dlouhotrvající
nárůst koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, které působí změnu klimatických podmínek. Ačkoliv je klimatická změna globálním fenoménem a přestože jsou hlavním zdrojem skleníkových plynů průmyslově vyspělé země, bude její
negativní dopad nejsilnější v rozvojových zemích a
nejvíce ho pocítí chudí lidé. Fosilní paliva, hlavní
zdroj skleníkových plynů, vytvářejí asi 75 procent
celkové energetické spotřeby.
Mnoho aspektů kritického nedostatku energetických služeb a také důsledků jejich využití se
podrobněji probírá ve zbytku této kapitoly.
V souvislosti s prioritami, které pojmenoval generální tajemník Kofi Annan, existují přímé vztahy
mezi pěti klíčovými oblastmi, kde je možné a nut-

Schéma E1: Příklady klíčové role energie v prioritních oblastech WEHABů
Energie a voda
Energie a zdraví

• potenciál zajišťování
nezávadné pitné vody

• potenciál zlepšit zdravotnická léčebná zařízení

• vliv vodních elektráren
na životní prostředí
• okyselování vodních
zdrojů

Energetické dodávky a
využití energie
• základní potřeby chudých lidí nenaplněny

• tradiční využívání paliv
může poškodit zdraví
žen
• znečištění vnějšího
ovzduší ovlivňuje zdraví

• nespravedlivý model
využití
• výrazný vliv na životní
prostředí

Energie a biodiverzita

Energie a zemědělství

• výroba bioenergie za
účelem obnovení degradovaných půd

• zvýšená produktivita
s využitím moderních
zdrojů energie

• vliv vodních elektráren
na druhy a ekosystémy

• bioenergie jako náhražka za fosilní paliva

né dosáhnout konkrétních výsledků. Těmito oblastmi jsou: voda a hygienická zařízení, energie,
zdraví a životní prostředí, zemědělství, biodiversita a ekosystémové řízení (WEHAB). (Viz Schema
E1) Pro udržitelnost rozvoje je vhodnější dodávat
energetické služby pro potřeby lidí takovým způsobem, že jsou využity různorodé technologie a
paliva vyhovující místním podmínkám, namísto
pouhé podpory rostoucích dodávek paliv a elektřiny.

Energie a voda
Prioritou pro venkovskou i městskou společnost
jsou spolehlivé dodávky pitné vody, využití vody
v domácnosti i pro zavlažování. Energie umožňuje
čerpání vody, vaření, dezinfekci, čištění, skladování i distribuci. Čištění vody nebo čerpání čisté
podzemní vody představuje výhodu navíc v tom,
že snižuje ženám a dětem dřinu a čas, které jsou
třeba vynaložit na shánění vody. Spolehlivé dodávky vody pro zavlažování jsou navíc důležité
pro farmáře, aby mohli během roku pěstovat více
než jednu plodinu, což nejenže zvyšuje množství
vypěstovaných potravin, ale rovněž zvyšuje pracovní příležitosti.
Nedostatek hygienických zařízení v mnoha venkovských oblastech rozvojových zemí přímo souvisí s problémem získávání čisté vody. Mezi energií a hygienou existuje vazba, neboť k čerpání
„čisté“ podzemní vody nebo k převaření vody –
aby se snížilo zdravotní riziko, které plyne ze
znečištění – je často třeba využít energii.

Na mnoha místech světa představuje okyselování
vod, které má příčinu ve spalování fosilních paliv,
zásadní problém. Následné změny chemického
složení vody působí na zemědělství a ekosystémy.
Dále – využití vodní energie v masivním měřítku
se stalo veřejným zájmem, což poskytlo další
zkušenosti s fungováním přehrad i s jejich následky. Přestože je elektřina získávaná z vodních
zdrojů důležitou součástí energetické bilance,
vyvstávají zásadní otázky týkající se toho, co udělá přehrada s tokem řeky a s nároky na přístup
k řece a vodním zdrojům; zda přehrady a vzniklé
zásobárny zlikvidují stávající lidská sídla, naruší
kulturu a životní zdroje místních komunit nebo
zda znehodnotí životní prostředí; a zda jsou přehrady tou nejlepší ekonomickou investicí veřejných rozpočtů a rezerv.

Energie a zdraví
Poskytnou-li se klinikám energetické vstupy, lze
tak zlepšit a zpříjemnit zdravotnické služby. Většina venkovských zdravotnických služeb omezila
energetické vstupy, pokud vůbec nějaké měla, což
významně omezuje jejich schopnost poskytovat
zdravotnické služby a léky, stejně jako získat
a udržet zdravotnický personál. Pokud by měly
kliniky lepší přístup k energetickým službám,
mohly by mít osvětlení, vodní pumpy, lékařské
chladničky pro léky a očkovací látky, lékařské
nástroje, větráky a sterilizátory – vše, co je nutné
pro snížení dětské a mateřské úmrtnosti
a v potírání dalších nemocí. Energetické služby
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rovněž umožňují účinnější vzdělávání komunit
v oblasti zdravotní péče.
Nedostatek dobrých energetických služeb má také
zásadní vliv na zdraví žen, které musí nosit těžké
náklady paliva na stále se zvětšující vzdálenost.
Další zdravotní rizika – jak již bylo zmíněno dříve
– vyplývají ze skutečnosti, že ženy nejvíce vaří.
Domácí spalování uhlí, dřeva či jiných paliv
z biomasy je významným zdrojem znečištění tuhými částicemi ve venkovských domovech. Kouř
z vaření na ohni obsahuje nebezpečné množství
jedovatých látek, které přispívají k nemocem
dýchacích cest, plicním onemocněním, rakovině
a zrakovým problémům. Téměř 2 milióny z celoročních úmrtí po celém světě lze připsat znečištění vnitřního ovzduší, které způsobuje vaření na
ohni.
Spalování fosilních paliv je největším zdrojem
znečištění vnějšího ovzduší a to v podobě emisí
škodlivin s prokazatelným vlivem na zdraví, například pevných částic. Emise jemných částic ze
spalování uhlí, ropy, dieslových paliv, benzínu
a dřeva mohou způsobit problémy dýchacích cest
a rakovinu.

Energie a zemědělství
Energetické služby mohou pomoci zemědělskému
rozvoji při čerpání závlahové vody, zpracování
zemědělských plodin, lepším skladování a přepravě na trh. Zvýšená produktivita naopak umožňuje
využití zemědělských strojů a závlahových systémů, které snižují potřebu zvětšovat množství
obdělávané půdy a tím i tlak na ekosystémy.
Sušení zemědělské úrody, které vyžaduje energetický vstup, představuje možnost, jak snížit rostlinný odpad, zlepšit produktivitu farem a snížit
využívání uhlí a dřeva na sušení. Energetické
vstupy jsou nutné pro rozšiřování možností zpracování produktů zemědělské výroby, což zvyšuje
ekonomický potenciál daného sektoru a pomáhá
vytvářet pracovní místa.
Účinné využívání bioenergetických zdrojů, např.
zemědělského odpadu, může nahradit tradiční
energii a pomoci ulehčit problémy se škůdci,
odpadem a znečištěním, tedy problémy, které
s sebou rostlinný odpad nese. Moderní technologie na získávání energie z biomasy představují
příslib, že vznikne nová náhrada za přetrvávající
dieslové postupy, čímž se také ve venkovských
komunitách vytvoří ekonomické příležitosti.
Degradace půd je zásadní problém, který se týká
2 miliónů hektarů půd na celém světě. Výroba
energie (sběr paliv) není hlavní příčinou tohoto
globálního problému (ačkoliv dopad může být
lokálně i regionálně značný), naopak může hrát
určitou roli v jeho zastavení či odvrácení. Takové
příznivé podmínky lze vytvořit zavedením moderních systémů založených na využívání biomasy
(např. pro výrobu elektřiny), což by značně zvýšilo
tržní cenu biomasy a tím by se vyplatilo obnovit
produktivitu velké části degradované půdy na
kvalitativní úroveň potřebnou pro energetické
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farmy. Významným environmentálním aspektem
je zde využívání umělých hnojiv a pesticidů při
pěstování bioenergetických surovin a zemědělských plodin. Umělá hnojiva mohou vést
k zatížení povrchových vod nadměrným množstvím živin a škodit vodním druhům. Persistentní
toxiny mohou navíc otrávit volně žijící organismy
i lidi; jejich vlivem vznikají nádorová onemocnění,
je narušena imunita či hormonální rovnováha.
Dobrý management může nicméně snížit či eliminovat potřebu umělých hnojiv a pesticidů.

Energie a biodiverzita
Výroba bioenergetických surovin významně ovlivňuje okolní ekosystémy tím, že povzbuzuje nebo
potlačuje biodiverzitu. Nepříznivý dopad lze zmírnit ochranou zvlášť významných nebo ohrožených
typů přírodních stanovišť. Bioenergetické plodiny
mohou být samy o sobě ekosystémem s vysokou
biodiverzitou, pokud další druhy – rostlinné
i živočišné – vyplní ekologické niky. Různorodost
pěstovaných rostlin může rovněž přispívat diverzitě v rámci ekosystémů, v nichž jsou pěstovány.
Mohutný rozvoj vodní energie má na biodiverzitu
spíše negativní než pozitivní dopad, v mnoha
případech vede k významným a nevratným
ztrátám na druzích a ekosystémech. Budování
velkých přehrad vedlo ke ztrátě lesů a přírodních
stanovišť, ke ztrátě druhových populací; kvůli
zaplavení
oblasti
tvořící
nádrž
dochází
k poškození spádových oblastí horního toku; mezi
další důsledky patří ztráta vodní biodiverzity,
ztráta oblastí rybolovu na horním i dolním toku
řeky, a také četné kumulativní vlivy týkající se
kvality vody, přirozených záplav a skladby druhů,
pokud je na téže řece umístěno více přehrad.

Energie a Rozvojové cíle tisíciletí
(Millennium Development Goals)
Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development
Goals) přijaté v září 2000 obsahují klíčové dílčí
cíle, které se týkají nejpalčivějších rozvojových
potřeb. Ačkoliv je energie základem pro dosažení
všech cílů, které si zde stanovili světoví přední
představitelé, žádný z Rozvojových cílů tisíciletí se
energie explicitně netýká. Význam energie při
naplňování cíle snižování chudoby do roku 2015
na polovinu je zřetelný v klíčovém rozhodnutí, jež
bylo učiněno na 9. zasedání Komise pro udržitelný rozvoj: „Možnost využití dostupných energetických služeb je základním předpokladem pro realizaci cíle přijatého mezinárodním společenstvím,
který vytyčuje záměr snížit na polovinu počet lidí
žijících z méně než jednoho dolaru na den do
roku 2015.“ Tento cíl zdůrazňuje potřebu značně
rozšířit dostupnost energetických služeb pro chudé lidi.
Nad rámec tohoto obecného cíle existuje celá řada
energetických služeb zahrnující vaření, osvětlení,
vytápění, čerpání vody a dopravu, které – pokud
pocházejí z obnovitelných zdrojů energie, mají
dobrou energetickou účinnost anebo využívají

čistá tradiční paliva – mohou mít zásadní vliv při
prosazování udržitelného způsobu života a při

zlepšování zdraví a vzdělání – což jsou všechno
důležité prvky Rozvojových cílů tisíciletí.

Řešení problémů v oblasti energie
Energie souvisí prakticky se všemi aspekty rozvoje a zvláště s dalšími čtyřmi oblastmi, jimž je
věnována ve WEHABech mimořádná pozornost.
Energie je motorem růstu a snižování chudoby,
a proto by se jí měla věnovat zvláštní pozornost
a tuto problematiku by měly zahrnovat koncepce,
programy a spolupráce na národní i mezinárodní
úrovni. Současné energetické systémy však
nejsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje, a tak
– aby došlo k posunu směrem k udržitelnějším
energetickým systémům a aby se energie mohla
stát účinným nástrojem udržitelného rozvoje – je
třeba zásadně jiné orientace.
Má-li být globální energetický systém slučitelný
s principy udržitelného rozvoje, bude třeba velkého a vytrvalého úsilí, které se bude zaměřovat na
zvyšování obecného povědomí, budování kapacit,
změnu politiky, inovace v oblasti technologií a na
investice. Pro posun k ekonomice založené na
udržitelné energii je zapotřebí odpovídající analýza daných možností provedená těmi, kdo vytváří
koncepce; důležitá jsou dobrá rozhodnutí; a dále
sdílení znalostí i zkušeností mezi jednotlivci i organizacemi, které se společně potýkají s mnoha
praktickými problémy, jež takový přechod představuje. Tyto aktivity i změny, které jsou jimi
započaty, jsou potřebné jak v průmyslově vyspělých zemích, tak v zemích rozvojových.
Dřívější globální konference jasně pojmenovaly
výzvy, jimiž je třeba se zabývat, aby se onoho
přechodu dosáhlo. Na Konferenci OSN o životním
prostředí a rozvoji (UNCED) v roce 1992 byla
představena ambiciózní strategie udržitelného
rozvoje – Agenda 21. Ačkoliv se energií nezabývá
žádná konkrétní kapitola Agendy 21, zvažuje se
nezbytnost nových a udržitelnějších přístupů
v této významné oblasti v mnoha kapitolách. Od
této konference (UNCED) byla znovu na mnoha
konferencích OSN uznána důležitost energie
v udržitelném rozvoji a potřeba věnovat větší pozornost její roli. Především 9. zasedání Komise pro
udržitelný rozvoj (CSD-9), které se konalo
v dubnu 2001, se zaměřilo přímo na energii a
jasně pojmenovalo její zásadní význam a vazby na
tři podpůrné pilíře udržitelného rozvoje: sociální,
ekonomický a environmentální.
Rozhodnutí, k nimž dospěli účastníci CSD-9, se
zaměřovala na možnosti a strategie volitelné pro
každý ze základních problémů souvisejících
s dodávkou energie, její distribucí a využíváním.
CSD-9 vytvořila předpoklady pro přijetí politického závazku, na jehož základě lze navrhovat cesty
k udržitelnému využívání energie, které by zahrnovaly i zásadní změnu koncepcí, institučních
rámců, finanční infrastruktury a technických
přístupů. Co se týče regionální spolupráce, zdůraznila CSD-9 její důležitost, a to na všech úrov-

ních, což by rozšířilo dostupnost energetických
služeb a ty, kdo mají z energetických služeb prospěch, zapojilo do všech fází dialogu, návrhu a
jejich uskutečňování. Vyjdeme-li z výsledků CSD9, je možné vytyčit hlavní problémy a určit nejvlivnější hybné síly v oblasti udržitelného využití
energie v následujících letech.

Dostupnost
Širší přístup k dostupným energetickým službám
je nutnou podmínkou, jak naplnit ten Rozvojový
cíl tisíciletí, který usiluje o snížení na polovinu
počtu lidí žijících s méně než jedním dolarem na
den do roku 2015. Podstatně více rozšířený přístup ke spolehlivým, dostupným a sociálně přijatelným energetickým službám je nutným předpokladem splnění většiny dílčích cílů uvedených
v Deklaraci tisíciletí. Spotřeba energie je značně
nerovnoměrná mezi Severem a Jihem i v jednotlivých zemích mezi bohatými a chudými obyvateli.
V současné době představuje největší problém přístup k energetickým službám ve venkovských oblastech, a navzdory tomu, že rozvojové
země v současné době procházejí výraznou urbanizací,
je
tento
problém
stále
tíživější
i v početných chudých komunitách ve městech a
na jejich okraji. Při řešení problému dostupnosti
energie by měl být hlavní prioritou rozvoj venkova, a v této oblasti by se mělo zaměřit na větší
investice, na rozvoj decentralizovaných energetických systémů využívajících tradiční i obnovitelné
zdroje, na podporu místního podnikání v oblasti
energií, na zavádění finančních mechanismů a
posilování koncepcí a systémů regulace, které by
měly zlepšit úroveň energetických služeb.
Zajištění přístupu k energetickým službám ve
venkovských oblastech je závažný problém, kterému se v současné době nedostává přiměřené
pozornosti či alokace zdrojů. „Oficiální rozvojová
pomoc“ pro málo rozvinuté země, která je pro ně
primárním zdrojem externích finančních prostředků, se snižuje. Investice veřejného sektoru
do rozšiřování energetických služeb představují
v rámci domácích rozpočtů rozvojových zemí
značné náklady, a tváří v tvář makroekonomickým reformám je ještě obtížnější je zajistit. Porovnáme-li navíc problém týkající se zlepšení přístupu k energetickým službám a objem veřejných
zdrojů, který je nutný, je zřejmé, že společné výdaje z „oficiální rozvojové pomoci“ i veřejného
sektoru budou nedostatečné.
Nalézt způsob, jak využívat domácích veřejných
zdrojů i zdrojů rozvojové pomoci tak, aby se povzbudilo i poskytování soukromých finančních
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zdrojů pro energii a rozvoj, bude důležité
při mobilizaci finančních zdrojů, které mohou být
určeny přímo na zlepšení dostupnosti a kvality
energetických služeb v rozvojových zemích. Při
zlepšování koordinace rozvojové pomoci bude
zapotřebí mezinárodní spolupráce a konzultace, a
také musí být zváženy potřeby, priority a strategie
jednotlivých zemí. A navíc, pro přilákání soukromého kapitálu pro financování investic, které by
se uskutečnily v důvěryhodném politickém rámci
a podléhaly přiměřené regulaci, budou nezbytné
nové
přístupy
ke spolupráci
ve
veřejném/soukromém sektoru. V současné době neexistuje žádné globální fórum, které by iniciovalo a
vedlo takovýto druh dialogu a které by mu také
zajistilo transparentnost a otevřenost.

termální, energie získávaná z biomasy, vodní
energie – ale dosud se nevyužívají natolik, aby
vyplnily mezeru v dostupnosti energetických služeb. Modernizované postupy využívající biomasu
pro výrobu paliv a elektřiny, které by byly s to
uspokojovat potřebu energie na venkově, představují mimořádný příslibe a jsou tak oblastí vhodnou pro přenos technologií do rozvojových zemí. K
využití této možnosti bude třeba specifických
opatření týkajících se technologií, financování a
kapacit, aby se podpořila tvorba biomasy tam,
kde je základna přírodních zdrojů dostatečná.
Skladebnost a decentralizovaný princip fungování
technologií využívajících biomasu je předurčuje k
využití pro energetický rozvoj venkova jakožto
environmentální šetrnou alternativu rozvodné
sítě.

Energetická účinnost

Pro urychlené zavádění a využívání systémů založených na obnovitelných zdrojích energie je důležité zvýšit dostupnost technologií a snížit jejich
ceny. To lze učinit na základě politických opatření
podporujících takové kroky, tržních pobídek a
dalších podpůrných aktivit. Jak upozornila Pracovní skupina pro obnovitelné zdroje energie skupina osmi (Group of Eight Renewable Energy
Task Force), pro snížení ceny bude nezbytné rozšíření trhu v průmyslově vyspělých zemích. Ceny
nelze snížit pouze prostřednictvím aktivit
v rozvojových zemích. Navíc rozvojové a průmyslově vyspělé země, aby odpověděly na výzvu zlepšení přístupu k energetickým službám, budou
muset v těchto zemích spolupracovat při rozšiřování výrobních, montážních i servisních kapacit.

Příležitosti lepší energetické účinnosti lze najít
téměř u každého konečného užití energie, v sektorech a službách, a stále pak zůstává velký potenciál nevyužitý. Energetická účinnost u koncových
uživatelů se zaměřuje na zlepšení vybavení, které
poskytuje služby, například opatření vedoucí
k účinnějším vytápěcím a klimatizačním zařízením, spotřebičům, osvětlení i motorům. Energetická účinnost na straně nabídky se naopak zaměřuje na zlepšení samotného provozování, které
pak vede k účinnější energetické výrobě, lepším
průmyslovým procesům, kogeneračním systémům
a systémům energetické obnovy. Problém energetické účinnosti pomohou řešit opatření zlepšující
přístup k technologiím, vytváření potenciálu,
financování, stimulaci trhu a lepší fungování
institucí.
Účinnější využívání energie je zvlášť důležité
v zemích s malou kapacitou energetických zdrojů;
je třeba zvážit taková opatření, která se týkají
standardů energetické účinnosti, označování
výrobků a spotřebičů, řízení poptávky a stavebních a konstrukčních norem. Kdyby se integrovaly globální trhy, mohla by být díky mezinárodní a
regionální spolupráci opatření na zlepšení energetické účinnosti provedena efektivněji. Je tu značný prostor pro spolupráci Severu a Jihu, stejně
jako pro výměnu zkušeností a úspěchů v rámci
samotného Jihu. Spolupráce bude důležitá pro
zlepšení celkové ekonomické účinnosti, a zároveň
bude přinášet výhody životnímu prostředí na
globální i národní úrovni. Nejefektivnější nastavení norem a institučních rámců, které by podporovaly integraci systémů a přijetí norem, by se mělo
uskutečnit prostřednictvím spolupráce a konzultace s partnery na regionální úrovni a v rámci
zaměření na zisky z energetické účinnosti.

Obnovitelné zdroje energie
Technologie založené na využívání obnovitelných
zdrojů energie představují velký potenciál uspokojování základních potřeb a pro snahy o zmírnění
chudoby a udržitelný rozvoj. Existuje řada komerčně dostupných, osvědčených technologií
založených na využívání obnovitelných zdrojů
energie, například energie solární, větrná, geo-
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Lepší regionální a mezinárodní spolupráce bude
důležitá při určování vhodných oblastí, ze kterých
by šíření obnovitelných zdrojů energie mělo být
zahájeno. To se pravděpodobně uskuteční na
základě rozdělení práce mezi rozvojové a průmyslově vyspělé země tak, aby nezbytné dovednosti a
zdroje byly pohotově využity při řešení konkrétního aktuálního problému. Stejně jako v případě
energetické účinnosti, mezinárodní a regionální
spolupráce umožní stanovení norem pro zařízení
a integraci jednotlivých systémů a částí. Na mezinárodním poli je třeba i nadále pokračovat ve
výzkumu, aby bylo možno poskytnout rozvojovým
zemím moderní řešení týkající se využívání biomasy.
Ačkoliv v oblasti obnovitelných zdrojů energie
funguje několik mezinárodních organizací, neexistuje v současné době žádná příslušná globální
instituce, která by měla mandát komplexně pomáhat rozvojovým zemím a zemím s ekonomikou
v procesu transformace s rozvíjením různých
forem využívání obnovitelných zdrojů energie.

Moderní technologie založené na
využívání fosilních paliv
Globální podíl fosilních paliv na celkových zdrojích energie je i nadále řadí mezi primární zdroje
energie na celém světě. Je třeba uvažovat o tom,
jak jich využívat účinněji a jak snížit jejich negativní dopady na životní prostředí na lokální, regi-

onální i globální úrovni. Přechod k čistším a modernějším technologiím založeným na využívání
fosilních paliv je při podpoře udržitelného rozvoje
zásadní výzvou. To je zvlášť důležité v rozvojových
zemích, kde rostoucí poptávka po energetických
službách spolu s rostoucí populací značně povzbudí poptávku po instalaci nových zařízení na
výrobu elektřiny a po větších dodávkách čistých
paliv. Úsilí by se mělo zaměřit na zvýšení účinnosti elektráren, na širší dostupnost moderních
energetických systémů a paliv a také na výzkum a
vývoj v této oblasti.
K přechodu na čistší a modernější energetické
systémy využívající fosilních paliv v rozvojových
zemích je spolupráce na mezinárodní a regionální
úrovni nutností. Nejvýraznější pokrok v těchto
technologiích se odehrál v průmyslově vyspělých
zemích, a tedy pro urychlení přenosu do rozvojových zemí bude nezbytná výměna technologií a
informací. Je třeba tak učinit, aby rozvojové země
mohly udržovat, provozovat, případně vyrábět a
montovat zařízení, což by jim zajistilo energetickou soběstačnost a zabezpečenost. K usnadnění
přechodu na novější a modernější technologie
založené na využívání fosilních paliv lze založit
fóra na úrovni regionů i mezi nimi.
Regulační a finanční mechanismy by se měly stát
základem podpory využívání čistých fosilních
paliv. Vláda určí pravidla a normy regulace, které
zajistí, že vše proběhne čistým a udržitelným
způsobem. Rozvojové i průmyslově vyspělé země
mohou například nastavit emisní limity tak, aby
podpořily inovace a trh v oblasti využívání čistších fosilních paliv a technologií. Hlavním stimulem pro průmyslově nejvyspělejší země budou
mechanismy Kjótského protokolu, které zahrnují
tzv. rozvojové mechanismy týkající se znečištění.
S jejich pomocí mohou rozvojové země aktivně
prosazovat svoje cíle udržitelného rozvoje tím, že
budou snižovat emise skleníkových plynů přechodem na moderní technologie založené na využívání fosilních paliv a tím, že v nich vzniknou
nové investiční příležitosti.
Několik vlivných organizací v soukromém sektoru
by mohlo v oblasti moderního využívání fosilních
paliv sehrát významnou roli při hledání konsensu
ve spolupráci veřejné a soukromé sféry i ve spolupráci mezi regiony. Je nicméně důležité zajistit,
aby tyto organizace fungovaly transparentním
způsobem s účastí všech zainteresovaných subjektů, a aby zde existoval určitý typ mezivládního
vedení, který by jejich činnost vymezoval.

Energie a doprava
Doprava – energeticky nejnáročnější sektor –
představuje hlavní výzvu pro udržitelný rozvoj.
Doprava způsobuje znečištění, které má nepříznivý vliv na životní prostředí na globální, regionální
i lokální úrovni a které poškozuje lidské zdraví.
Omezená dostupnost dopravy je navíc často považována za faktor přispívající k chudobě. Větší
využití čistších paliv a přechod na účinnější typy
dopravy, které méně znečišťují prostředí, jsou
v oblasti energie a dopravy dvěma hlavními vý-

zvami. Energetické problémy v dopravním sektoru
a negativní vlivy na životní prostředí jsou nejpalčivější v průmyslově vyspělých zemích, nicméně
představují problém i v zemích rozvojových. Integrovaný přístup, který v dopravě zahrnuje lepší
plánování, řízení poptávky, výhřevnost paliv a
čistší paliva, by mohl k řešení těchto problémů
přispět.
Zavádění a prosazování emisních norem, které by
podporovala spolupráce zemí určitého regionu a
také mezinárodní společenství, by mohlo efektivně
zlepšit lokální i regionální kvalitu ovzduší. V rozvojových i průmyslových zemích je hlavním problémem olovnatý benzín; iniciativy prosazující
bezolovnatý benzin, a podporující přechod
k čistším palivům by měly dlouhodobě zapojovat
mezinárodní a regionální partnery do řešení tohoto emisního problému. Mezi další vhodná opatření
patří přijetí norem týkajících se paliv a vozidel,
inspekce a programy údržby, lepší městské i venkovské plánování.
Případný přechod od individuální osobní dopravy
k dopravě hromadné bude mít dlouhodobé výhody
pro jednotlivce i region jako celek. Země s malou
nebo téměř žádnou dopravní infrastrukturou mají
možnost využít komplexní systém, který méně
přispívá ke znečištění prostředí a je více udržitelný, a který zahrnuje lepší možnosti železniční,
autobusové i podzemní dopravy. V souvislosti
s ekonomickým růstem, globalizací a očekávaným
růstem světového obchodu je potřeba mezinárodní a regionální spolupráce v oblasti dopravy zcela
zásadní. Vzhledem k velkým kapitálovým investicím do infrastruktury, budou při změnách, které
jsou nutné pro udržitelný rozvoj, nejdůležitější
inovativní přístupy a spolupráce ve veřejném a
soukromém sektoru.

Energie: rámec pro činnost
Světový summit o udržitelném rozvoji je jedinečnou příležitostí pro mezinárodní společenství
poskytnout impuls pro přijetí konkrétních iniciativ a opatření, které by pomohly realizovat doporučení přijaté na Devátém zasedání Komise pro
udržitelný rozvoj (CSD-9) a týkající se energie
pro udržitelný rozvoj. Mnoho důležitých činitelů
se během přípravného procesu Summitu vyjádřilo, že se zajímají o celé rozsáhlé oblasti související
s energií pro udržitelný rozvoj. Záměrem této
kapitoly je usnadnit proces a diskuse týkající se
energie na samotném Summitu i po něm; má také
poskytnout návody v oblastech, kde jsou nutné
konkrétní akce, z nichž by některé mohly samy o
sobě vést k nové či lepší spolupráci v energetice
pro udržitelný rozvoj.
Diskuse o energii pro udržitelný rozvoj proběhla
poprvé na mezivládní úrovni na CSD-9;
v klíčových problémech týkajících se energie bylo
dosaženo obecného konsensu a byla přijata opatření, jak tyto problémy řešit. Předchozí kapitola
zdůraznila pět klíčových oblastí / problémů a
sedm průřezových oblastí týkajících se energie
pro udržitelný rozvoj, které CSD-9 navrhla. Oněch
pět klíčových oblastí představuje:
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•

dostupnost energie a moderních energetických služeb;

•

energetická účinnost;

•

obnovitelné zdroje energie;

•

moderní technologie založené na využívání
fosilních paliv; a

•

energie a doprava.

Řešení těchto obsáhlých problémů zdůrazněných
na CSD-9, zahrnuje výzkum a vývoj, vytváření
nových kapacit, přenos technologií, sdílení a šíření informací, mobilizaci finančních zdrojů, zajištění efektivního fungování trhu podporující udržitelný rozvoj, účast mnoha důležitých činitelů a
veřejnosti. Tyto takzvané průřezové záležitosti
mohou být východiskem pro další implementační
činnost týkající se oněch pěti klíčových problémů.
Na CSD-9 se vlády dohodly, že mají-li energetické
systémy ve větší míře zahrnovat cíle udržitelného
rozvoje, bude třeba podpory všech důležitých
činitelů a vyšších investic.
Nyní je kromě politických řešení těchto problémů
naléhavě zapotřebí přijetí vhodných prováděcích
mechanismů a obnovení závazků, které vedou
k lepší realizaci odpovídajících strategií na národní, regionální i globální úrovni. Tato kapitola se
snaží poskytnout rámec pro aktivity a příklady
nejdůležitějších činností, které se dotýkají všech
pěti problémů, do kterých třeba proniknout. Aktivity, které jsou v souvislosti s pěti uvedenými
průřezovými oblastmi nutné, jsou dále uvedeny,
aby poskytly návod, jak je možno realizovat cíle
CSD-9.

Rámec pro činnost
Problémy související s energií jsou v různých
zemích řešeny různým způsobem, záleží na situaci v této oblasti v dané zemi. Jelikož problémy
týkající se energie přesahují hranice států, mohou
být globální cíle a dílčí cíle užitečným návodem,
jak řešit hlavní problémy na národní úrovni.
K dosažení Rozvojových cílů tisíciletí je v oblasti
energie potřebná mezinárodní spolupráce více než
kdy předtím. Vedle úsilí, které vynakládá OSN,
jsou zapotřebí nové iniciativy, které by prohloubily mezinárodní spolupráci zaměřenou na mobilizaci investic do udržitelné energie. Jako součást
těchto snah je nezbytná podpora efektivní spolupráce veřejného a soukromého sektoru a také
vytváření takových kapacit v rozvojových zemích,
které pomohou přijetí politik a programů považujících energii za nástroj pro podporu udržitelného
rozvoje. Jsou nutné i vhodné mechanismy, které
povzbudí spolupráci organizací a institucí, jak
mezi Severem a Jihem, tak v rámci samotného
Jihu.
Nesmírná závažnost a význam úkolů, které je
třeba řešit v rámci závazků a cílů v oblasti energie
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pro udržitelný rozvoj, jsou tak nesmírné, nás nutí
přikládat zásadní význam jak národnímu úsilí,
tak i spolupráci na mezinárodní, regionální a
subregionální úrovni. Průřezové záležitosti zdůrazněné na CSD-9 představují základní prvky, u
kterých je možné a nutné zahájit činnost směřující k řešení konkrétních problémů. Jinými slovy,
tyto průřezové oblasti umožňují mnoha hráčům
reagovat na stávající překážky a realizovat akce
týkající se obecných cílů v oblasti energie podporující udržitelný rozvoj.
K dosažení hmatatelného pokroku ve všech těchto
oblastech jsou nezbytné aktivity, mezi něž patří
například vytváření kapacit a větší šíření informací o udržitelné energetice; sladění národních
energetických politik s ekonomickými, sociálními
a environmentálními cíli udržitelného rozvoje;
zajištění rovného přístupu k energetickým službám, se zvláštním ohledem na energetické potřeby chudých lidí; urychlení energetického rozvoje
venkova, včetně elektrifikace venkovských oblastí
rozvodem elektřiny nebo prostřednictvím decentralizovaného lokálního využití obnovitelných zdrojů energie; nasměrování tržních tlaků k environmentálně šetrným řešením, a to vytvářením příznivého politického a regulačního prostředí, které
umožní lepší fungování trhu; rozvíjení lokálně
dostupných energetických zdrojů, které by alternativní cestou zvýšily energetickou zabezpečenost; lepší dostupnost a transfer environmentálně
šetrných technologií.
Na regionální i mezinárodní úrovni jsou nutné
aktivity, jejichž prvky je například posílení regionální a mezinárodní spolupráce pro zajištění
energetické bezpečnosti a stability trhu; širší
využívání energetické účinnosti a obnovitelných
zdrojů energie stejně jako moderních technologií
založených na použití fosilních paliv; vytváření
institucionálních i lidských kapacit; mobilizace
finančních zdrojů na podporu národních snah;
lepší přístup k informacím a rozhodovacím procesům týkajících se technologií a politiky; zvyšování
účasti všech zainteresovaných subjektů.
V současné době neexistuje žádný mezinárodní
nebo mezivládní proces, který by zahrnoval nebo
podporoval dialog o hlavních problémech v oblasti
energie. Na mezinárodní úrovni je třeba intenzivních aktivit, které by podporovaly takový rozvoj
energetických systémů, jenž by byl v souladu
s domácími, regionálními a globálními prioritami
udržitelného rozvoje. Tento proces je rovněž nutný
k vytvoření prostoru pro dialog mezinárodních
institucí, průmyslu, vlád, finančních institucí,
vývojových projektantů v oblasti technologií a
zástupců občanské společnosti. Tak by mohl
tento proces monitorovat pokrok v oblasti energie,
který je nutný k dosažení globálních rozvojových
cílů.

Dostupnost energií a moderních energetických služeb
Oblast aktivit I: Snížení chudoby zajištěním přístupu k moderním
energetickým službám ve venkovských oblastech a v městských
perifériích
Naznačené cíle:

Příklady aktivit:

K dosažení Rozvojového cíle tisíciletí, který se týká snížení počtu
lidí žijících v extrémní chudobě na
polovinu, je nutné dosáhnout
podobného snížení počtu lidí bez
přístupu k elektřině a čistému
palivu k vaření. To se týká 800
miliónů až jedné miliardy lidí,
jimž je třeba do roku 2015 poskytnout moderní energetické
služby. Tento počet odpovídá
polovině stanoveného počtu lidí,
kteří
žijí
v současné
době
v extrémní chudobě. K dosažení
tohoto závazku je nutné přijmout
vhodné přechodné cíle.

Integrace cílů, týkajících se snížení chudoby, do energetického
plánování a zaměření na takové
politické přístupy, které řeší potřeby chudých venkovských i příměstských obyvatel.
Rozvoj integrovaných a celostních
strategií a programů, zaměřených
na energetiku ve venkovských
oblastech.
Zavedení finančních mechanismů
a rámců na všech úrovních zaměřených hlavně na finance na mikroúrovni.
Vytváření kapacit na lokální úrovni
zapojením komunitně založených
organizací a příslušných poskytovatelů energetických služeb.

Oblast aktivit II: Zlepšit dopad tradičních paliv a zařízení pro vaření na
zdraví a životní prostředí
Charakteristické cíle:

Příklady aktivit:

400 miliónů domácností, které
jsou v současné době závislé na
tradičních palivech, potřebuje
přístup k moderním efektivním
systémům a palivům pro vaření.
To přispěje ke stírání genderových
nerovností na úrovni společenství
i domácnosti. K dosažení tohoto
cíle jsou nutné vhodné přechodné
cíle.

Vývoj a zavádění do domácností
takových technologií a systémů
využívání energie, které jsou efektivní z hlediska nákladů.
Větší dostupnost čistých tekutých
i plynných paliv pro využívání
domácnostmi a komunitami, zvláště ve venkovských oblastech.
Zavádění příslušných programů a
mechanismů, rozvíjejících kapacity na lokální úrovni.

Aktivity týkající se průřezových
oblastí
Vytvářet potenciál pro to, aby
vývojoví
projektanti,
úředníci
v oblasti energetiky a v místní
samosprávě uměli naplňovat cíle
omezování chudoby i cíle plánování v jiných sektorech (například
týkající se zdraví, vzdělání, zemědělství) vzhledem k energetickým
otázkám, a to se zvláštním důrazem na konkrétní možnosti politiky a finančních strategií.
Podporovat mezi-sektorální dialog
zahrnující vládní organizace stejně jako poskytovatele energetických služeb, se záměrem spojit
cíle v oblasti energie, které mají
vést ke snižování chudoby, s národním plánováním udržitelného
rozvoje.
Dokumentovat schopnost chudých lidí platit za energetické
služby, jako prostředek vymezení
celé šíře trhu s energiemi.
Zavést takové financování energetických služeb a systémy přiměřených plateb, které by chudým
lidem umožnily zvýšit účast na
trhu energií.
Nastavit priority výzkumu a vývoje v oblasti technologií a taková
opatření pro uspokojování potřeb
chudých a poskytování energetických služeb, která by rozšířila
sociální služby, zvláště ve venkovských oblastech. S ohledem na
dostupnost domácích zdrojů by
měl být kladen důraz na inovace
decentralizovaných systémů, využívající jak tradičních, tak obnovitelných zdrojů energie.

Zavádění systémů financování
a úvěrování menších projektů.
Posilování místních organizací.

Oblast aktivit III: Zlepšit přístup k dostupným a různorodým zdrojům
energie v Africe
Naznačené cíle:

Příklady aktivit:

Podstatně zvýšit přístup k moderním energetickým službám z prozatímní úrovně činící přibližně
10 procent obyvatelstva venkovských oblastí subsaharské Afriky.
Vyvíjet vhodné instituční a regulační rámce.

Zvýšit lidský, finanční i institucionální potenciál pro vytváření decentralizovaných
energetických
systémů na venkově.
Podporovat zvýšení finančních
a institucionálních kapacit pro
rozvod elektřiny.
Rozvíjet vzdělávací aktivity pro
poskytovatele energetických slu-
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žeb, projektanty v oblasti energie,
nevládní skupiny a lokální komunity.
Zavádět podnětné a inovativní
finanční mechanismy na všech
úrovních vedoucí k lepšímu přístupu k energii.
Provázat výrobní aplikace s tvorbou příjmů.

Zlepšení energetické účinnosti
Oblast aktivit IV: Snížit chudobu zajištěním přístupu k moderním
energetickým službám ve venkovských i příměstských oblastech.
Naznačené cíle:

Příklady aktivit:

Aby se skutečně naplnil potenciál
pro zlepšení koncové energetické
účinnosti, který se odhadem pohybuje v rozmezí 25-40 procent
v rezidenčních a komerčních budovách, v průmyslu, zemědělství a
v dopravě všech zemí, je nutné
stanovit přiměřené cíle pro pětiletá období.

Integrovat normy koncové energetické účinnosti, legislativní a regulační aspekty do politiky a plánování v oblasti energetiky.
Prostřednictvím zlepšení v provozu
a údržbě energetických zařízení
nalézt levné způsoby zvýšení energetické účinnosti v odpovídajících
sektorech.
Pro podporu koncové energetické
účinnosti vytvářet kapacity a odborné znalosti týkající se využívání
finančních pobídek a rozvoje regulačních i tržních rámců

Oblast aktivit V: Zlepšit energetickou účinnost ve všech sektorech
využíváním zavedené praxe v oblasti standardů a technik označování
Naznačené cíle:

Příklady aktivit:

Podstatně rozšířit zavádění vhodných norem energetické účinnosti
a programů označování energetické účinnosti ze stávajících asi 30
rozvojových zemí na daleko větší
počet zemí.

Zavádět vhodná kritéria/postupy,
týkajících se norem a značení, a
vycházet přitom z národních potřeb.
Podporovat využívání nových obchodních a finančních mechanismů a rovněž příslušných informačních a komunikačních technologií, což by napomohlo zavádění norem a značení.
Podporovat přenos a výměnu zkušeností v oblasti politiky a technologií, které se týkající norem a
označování energetické účinnosti.

Oblast aktivit VI: Zefektivnit výrobu elektřiny
Naznačené cíle:

Příklady aktivit:

Aby se zvýšila efektivita přeměny
paliv na elektrickou energii ze
stávající nízké úrovně, je třeba
významně zvýšit podíl moderních
technologií výroby elektrické energie na celkové nabídce určitého
státu, představované např. kom-

Snížit energetické ztráty při přenosu a distribuci prostřednictvím
lepších
technických
opatření
a systémů řízení.
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Prosazovat využívání počítačových
kontrolních systémů při výrobě
elektrické energie, při jejím přeno-

Aktivity týkající se průřezových
oblastí
Vytvářet institucionální i lidské
kapacity, které by formulovaly
politiku a regulaci v oblasti energetické účinnosti, zavádět pravidla a normy, prosazovat a implementovat plány a programy na
národní, provinční a lokální úrovni.
Podporovat mechanismy výměny
informací a znalostí, aby byla
možnost sdílet nejnovější poznatky o trendech a způsobech
využití energeticky efektivních
technologií, které se týkají energetických zařízení a výroby energie,
a tím podporovat efektivní rozhodovací proces ve veřejné i soukromé sféře.
Pro širší užití energeticky efektivních projektů a systémů vytvářet
tržní mechanismy uplatňované
napříč všemi sektory ekonomiky,
a to ve formě pobídek, finančních
a úvěrových rámců, jakož i celkové reformy cenové politiky a modelů podnikání.
Zavést mechanismy, které by
zapojily větší okruh důležitých
činitelů (například svazy spotřebitelů, investory, ženské organizace,
průmyslové svazy a asociace,
odbory a média) do zavádění programů
energetické
účinnosti
v domácnostech a v sektorech
obchodu, průmyslu a dopravy.
Zajistit veřejné finanční prostředky pro výzkum a vývoj zaměřený
na energetickou účinnost při
výrobě energie a při využívání
energie průmyslovými podniky
a strojními zařízeními, a podpořit
pomocí různých pobídek výzkum
a vývoj v průmyslu.

binovanými cykly založenými na
využívání zemního plynu.

su a distribuci.
Modernizovat a implementovat
standardy účinnosti v průmyslu
vyrábějícím elektrickou energii.
Podporovat integrované plánování
zdrojů pro investiční projekty
výroby energie.

Obnovitelné zdroje energie
Oblast aktivit VII: Progresivně zvyšovat podíl všech druhů obnovitelných zdrojů energie ve všech zemích
Naznačené cíle:

Příklady aktivit:

Progresivně zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie na celkových globálních primárních energetických zdrojích, a to ze stávající dvouprocentní úrovně příslušející těmto zdrojům. Při současné
míře růstu se u větrné energie
očekává zvýšení ze stávající výrobní kapacity 25 000 MW až na
100 000–150 000 MW v následujících deseti letech. Pro nastartování podobných trendů u jiných
zdrojů obnovitelné energie, např.
u biomasy, solární energie, vodní
energie a biologických paliv, je
třeba cíle teprve stanovit.

Zahrnout cíle týkající se obnovitelných zdrojů energie a výpočet
plné hodnoty zdravotních i environmentálních přínosů plynoucích
z využití obnovitelných zdrojů do
národního plánování a implementace v energetickém sektoru.
Na určité úrovni vymezit rámec
(zahrnující
rozumnou
dotační
politiku, regulační, institucionální
a finanční mechanismy) vybízející
k snadnějšímu přijetí příslušných
systémů
obnovitelných
zdrojů
energie.
Rozšiřovat využívání obnovitelných
zdrojů energie v praxi prostřednictvím navazování na stávající zkušenosti (např. domácí solární systémy).
Posilovat domácí podnikatelské
kapacity a vazby s mezinárodním
soukromým sektorem.
Rozvíjet mechanismy a kapacity
přenosu technologií a adaptace
způsobů využívání energie z obnovitelných zdrojů.
Různými prostředky, včetně informačních
a
komunikačních
technologií, budovat veřejné povědomí, aby se zvýšilo využívání
obnovitelných zdrojů energie.

Oblast aktivit VIII: Zlepšit přístup chudých lidí k základní zdravotní
péči a vzdělání zajištěním systémů využívajících obnovitelné zdroje
energie ve střediscích základní zdravotní péče a ve školách
Naznačené cíle:

Příklady aktivit:

Když vezmeme nutný příkon
1-2 kW na středisko zdravotní
péče, je pro 100 000 středisek
zdravotní péče třeba 100-200 MW
(chladničky na očkovací látky,
vodní čerpadla a další podobné
zdravotnické potřeby).

Zahájit konzultační proces různých
důležitých činitelů, aby se stanovala
odpovídající základní úroveň potřeb
založená na systémech obnovitelných zdrojů energie, a aby tyto
systémy využívala střediska základní zdravotní péče, přičemž by se
vycházelo z místních potřeb, prostředků z WHO a dalších organizací.

Když vezmeme nutný příkon
500 W na školu, je pro 100 000

Aktivity týkající se průřezových
oblastí
Položit důraz na větší podíl obnovitelných zdrojů energie v rámci
trhů průmyslově vyspělých států,
aby se zvýšilo jejich využívání a
snížily ceny, takže by se tyto technologie staly dostupnějšími na
trzích rozvojových států, a tím by
globální trh fungoval efektivněji.
Vytvořit podpůrné politické rámce
vybízející k většímu podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie z domácí nabídky
prostřednictvím
legislativních,
regulačních, pobídkových a cenových mechanismů.
Výrazně zvýšit výzkum a vývoj
v oblasti obnovitelných zdrojů, a
to jak z prostředků veřejného, tak
soukromého sektoru. Cílem je
podpora takových inovací, které
jsou třeba pro podporu ekonomického rozvoje a snížení chudoby a věnují zvláštní pozornost
využití energie z obnovitelných
zdrojů.
Rozšířit nové mechanismy financování na globální, národní a regionální úrovni zaměřené na podporu většího využívání obnovitelných zdrojů energie, přičemž by
se sledovaly sociální, environmentální i výrobní cíle.
Odstranit stávající bariéry ve
financování obnovitelných zdrojů
energie, včetně toho, že budou
vytvářeny kapacity pro poskytování úvěrů.
Vytvořit mechanismy, které by
poskytovaly včasné informace
o vhodnosti technologií založených na využívání obnovitelných
zdrojů energie z technického,
ekonomického a sociálního hlediska. To by podporovalo povědomí o existujících možnostech,
kterých lze při řešení mnoha dimenzí
problémů
udržitelného
rozvoje využít.
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škol třeba 50 MW.
(Zvláštní pozornost je třeba věnovat venkovským a odlehlým oblastem.)

Podporovat iniciativy zaměřené na
rozvíjení kapacit, které napomáhají zapojení místního obyvatelstva,
a to včetně – a prostřednictvím –
vzdělávacích a školících kursů.
Povzbuzovat účast občanské společnosti při poskytování zdrojů.
Zajistit vzdělávacím a zdravotním
pracovníkům, stejně jako poskytovatelům služeb, školení o technologiích a aplikacích založených na
využívání obnovitelných zdrojů
energie.

Oblast aktivit IX: Podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie
v programech očkování a imunizace.
Naznačené cíle:

Příklady aktivit:

Podporovat naplňování Rozvojového cíle tisíciletí, který se týká
snížení úmrtnosti dětí do pěti let
věku o dvě třetiny, zajistit veškeré
programy očkování a imunizace a
poskytnout zdravotním střediskům vhodný systém využívající
obnovitelné zdroje energie (tak,
aby odpovídal místním podmínkám). Průměrná chladnička pro
očkovací
látky
vyžaduje
250-500 W.

Zahájit konzultační proces různých důležitých činitelů, aby se
stanovaly odpovídající základní
předpoklady pro využití takových
aplikací
obnovitelných
zdrojů
energie, které jsou vhodné pro
programy očkování a imunizace.
Z důvodu zapojení do zkušebních
akcí zakládat různá partnerství
s Globální aliancí pro očkování
a imunizaci nebo jinými zainteresovanými skupinami.
Zaznamenávat a sdílet naučené
poznatky ze zkušebních akcí a tak
přispět
k snazší
implementaci
v širším měřítku.

Oblast aktivit X: Zajistit využívání obnovitelných zdrojů energie, aby
byl usnadněn přístup k nezávadné pitné vodě.
Naznačené cíle:

Příklady aktivit:

Pro naplnění Rozvojového cíle
tisíciletí, který se týká snížení
počtu
lidí
bez
přístupu
k nezávadné pitné vodě na polovinu, by bylo nutné zajistit pro 500
miliónů lidí spotřebu 40 litrů na
obyvatele, k čemuž je zapotřebí 1
miliónu vodních pump. (S tím, že
by jedna pumpa sloužila průměrně pro 500 lidí v dané komunitě.)

Zajistit školení projektantů a poskytovatelů služeb ve vodním
hospodářství, která by se týkala
možností využívání obnovitelných
zdrojů energie (solární, systémy
založené na využívání biomasy,
větrná čerpadla a tak dále) při
čerpání pitné vody.
Zahájit proces rozvíjení vazeb mezi
využíváním obnovitelných zdrojů
energie a potřebou pitné vody, do
kterého by byli zapojeni všichni
zainteresovaní důležití činitelé.
Stanovit odpovídající základní referenční úroveň potřeb a zavést hodnocení kapacit pro výrobu energie
z obnovitelných zdrojů a pro dodávky nezávadné pitné vody.
Zavádět opatření pro rozvoj kapacit,
pro šíření a výměnu informací o
významu využívání obnovitelných
zdrojů energie při čerpání vody.
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Moderní technologie založené na využívání fosilních paliv
Oblast aktivit XI: Zvýšit při výrobě elektrické energie využívání moderních technologií založených na využívání fosilních paliv.
Naznačené cíle:

Příklady aktivit:

Za předpokladu, že obnova základního kapitálu činí 5 až 10
procent ročně, lze vybavit moderními technologiemi během příštích 20-30ti let celý energetický
systém, pokud budou jasná kritéria jeho fungování.

Definovat, jak budou hodnoceny
národní kapacity a potřeby mající
vztah k moderním energetickým
technologiím.
Odstranit politické překážky a nedostatek v oblasti zdrojů, jež brání
zavádění nebo širšímu využívání
moderních energetických technologií.
Zavádět domácí normy provozu
technologií založených na využívání fosilních paliv, a podpořit tak
zavádění
moderních
systémů
a zařízení.
Podporovat inovace a finanční
mechanismy, které by přispívaly k
využívání moderních technologií
založených na využívání fosilních
paliv.
Stanovit mechanismy, které by
umožnily přenášet technologie a
uskutečňovat školení, jež jsou pro
zavádění moderních energetických
technologií nutné.

Oblast aktivit XII: Podporovat využívání čistých technologií spalování
uhlí (clean coal technologies - CCTs) v zemích s energetikou založenou na uhlí.
Naznačené cíle:

Příklady aktivit:

Při současné dostupnosti a trendech v oblasti technologií bude
počínaje
rokem
2005
v následujících deseti letech dosažitelná výroba 12 GW ročně
z čistých technologií založených
na využívání uhlí.

Definovat národní potřeby a hodnocení kapacit ve výrobě a využívání čistých technologií založených
na spalování uhlí.
Podporovat započaté mezinárodní
úsilí, jehož cílem je přizpůsobit
stávající čisté technologie spalování uhlí pro využívání v rozvojových
zemích.
Podporou iniciativ směřujících k
transformaci
trhů
zvýšit
v rozvojových zemích komerční
dostupnost čistých technologií
spalování uhlí.

Aktivity týkající se průřezových
oblastí
Vytvářet technické, řídící a jiné
kapacity zaměřené na dojednávání přenosu technologií a na využití moderních technologií spalujících fosilní paliva, přičemž důraz
má být kladen na požadované
specializované odborné zkušenosti
a řídící schopnosti.
Zvýšit spolehlivost a dostupnost
informací o moderních energetických technologiích, což umožní
posoudit jejich vhodnost a využitelnost v domácích rozvojových
podmínkách a při dané dostupnosti zdrojů.
Zabývat se potřebou rozšířit výzkum a vývoj v oblasti moderních
technologií založených na využívání fosilních paliv, zvláště podpořit spolupráci na poli mezinárodního výzkumu a vývoje, stejně
jako společné projekty se zaměřením na rozvojové země.
Rozvíjet takové strategie založené
na zplynování fosilních paliv a jejich vícenásobném využití k výrobě elektřiny, tepla a nových paliv,
které by podpořily globální změny
v energetických systémech.
Zvýšit rozsah spolupráce ve veřejném a soukromém sektoru, která
by se zaměřila na mobilizaci finančních zdrojů, aby se zvýšilo
využívání moderních technologií
založených na spalování fosilních
paliv, a dále zahájit spolupráci při
managementu rizik.
Zavádět vhodné tržní mechanismy
a soustavu pobídek, aby se urychlilo zavádění moderních technologií založených na využívání fosilních paliv, a současně realizovat
důležité akce zaměřené na odstranění překážek, které brání
takovému zavádění.

Posilovat schopnost institucí zavádět čisté technologie spalování
uhlí.
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Oblast aktivit XIII: Snížit znečištění ovzduší vznikající při výrobě elektřiny.
Naznačené cíle:

Příklady aktivit:

Bude třeba postupně vyměňovat
stávající tepelné elektrárny za
nové s hořáky s nízkými emisemi
oxidu dusíku a s kontrolou úniku
tuhých částic, aby se chránilo
životní prostředí na lokální, regionální i globální úrovni.

Pořádat kampaně na podporu
veřejného mínění v oblasti zavádění systémů kontroly znečištění u
tepelných elektráren.
Ve veřejné či soukromé sféře vytvářet odpovídající fóra či mechanismy, které povedou k přenosu
technologií a zavádění kontrolních
systémů v příslušných elektrárnách.
Školení technického personálu v
oblasti instalace a využití technologií na kontrolu znečištění tuhými
částicemi.

Oblast aktivit XIV: Zlepšit produktivitu využitím moderních technologií spalování fosilních paliv.
Naznačené cíle:

Příklady aktivit:

Progresivně zvyšovat podíl moderních energetických technologií
jako prostředku podporujícího
ekonomickou produktivitu a rozvoj.

Rozšiřovat
výzkum
a
vývoj
v oblasti moderních energetických
technologií poskytujících možnosti
snížení provozních nákladů a
zvětšení environmentálních přínosů.
Zaznamenávat a sdílet zkušenosti
týkající se zvyšování produktivity a
dalších ekonomických výhod spojených s novými energetickými
technologiemi
v průmyslovém
vytápění.
Rozšířit
využívání
uzavřených
cyklů ve výrobních procesech tím,
že se zužitkují odpadní toky jako
zdroje energie .
Podporovat mechanismy umožňující sdílet informace o nových
energetických technologiích v průmyslu.

Energie a doprava
Oblast aktivit XV: Zlepšit kvalitu ovzduší a zdraví obyvatel prostřednictvím zavádění čistších motorových paliv.
Naznačené cíle:

Příklady aktivit:

Postupně ve všech zemích vyřadit
olovnatý benzín, snížit obsah síry
a benzenu v palivech a snížit
emise částic ve výfukových plynech.

V souvislosti s užitím dopravních
prostředků a paliv formulovat
politické koncepce, které by pomohly překonat stávající překážky
technického a finančního rázu i
nedostatek kapacit.
Podporovat vhodné legislativní
rámce a opatření zaměřené na
větší využití čistších paliv a používání alternativních vozidel.
Stanovit cíle a časové plány na
odstranění olovnatého benzínu.
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Aktivity týkající se průřezových
oblastí
Vytvářet kapacity pro vytváření
politických a legislativních rámců,
které by umožnily zavádět opatření nutná pro využívání alternativních způsobů dopravy a rozvíjet
hromadný systém dopravy, což
zahrnuje dopravní studie při
územním
plánování
podporu
přechodu na využití čistších paliv
v dopravě.
Podporovat spolupráci v oblasti
výzkumu a vývoje a společné
projekty týkající se vývoje dopravních technologií, například vozidel

Oblast aktivit XVI: Uplatňovat lepší dopravní praxi a systémy dopravy
ve velkých městech.
Naznačené cíle:

Příklady aktivit:

Ve velkých městech realizovat
udržitelné dopravní systémy zaměřené na čistší paliva, moderní
technologie a alternativní způsoby
dopravy, a to zvláště v rozvojových
zemích.

Integrovat dopravu do rozvojových
plánů velkých měst.
Zakládat na národní i lokální
úrovni takovou spolupráci, která
přispívá
k přijetí
přiměřených
norem účinnosti paliva u automobilů použitelných pro dopravu ve
velkých městech.
Zavádět regulační a politické reformy, které pomohou vytvořit
normy pro kontroly vozidel, překonat překážky, jež brání zavádění
alternativních způsobů dopravy, a
které podpoří zvýšení energetické
účinnosti silniční dopravy ve velkých městech.
Pořádat ve velkých městech kampaně na podporu uvědomění veřejnosti, např. dny bez aut, obchodní pobídky k využívání alternativních způsobů dopravy atd..

poháněných částečné nebo zcela
elektřinou, vozidel s palivovými
články atd..
Podporovat spolupráci veřejného a
soukromého sektoru, která by
mobilizovala finanční zdroje nezbytné pro dopravní infrastrukturu, udržitelné strategie dopravy ve
velkých městech a pro dopravu na
venkově.
Zlepšit shromažďování a analýzu
informací souvisejících s dopravou a vytvářet databáze, které by
podporovaly sdílení informací,
zvláště o úspěšných dopravních
modelech, které jsou v souladu
s cíli udržitelného rozvoje.
Podporovat regionální a mezinárodní spolupráci, aby se minimalizovalo přeshraniční znečištění
ovzduší, jehož příčinou jsou dopravní systémy.

Oblast aktivit XVII: Podporovat nové technologie v dopravě.
Naznačené cíle:

Příklady aktivit:

Progresivně v dopravě zvyšovat
podíl nových technologií, včetně
tříkolek či autobusů, prostřednictvím širšího využití nových paliv,
vozidel na pohon stlačeného zemního plynu, vozidel poháněných
částečně nebo úplně elektřinou a
vozidel jezdících na palivové články.

Zavádět odpovídající globální nebo
regionální
mechanismy,
které
překonají stávající politické, finanční a tržní překážky týkající se
čtyř hlavních typů alternativních
vozidel.
Podporovat vazby s velkými městy
při vyvíjení takových pobídek a
programů pro průmysl, které pomáhají zavádět alternativní technologie v dopravě tržním způsobem.
Vytvářet odpovídající infrastrukturu (čerpací stanice), která by
umožnila komerční využití alternativních
způsobů
automobilové
dopravy.
Podporovat novinky v automobilové výrobě, aby se dosáhlo komerčního využití nových slibných technologií.
Podporovat programy na vývoj
nových paliv z biomasy a uhlí
(například ethanol nebo DME),
aby se rozšířil výběr paliv a podpořil udržitelný rozvoj.
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Vytváření a uskutečňování spolupráce
Mezinárodní společenství hraje hlavní roli
při pomoci rozvojovým zemím v dosažení cílů
udržitelného rozvoje v oblasti energetiky. V rámci
reakcí na dané výzvy je samozřejmě nutná i rozmanitá spolupráce ze strany vlád, podnikatelské
sféry, občanské společnosti, mezinárodních organizací a jiných příslušných důležitých činitelů.
Vytváření partnerství mezi všemi důležitými činiteli tudíž představuje klíčovou část tohoto akčního plánu. Tento oddíl stručně shrnuje některé
zásadní prvky, kterých je třeba při vytváření a
uskutečňování spolupráce v oblasti energie.5
Komise pro udržitelný rozvoj, která vycházela
z přípravného procesu ke Světovému summitu o
udržitelném rozvoji, předpokládala, že vytváření a
podpora nových a inovativních druhů spolupráce
bude rozhodující pro naplňování výzev formulovaných v tomto dokumentu. Takové partnerské
iniciativy by měly mít zásadně dobrovolnou povahu – smluvenou vzájemnými konzultacemi mezi
jednotlivými důležitými činiteli. Tyto iniciativy se
budou soustřeďovat hlavně na doplňování a dotváření výsledků dojednaných na Summitu a na
následnou práci vlád a dalších důležitých činitelů
při zavádění Agendy 21. Jako takové budou partnerské iniciativy podněcovat vznik různých závazků a akčních koalic zaměřených na jejich
realizovatelnost, a měly by přispívat k uskutečnění politických závazků. Dodatek k vysvětlující poznámce pana předsedy (nazvaný ”Further
Guidance for Parnterships/Initiatives”6) byl přijat
v reakci na žádost o další pomoc při vytváření
partnerství, vyjádřenou během neformálních
partnerských schůzek v rámci PrepCom 3.
Zásadním problémem je otázka, jak převést myšlenku partnerství, která vychází z diskusí na
globální a regionální úrovni a propagačních akcí,
do lokální praxe. Bude třeba vytvořit takové nové
a inovativní formy spolupráce, které dokáží zapojit široký okruh důležitých činitelů a nabídnout
partnerům mnoho různých způsobů, jak se zapojit.
Je zde navržen rámec pro podporu tohoto procesu, bez něhož by jednotlivé partnerské iniciativy
navržené celou řadou aktérů nejspíše vedly
k duplikaci snah i omezení finančních vkladů
jednotlivých důležitých činitelů.
Konzultační proces. Všechna spolupráce začíná
dialogem. Ten může být započat vůdčím partnerem či partnery, může ho zahájit globální konsenzus nebo nějaký jiný podnět. Role hlavního či
vůdčího partnera je pro pokrok v dané spolupráci
v prvních fázích rozhodující. Široký poradní pro-

ces může být rovněž nezbytný pro sdílení zkušeností a znalostí na všech úrovních (lokální, národní, regionální a globální), neboť jednotlivé
iniciativy tak nebudou izolovány, nýbrž budou
získávat informace a podněty z širších procesů a
iniciativ.
Definování úkolů. Dalším krokem je vyznačení a
definování úkolů, cílů, aktivit a systému implementace
a
koordinace,
které
souvisejí
s partnerstvím. Sladit názory a potřeby všech
důležitých činitelů – dárců, angažovaných institucí, skupin odborníků a příjemců pomoci – vyžaduje poradenství mezi různými aktéry. Hlavními
zásadami, na jejichž základě lze partnerské úkoly
definovat, jsou: zajištění vzájemné výhodnosti
zájmů, sdílení cílů, vytváření respektu vůči všem
činitelům.
Mobilizace zdrojů. Toto stadium procesu je klíčové
pro celkový úspěch partnerství, neboť vede
k zajištění reálných vkladů (finančních, institucionálních i lidských zdrojů). Nastartování tohoto
stadia často vyžaduje sladění s úkolem definovat
cíle jednotlivými důležitými činiteli.7
Praktické naplňování partnerství. Veškerá spolupráce představuje vyvíjející se dynamické procesy
či postupnou práci, a stadium, v němž je partnerství nastartováno či uskutečněno, poskytuje všem
důležitým činitelům možnost vidět aktivity a spolupracující organizace v praxi. Partneři mohou
rovněž tohoto stadia využít jako příležitosti zjistit,
zda jsou k posílení spolupráce nutné další dovednosti či zdroje.
Sledování postupu a výsledků. V tomto stadiu se již
partnerská iniciativa realizuje a všichni důležití
činitelé nyní mohou posoudit a zhodnotit stávající
aktivity a zkušenosti. Sledování krátkodobých,
střednědobých a dlouhodobých výsledků je pro
vývoj a růst partnerství klíčové a mělo by vzít
v potaz přeměnu a další zpřesňování úkolů a aktivit, které by vycházely z dosažených výsledků/cílů.
Rozšíření partnerských iniciativ. Jakmile byla
započata partnerská iniciativa, je třeba učinit
další vhodné kroky pro rozšíření a provázání
s dalšími aktivitami v příbuzných oblastech. Přistoupení k rozšíření vyžaduje přijetí partnerských
strategií a společných mechanismů, které pomáhají řešit problémy při snaze o dosažení sjednaných cílů.
Všichni iniciátoři spolupráce byli vyzváni
k doplnění a úpravám Informačního listu, který je
zvláštní iniciativou Sekretariátu Summitu.8 Sekretariát umístil na své webové stránky všechny
návrhy spolupráce, které obdržel. Příslušné detailní informace lze získat na oficiální webové
stránce Summitu. Vzniklo mnoho návrhů spolupráce a mnoho jich je stále v procesu vzniku.

5

Seznam některých vybraných typů spolupráce je dostupný v Příloze K
k dokumentu Světové banky (2001) ”Making Sustainable Commitments:
An Environment Strategy for the World Bank,” na adrese
http://gefweb.org/Documents/Council_Documents/GEF_C17/C.17.Inf15.Annexes.
pdf .
6
Dokument zvaný ”Further Guidance” má dvě strany a je dostupný na
http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/prepcom3docs/summary_pa
rtnerships_annex_050402.doc .
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7
Různé finanční mechanizmy, jako např. ty, které se týkají regionálního
rozvoje bank, Světové banky a Globálního fondu pro životní prostředí,
představují možné finanční zdroje. S aktivní rolí komerčních bank a
investičních společností se navíc počítá.
8
Informační leták je dostupný na adrese
http://www.johannesburgsummit.org/html/sustainable_dev/partnerships2_form.doc

Hlavní úmluvy týkající se energie a jejich cíle
Globální mezivládní dohody, týkající se přímo
energie, jsou z doby nedávné. Ze závěrů 19.
zvláštního zasedání Valného shromáždění konaného roku 1997, které se týkalo posouzení a
zhodnocení implementace závazků přijatých na
Světovém summitu v Riu, vycházela Komise pro
udržitelný rozvoj na svém 9. zasedání (CSD-9),
které se zabývalo problematikou energie, dopravy
a ovzduší. Výsledek z jejího rokování zakládá
dosavadní globální dohodu o energii a udržitelném rozvoji. Nicméně i mnoho dalších významných dohod či úmluv obsahuje doporučení nebo
nařízení, které jsou v souladu s agendou „energie
pro udržitelný rozvoj“. Následuje ne zcela vyčerpávající seznam, který je pokusem poskytnout
čtenáři rychlou orientaci a snadné využití internetových odkazů při dalším zkoumání toho, co již
mezinárodní společenství dojednalo.
V současnosti navíc probíhá dynamický proces
postupujícího mezinárodního porozumění problematice energie pro udržitelný rozvoj a spolupráce v této oblasti, jejž urychluje práce jednotlivých sekretariátů a řídících orgánů různých organizací v rámci OSN. Následující kapitola nabízí
stručný přehled tohoto dynamického procesu.
Pokrok v oblasti energie pro udržitelný rozvoj
vyžaduje ze své vlastní podstaty účast mnoha
důležitých činitelů. V této souvislosti je důležité
zdůraznit zásadní příspěvek soukromého sektoru
k mezinárodní agendě v oblasti energie, který
není zmíněn v níže uvedených seznamech.
Zbytek kapitoly obsahuje seznam konferencí nebo
dohod, jejichž hlavním tématem je energie. Jsou
zde uvedeny i konference s jiným zaměřením,
neboť energie souvisí a ovlivňuje mnoho dalších
aspektů rozvoje, které se nějakým způsobem
k problematice energie váží.

venkovských oblastech; energie a doprava; přenos
technologií; vytváření kapacit; mobilizace finančních zdrojů; spolupráce na mezinárodní i regionální úrovni. Před samotným CSD-9 se navíc
konaly regionální přípravné schůzky, včetně
schůzek vysoce postavených činitelů a ministrů
na Bali, které přinesly zásadní a konkrétní doporučení pro příslušné regiony.
http://www.un.org/esa/sustdev/csd/CSD9.htm

Konference/úmluva: Kjótský protokol (Kyoto Protocol)
Datum: prosinec 1997
Hlavní zaměření: Cílem Kjótského protokolu bylo
snížit emise určitých skleníkových plynů, které
neuvádí Montrealský protokol. Mezi jeho hlavní
cíle v souvislosti s agendou udržitelného rozvoje
patří zlepšení energetické účinnosti v příslušných
sektorech národního hospodářství, větší využívání
nových a obnovitelných forem energie, ochrana
a péče o propad skleníkových plynů a jeho rezervoáry, které nejsou spravovány v rámci Montrealského protokolu.
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.html

Konference/úmluva: Světový summit o sluneční energii (World Solar Summit) - iniciovaný organizací UNESCO
Datum: září 1996
Hlavní zaměření: Podporovat rozvoj a využívání
obnovitelných zdrojů energie ke zlepšování ekonomického a sociálního rozvoje.
http://www.unesco.org/science/

Konference s hlavním zaměřením na
oblast energie
Konference/úmluva: 9. zasedání Komise
pro udržitelný rozvoj (Commission onSustainable Development, 9th Session,
CSD-9)
Datum: duben 2001
Hlavní zaměření: Cílem CSD-9 bylo zdůraznění
energetiky, která je „motorem“ udržitelného rozvoje. Hlavními tématy byly energie, doprava a
ovzduší. Jako zásadní byly označeny tyto problémy: dostupnost energie; energetická účinnost;
obnovitelné zdroje energie; moderní technologie
založené na využívání fosilních paliv; technologie
založené na využívání atomové energie; energie ve

Konference/úmluva: Rámcová úmluva Spojených národů o změně klimatu (UN Framework Convention on Climate Change)
Datum: květen 1992
Hlavní zaměření: Ustálení koncentrací skleníkových plynů v ovzduší na takové úrovni, která by
zabránila nebezpečným antropogenně podmíněným změnám v klimatickém systému. Této úrovně by mělo být dosaženo v takovém časovém horizontu, který by dovolil ekosystémům adaptovat se
přirozeným způsobem na klimatickou změnu,
zajistil by neohroženou výrobu potravin a umožnil
by ekonomický rozvoj probíhající udržitelným
způsobem.
http://unfccc.int/resource/conv/index.html
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Konference/úmluva: Konference OSN o
životním prostředí a rozvoji (United Nations
Conference on Environment and Development, UNCED)
Datum: červen 1992
Hlavní zaměření: Hlavní příspěvek Konference
v oblasti energie i souvisejících oblastech, např.
dopravy, obsahují kapitoly 7, 9 a 14 Agendy 21.
Jednou z programových oblastí těchto kapitol je
podpora udržitelného rozvoje prostřednictvím
energetického rozvoje a zlepšením účinnosti při
výrobě i spotřebě. Mezi hlavní cíle patří omezení
nepříznivých vlivů energetického sektoru na
ovzduší na základě prosazování politik a programů, které mají zvýšit podíl environmentálně šetrných a z hlediska nákladů efektivních energetických systémů, zvláště těch, které jsou založeny
na využívání nových a obnovitelných zdrojů energie, a dále prostřednictvím omezení znečišťování
a zefektivnění výroby, přenosu, distribuce a využívání energie.
http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm

Konference/úmluva: Konference OSN o nových a obnovitelných zdrojích energie (UN
Conference on New and Renewable Sources of Energy)
Datum: prosinec 1981
Hlavní zaměření: Podpora rozvoje a využívání
nových a obnovitelných zdrojů energie. Hlavním
výsledkem byl Nairobský akční program.
http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r193.htm

Konference/úmluva: Deklarace tisíciletí (UN
Millennium Declaration)
Datum: září 2000
Hlavní zaměření: Jedním z cílů Deklarace tisíciletí
je snížit do roku 2015 o polovinu počet všech lidí,
jejichž příjem je menší než 1 USD na den. CSD-9
uznala, že k realizaci tohoto cíle je nezbytné poskytnout všem chudým lidem základní energetické služby.
http://www.un.org/millennium/summit.htm

Konference/úmluva: Zvláštní zasedání Valného shromáždění k posouzení a zhodnocení implementace Agendy 21 (Special
Session of the General Assembly to Review
and Appraise the Implementation of Agenda 21)
Datum: červen 1997
Hlavní zaměření: Účastníci doporučili podporovat
mezinárodní a národní programy energetické a
materiálové účinnosti a povzbuzovat příslušné
orgány, aby přijímaly opatření s cílem pomoci
rozvojovým zemím ve zlepšování energetické
a materiálové účinnosti; tomu má napomoci rovněž podpora vytváření jejich vnitřního energetického potenciálu a příspěvek k ekonomickému
rozvoji prostřednictvím lepší a efektivnější mezinárodní podpory.
http://www.un.org/esa/earthsummit/

Konference/úmluva: Světový summit o potravinách (World Food Summit)
Datum: červen 2002, listopad 1996

Konference související
s problematikou energie
Konference/úmluva: Třetí konference OSN
o nejméně rozvinutých zemích (Third United Nations Conference on the Least Developed Countries)

Hlavní zaměření: Summit v roce 2002 označil tři
problémy, které je třeba v zájmu udržitelné energetiky řešit: zajištění energie pro vaření, zavedení
elektřiny do chudých venkovských oblastí a zabezpečení udržitelné energie pro chudé obyvatele
měst. Summit v roce 1996 uznal důležitost energie v zemědělské výrobě, při přípravě potravin
i jejich spotřebě.

Datum: květen 2001

http://www.fao.org/wfs/homepage.htm

Hlavní zaměření: Zhodnotit výsledky Akčního
programu 2. konference o nejméně rozvinutých
zemích na národní úrovni; posoudit implementaci
mezinárodních podpůrných opatření; zvážit formulaci a přijetí dalšího Akčního programu na
národní, regionální a mezinárodní úrovni. Dalšími
hlavními cíli v souvislosti s energií bylo podpořit
rozvoj obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím vytváření politických koncepcí, které jejich
využití umožňují, a přilákat domácí i zahraniční
investice na rozšíření energetické infrastruktury
tím, že budou vytvořeny transparentní soubory
pravidel a předpisů.

Konference/úmluva: Konference OSN o
lidských sídlech (United Nations Conference on Human Settlements HABITAT II)

Hlavní zaměření: Podporovat udržitelné využívání
energie; zprostředkovat přístup k udržitelným
zdrojům energie; podporovat takové využívání
půdy, které minimalizuje požadavky týkající se
dopravy, šetří energii a chrání volný prostor a
zeleň; vytvářet pobídky pro využívání čisté energie
a výrobních postupů.

http://www.unctad.org

http://www.unhabitat.org/
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Datum: červen 1996

Konference/úmluva: Čtvrtá světová konference o ženách – akční platforma
Pekingské konference (Fourth World Conference on Women - The Beijing Conference Platform for Action)

environmentálního řízení v městských aglomeracích, se zvláštním ohledem na environmentálně
šetrné energetické a dopravní systémy.

Datum: září 1995

Konference/úmluva: Úmluva o boji proti
desertifikaci v zemích postižených závažným suchem a/nebo desertifikací (United
Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious
Drought and/or Desertification)

Hlavní zaměření: Podporovat rozvíjení rovného
přístupu žen k levným energetickým technologiím, například k energii z biomasy, větrné a solární energii a dalším obnovitelným zdrojům energie, a to prostřednictvím posuzování potřeb souvisejících z mírou jejich využívání, za pomoci energetického plánování a v rámci formulace politických koncepcí na lokální i národní úrovni. Zajistit, aby se při šetření energie a jejím transportu
vzaly v potaz důležité potřeby žen.
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/bejingmnu.htm

Konference/úmluva: Světový summit o sociálním rozvoji (World Summit on Social
Development)
Datum: březen 1995
Hlavní zaměření: Zlepšit dostupnost a přístup
k energetickým službám na lokální nebo komunitní úrovni a podpořit využívání obnovitelných
zdrojů energie prostřednictvím vytváření příležitostí k zaměstnání v místě bydliště, a to zvláště ve
venkovských oblastech.
http://www.un.org/esa/socdev/wssd

Konference/úmluva: Mezinárodní konference OSN o populaci a rozvoji (United Nations
International Conference on Population and
Development)
Datum: září 1994
Hlavní zaměření: Povzbudit vlády při podpoře
vytváření a uskutečňování strategií efektivního

http://www.un.org/popin/icpd2.htm

Datum: červen 1994
Hlavní zaměření: Podporovat národní akční programy, které se týkají rozvoje a účinného využívání různých zdrojů energie, a zajistit patřičné
školení a technologie týkající se užívání alternativních zdrojů energie, zvláště obnovitelných, a to
především s cílem snížit závislost na dřevě pro
vytápění.
http://www.unccd.int/convention/text/convention.php

Konference/úmluva: Globální konference o
udržitelném rozvoji malých ostrovních rozvojových států (The Global Conference on
Sustainable Development of Small Island
Developing States)
Datum: květen 1994
Hlavní zaměření: Konference se zaměřila na podporu rozvoje a využívání obnovitelných zdrojů
energie a šíření šetrných a účinných energetických technologií. Tyto aspekty byly uznány za
nejdůležitější pro zmírňování nepříznivých vlivů
klimatické změny; pro zlepšení jímání, výroby,
skladování a dodávek sladké vody, systémů čištění vod a odsolování; pro snižování silné závislosti
na dovážených ropných palivech a biomase.
http://www.iisd.ca/sids.html
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Potenciál systému OSN v oblasti energie
Tato kapitola poskytuje přehled toho, jak se organizace OSN zabývají záležitostmi energie pro udržitelný rozvoj a ukazuje škálu přístupů těchto
organizací OSN v závislosti na jejich příslušném
hlavním mandátu. Vzhledem k mnohostranné
povaze problému, který „energie pro udržitelný
rozvoj“ představuje, nabízí systém OSN prostřednictvím práce těchto mnoha organizací potenciál
pro holistický a multidisciplinární přístup s tím,
že každá organizace obohacuje společné úsilí
o svůj specifický sektorální úhel pohledu a o konkrétní vědomosti, odborné znalosti a zkušenosti.
Podle celkové vize Deklarace tisíciletí a díky celé
řadě nástrojů spolupráce – od Hlavního výkonného výboru (Chief Executives’ Board) a jeho přidružených struktur až k národním programovým
systémům, jako např. Společné národní hodnocení (Common Country Assessment) a Rámec OSN
pro rozvojovou pomoc (UN Development Assistance Frameworks) – OSN zajišťuje, že jeho celková
práce týkající se energie je více než pouhý součet
částečných snah. S plynulým procesem integrace
se počítá v Implementačním plánu z Bali, který
volá po „zlepšení spolupráce mezinárodních a
regionálních institucí a orgánů, které se v rámci
svých stávajících mandátů nějak zabývají energií
pro udržitelný rozvoj, majíce přitom na mysli
paragraf 46 (h) dokumentu Rio+5; a posilují co
nejvhodnějším způsobem regionální a národní
aktivity na podporu vzdělávání a vytváření kapacit udržitelné energetiky.” Současná postupující
práce zaměřená na vzájemné propojení záležitostí,
které jsou obsahem jednotlivých WEHABů, má
pokračovat i po Johannesburgu a měla by být
cestou pro další kvalitní spolupráci v rámci OSN
a příslušných důležitých činitelů.
Tato kapitola přináší seznam nejaktivnějších
organizací OSN v oblasti energie, představuje
jejich hlavní zaměření a některé jejich klíčové
iniciativy. Účelem je poskytnout účastníkům
Summitu přehled práce OSN jakožto celku. Není
to vyčerpávající ani směrodatný výčet všech aktivit OSN v oblasti energie. Následující informace
byly čerpány především z internetových stránek
jednotlivých organizací. Jakákoliv opomenutí či
chyby nebyly úmyslné a upřímně jich litujeme.

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO)
http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/SUSTDEV/EGdirect/defaul
t.htm
FAO pomáhá zemím řešit jejich potřeby související s energií v oblasti zemědělství, lesnictví a rybolovu, přičemž klade důraz na nutnost přechodu
od biomasy coby paliva a od živočišné a lidské síly
k rozmanitější základně zdrojů, které zahrnují
obnovitelné zdroje energie a modernější způsob
zpracování biomasy. FAO pomáhá zemím při
zvyšování jejich institucionálních a lidských ka-
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pacit, které mohou uskutečňovat energetické
programy na venkově, a také při implementaci
programů týkajících se energie z biomasy v rámci
Kjótského protokolu.
FAO realizuje dílčí projekty zaměřené na zvýšení
dodávek biopaliv; snížení spotřeby palivového
dřeva a zvýšení energetické účinnosti; podporu
využívání obnovitelných zdrojů energie; zlepšení
tržních a obchodních mechanismů; podporu rovnosti pohlaví; řešení zdravotních problémů;
a podporu využívání energie z biomasy pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie.

Světový fond životního prostředí (GEF)
http://www.gefweb.org/Projects/focal_areas/focal_areas.html
Je to především GEF, který financuje projekty
týkající se čisté energie v rozvojových státech. Od
roku 1991, kdy vznikl jako zkušební program
v rámci spolupráce UNDP, UNEP a Světové banky, poskytl více než 1 miliardu USD zejména
v podobě grantů na více než 100 projektů ve více
než 50ti zemích. Přihlédneme-li k dalším finančním zdrojům, mají tyto projekty celkovou hodnotu
ve výši 6 miliard USD.
Jakožto finanční mechanismus Rámcové úmluvy
OSN o změně klimatu, vychází GEF při financování projektů týkajících se čisté energie
z politických a programových priorit definovaných
v Úmluvě. Světová Banka, UNDP, UNEP a čtyři
regionální rozvojové banky vyvíjejí a realizují projekty s následujícími cíli:
•

odstranění bariér, které brání uplatnění takových forem uchovávání energie a technologií založených na využívání obnovitelných
zdrojů energie, které jsou efektivní z hlediska
nákladů;

•

snížení dlouhodobých nákladů na technologie
založené na využití energie produkující nízké
emise skleníkových plynů;

•

podpora využívání energeticky méně náročných forem dopravy.

Projekty Globálního fondu pro životní prostředí
efektivně spojují globální zájem o snižování emisí
skleníkových plynů s lokálními zájmy týkajícími
se ekonomického rozvoje, vytváření pracovních
míst a snižování znečistění ovzduší a vody.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii
(IAEA)
http://www.iaea.org/
IAIA pomáhá svým členským státům pěstovat
schopnost analyzovat vztahy mezi oblastí energie,
ekonomiky a životního prostředí; slouží jako glo-

bální centrum pro spolupráci v oblasti atomové
energie; pomáhá členským státům zavádět bezpečnostní normy v oblasti využívání atomové
energie; a prostřednictvím svého inspekčního
systému prověřuje, zda státy naplňují své závazky
využívat atomový materiál a zařízení pouze pro
mírové účely. Konkrétněji pomáhá IAEA svým
členským státům:
•

budovat kapacity vývojem analytických modelů týkajících se energie a školením místních expertů v jejich využívání;

•

vést databáze pro analýzy vztahu energie
a životního prostředí a poskytovat informace
o technologiích, bezpečnosti a životním prostředí;

•

zavádět bezpečnostní normy pro atomové
elektrárny a pro ochranu lidského zdraví;

•

usnadňovat transfer technologií a zkušeností;

•

poskytovat základní analýzu mezinárodních
energetických trendů a záležitostí;

•

pracovat
energie.

na

vývoji

indikátorů

udržitelné

Odbor OSN pro ekonomické a sociální
otázky (UN/DESA)
Aktivity DESA na poli energie jsou řízeny rozhodnutími Výboru pro energetické a přírodní zdroje
rozvoje (Committee on Energy and Natural Resources for Development), Komisí pro udržitelný
rozvoj, ECOSOC, a Valným shromážděním, které
se týkají energie, životního prostředí a udržitelného rozvoje. Činnost se soustřeďuje na podporu
rozvoje a využívání nových a obnovitelných zdrojů
energie, energetickou účinnost, udržitelný rozvoj
v dopravním sektoru, na energetický průzkum
a pokrok v rozvojových zemích.
DESA poskytuje odbornou podporu a poradenské
služby, což napomáhá rozvíjení národních kapacit
pro hodnocení energetických projektů a pro analýzu energetických technologií. Také v rámci OSN
koordinuje aktivity zaměřené na energetiku, přičemž má na zřeteli společný postup ve směru cílů
udržitelného rozvoje, což by mělo předejít opakování a překrývání práce a podpořit mezivládní
proces.
Nedávná analytická činnost DESA, která měla
podpořit mezivládních jednání o energii, pomohla
vytvořit komplexní a vyváženou zprávu Sekretariátu zabývající se energetickými otázkami a možnostmi a zkoumající návrhy strategií a aktivit
nezbytných na národní, regionální a mezinárodní
úrovni. Dále byl s její pomocí vytvořen průvodce
mechanismy spolupráce, která by zahrnula cíle,
plány a milníky v oblasti energie pro Světový
summit o udržitelném rozvoji; a ve spolupráci
s UNDP se uskutečnilo Světové hodnocení energetiky, což je nezávislá analýza světové energetické
situace, kterou vypracovala velká skupina expertů v oblasti energie z akademických kruhů, výzkumné sféry, státní správy, průmyslu a nevládních organizací.

Mezi aktivity DESA patří:
•

monitorovat a analyzovat globální trendy
v oblasti energie a nových energetických
technologií;

•

poskytovat technickou pomoc, školení, semináře, kursy a studijní cesty zaměřené na výzkum v oblasti energetiky, obnovitelných
zdrojů energie, souvislostí mezi životním prostředím, energií a dopravou, racionální spotřeby energie, managementu poptávky, energetického rozvoje, využívání vodních zdrojů
a ochrany životního prostředí při výrobě
a spotřebě energie;

•

pracovat na studiích, které zlepšují chápání
environmentálních a sociálně-ekonomických
dopadů politických záměrů;

•

prostřednictvím přibližně 20 pilotních projektů a poradenství demonstrovat možnost využívání nových a obnovitelných zdrojů energie
ve venkovských oblastech;

•

mobilizovat zdroje;

•

koordinovat činnost v oblasti energie v rámci
systému OSN.

Rozvojový program OSN (UNDP)
http://www.undp.org/energy
UNDP je rozvojovou agenturou Spojených národů.
Spolupracuje s členskými státy na řešení problému, jak snížit chudobu do roku 2015 o polovinu,
což je jedním z Rozvojových cílů tisíciletí. Přístup
k energetickým službám je pro omezení chudoby
zcela zásadní.
UNDP je přítomen ve 166 zemích, kde pomáhá
s hledáním řešení tohoto problému, snaží se přilákat finanční pomoc a zefektivnit její využívání.
Jeho aktivity v oblasti energie pomáhají rozvojovým zemím po celém světě posilovat vlastní potenciál, který je nutný k dosažení udržitelného
rozvoje, umožňují vyhledávat a sdílet nejlepší
zkušenosti. Kromě toho je v jejich rámci poskytováno inovativní koncepční poradenství a je budována spolupráce v rámci pilotních projektů, které
pomáhají chudým lidem zakládat udržitelné živobytí. Na národní úrovni podporuje UNDP aktivity,
které mohou dosáhnout četných sociálních, ekonomických a environmentálních přínosů udržitelného rozvoje. Aktivity se zaměřují na:
•

posilování národních politik, které podporují
oblast energie pro její potenciál snižovat chudobu a napomáhat udržitelnému rozvoji;

•

podporu energetických služeb na venkově pro
posílení rozvoje a zajištění rovnosti;

•

podporu čistých energetických technologií
vedoucích k udržitelnému rozvoji;

•

zlepšení přístupu k finančním investicím do
udržitelné energie.
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UNDP je ojedinělý v tom, že staví na své přítomnosti v jednotlivých státech, poskytuje integrovaná řešení komplexních problémů chudoby a rovného přístupu k poskytování a využívání energetických služeb. Jednotné rámce Společného národního hodnocení (Common Country Assessments) a Národních systémů spolupráce (Country
Cooperation Frameworks), navržené pro každý
státní program, nabízejí integrovaný přístup
k odstraňování energetických a rozvojových brzd.
Vedle své role koordinátora v systému OSN je
UNDP schopen určovat strategické výchozí body,
ze kterých lze podpořit koncepční rámce vytvářením kapacit, finanční pomocí prostřednictvím
grantů a – na technické rovině – iniciováním demonstračních projektů.
UNDP má přesně definovanou úlohu v otázkách
udržitelné energie v rozvojových zemích a zemích
s ekonomikou v procesu transformace, a to vzhledem k tomu, že zastává roli Výkonné agentury
GEF (GEF Implementing Agency), ale také díky
svému Fondu tématicky orientovanému na udržitelnou energii (Thematic Trust Fund on Energy
for Sustainable Development) a své schopnosti
koordinovat financování projektů. UNDP je rovněž
výkonnou agenturou u Programu malých grantů
(Small Grants Programme) financovaného GEF,
která poskytuje granty do výše 50 000 USD na
komunitní projekty týkající se řešení problémů
klimatické změny a degradace půd.
Přibližně 70 procent národních úřadů UNDP podává zprávu o práci na udržitelné energii,
a hlavně se zaměřuje na energetickou účinnost,
obnovitelné zdroje energie a plánování v oblasti
energie. Od roku 1996 do roku 2000 byla UNDP
zapojena do více než 200 projektů v oblasti energie, ať už projektů GEF či jiných, nepočítaje v to
projekty Programu malých grantů GEF. Během
tohoto období zásadní zdroj financování energetického portfolia UNDP, který dosáhl výše
663 milionů USD, představovalo spolufinancování
(63 procent) a zdroje GEF (32 procent).
UNDP pracuje také na globální úrovni, poskytuje
analýzy a obhajuje rozvíjení energetických koncepcí, které pomáhají udržitelnému rozvoji a zdůrazňují ústřední a zásadní roli energie při podpoře
sociální, ekonomické i environmentální stránky
udržitelného rozvoje.

Program OSN pro ochranu životního prostředí (UNEP)
http://www.unep.org/themes/energy/
Program energie UNEP se zabývá environmentálními důsledky výroby a využívání energie, a to od
globální změny klimatu až po místní znečištění
ovzduší. Soustřeďuje se na obnovitelné zdroje
energie, energetickou účinnost, dopravu, na otázky týkající se financování a energetické politiky.
Cílem tohoto Programu je začlenit dlouhodobé a
environmentální
aspekty
do
rozhodování
v energetickém sektoru. Spoluprací s celou řadou
partnerů pomáhá UNEP rozvíjet a uplatňovat
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přístupy, jak analyzovat a hodnotit environmentální stránku energetických politik; možnosti, jak
zamezit klimatické změně; reformu v energetickém
sektoru;
energetickou
účinnost
v průmyslu a dopravu. Například rozvojovým
zemím pomáhá UNEP brát v potaz Mechanismus
rozvoje bez znečišťování (Clean Development Mechanism), který byl vytvořen v rámci Kjótského
protokolu pro oblast plánování v energetickém
sektoru. Tyto země jsou pak schopny analyzovat,
jak by finančními zdroji investorů z CDM bylo
možné podpořit investice do čisté energie. UNEP
dále rozvíjí analytické nástroje, které při rozhodování pomáhají nacházet praktická řešení problémů souvisejících s energií. Rovněž pomáhá rozvojovým zemím překonat problémy související
s dopravou, jako např. postupné odstranění olova
v benzinu a znečištění městského prostředí.
Zvláštní úsilí je věnováno tomu, aby finanční
instituce lépe porozuměly investičním možnostem
v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti, tedy práci, která vychází
z Finančních iniciativ UNEP zaměřených na významné banky a pojišťovny. Projekty rozvoje
energetických podniků ve venkovských oblastech
(Rural Energy Enterprise Development projects)
probíhají v osmi zemích v Africe, Asii a Latinské
Americe a pomáhají s financováním počáteční
fáze inovativního využití nové čisté technologie
v energetických podnicích a přinášejí těmto podnikům rozvojovou pomoc. Toto úsilí podporuje
Nadace OSN (UN Foundation).
Jednou ze silných stránek UNEP týkající se energie je jeho síť spolupracujících institucí, zvláště
Centrum pro spolupráci v oblasti energie a životního prostředí (Collaborating Centre on Energy
and Environment). Tato mezinárodní skupina
vědců, inženýrů a ekonomů poskytuje UNEP a
partnerům v rozvojových zemích technickou i
analytickou podporu. Co se týče environmentální
analýzy a hodnocení, pomáhá UNEP těmto zemím
posuzovat na zkušebních místech solární a větrné
zdroje tak, aby se určily nejvhodnější oblasti pro
investice do obnovitelných zdrojů energie, přičemž
na financování se spolupodílí GEF.
Země i dárci si často vybírají UNEP k realizaci
regionálních projektů, které zlepšují přenos technologií mezi státy Jihu, podporují přejímání dobrých zkušeností a další regionální spolupráci.
Jelikož UNEP staví na spolupráci s celou sítí nevládních organizací, vládních orgánů a průmyslových asociací, může delegovat odpovědnost za
velké projekty takovým způsobem, který je udržitelný a řízený konkrétním státem.

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
http://www.unesco.org/science/
V oblasti energie se UNESCO zapojuje do prosazování obnovitelných a environmentálně šetrných
zdrojů energie. UNESCO započalo Světový solární
program 1996-2005, který prosazuje obnovitelné
zdroje energie, jako např. solární termální a so-

lární fotovoltaické, větrné, biomasu, malé vodní
energetické zdroje, přílivové, mořské termální
a geotermální. UNESCO obhajuje obnovitelné
zdroje energie, snaží se o vytváření kapacit a rozvoj kompetentních lidských zdrojů; zvyšuje povědomí o obnovitelných zdrojích energie a prosazuje
je; poskytuje politická doporučení. Aktivity se
zaměřují především na implementaci programu
Globálního vzdělávání a školení o obnovitelných
zdrojích energie (GREET - Global Renewable
Energy Education and Training) se zvláštním
důrazem na Afriku.

Organizace OSN pro průmyslový rozvoj
(UNIDO)
http://www.unido.org/doc/501750.htmls
Energie a životní prostředí představují zásadní
tematické priority v pracovním programu UNIDO.
Implementace mezinárodních dohod v oblasti
životního prostředí je důležitou oblastí, která
zahrnuje i pomoc rozvojovým zemím a zemím
s ekonomikou v procesu transformace plnit požadavky Rámcové úmluvy o změně klimatu. UNIDO
podporuje mezinárodní proces týkající se konvencí tím, že v Africe a Asii vytváří nezbytné kapacity,
posuzuje technologické potřeby a hodnotí energetickou účinnost průmyslových technologií, např.
kogenerace.
V rámci příprav na vstup Kjótského protokolu
v platnost probíhá metodologická práce týkající se
základních charakteristik snižování emisí uhlíku,
které vyplývají z projektů energetické účinnosti,
jejich aditivnosti a dalších propočtů.
V souvislosti s energií vypomáhá po technické
stránce UNIDO jak na straně nabídky – zajištěním
energie pro průmysl – tak i na straně poptávky,
a to zvyšováním účinnosti konečného užití energie
v průmyslu. Projekty probíhající v současné době
podporují celou řadu iniciativ na politické, institucionální i podnikatelské úrovni, aby se zvýšila
účinnost při výrobě elektřiny a při konečném
využívání energie, a aby vznikla pevná základna
pro rozsáhlé zavádění technologií založených na
využívání obnovitelných zdrojů energie.
Prostřednictvím svých energetických iniciativ ve
venkovských oblastech UNIDO prosazuje takové
využití energie, které vytváří příjem a současně
přispívá k rozvoji venkova a zmírňování chudoby.
Programy této organizace, které se týkají energie,
zahrnují vytváření kapacit v oblasti technologií
založených na využívání obnovitelných zdrojů
energie a také zaměřených na montáž a výrobu
zařízení a budov v rozvojových zemích.
UNIDO pracuje s obnovitelnými zdroji energie
(solární, malou vodní, větrnou energií a biomasou), které nejlépe vyhovují v dané situaci. Zajímavou aplikaci představuje využívání solární
fotovoltaické energie pro informační a komunikační technologie ve venkovských oblastech, což
je přístup vhodný především v subsaharské Africe
a ve venkovských oblastech Asie.

UNIDO pracuje na zvyšování povědomí o inovativních způsobech financování více účinných
kapacit pro výrobu elektrické energie, což se děje
prostřednictvím systémů na provoz energetických
zařízení a přenos energie vystavěných a spravovaných soukromým sektorem (BOO, BOT). To se
týká zvláště vodních elektráren v Latinské Americe a uhelných elektráren v Asii. UNIDO poskytlo
odbornou pomoc pověřeným úřadům a výzkumným a rozvojovým centrům zabývajícím se energií
v průmyslu, přičemž se zaměřuje na čisté technologie založené na využívání uhlí a technologie
využívající metan z uhelných slojí, na lepší přístup k dodávkám plynu a moderním technologiím
čištění surovin.
Aby se povzbudily investice do technologií založených na využívání obnovitelných zdrojů energie,
UNIDO rozšiřuje informace o využívání malých
vodních zdrojů energie, solární, větrné energie a
udržitelné biomasy. Při své práci se rovněž zaměřuje na odbornou pomoc, která by zlepšila konečnou energetickou účinnost v průmyslu. Reforma
institucí je pak jedním z nezbytných kroků
k překonání technických, tržních a finančních
bariér, které brání zvyšování energetické účinnosti v energeticky náročných průmyslových odvětvích.

Rozvojový fond OSN pro ženy (UNIFEM)
http://www.unifem.org/
UNIFEM prosazuje rovnoprávnost pohlaví a posílení vlivu žen v sociální, ekonomické a politické
oblasti. Usiluje o účast žen na všech úrovních
rozvojového plánování i praxe, a v rámci OSN
funguje jako katalyzátor, který podporuje propojování potřeb a zájmů žen se všemi významnými
oblastmi národní, regionální i globální agendy.
UNIFEM se při své práci zaměřuje na posilování
ekonomického potenciálu žen v podnikatelských a
výrobních odvětvích, na zvyšování účasti žen
v těch rozhodovacích procesech, které mají vliv na
jejich život, a na prosazování práv žen. Genderové
záležitosti jsou zvlášť důležitou stránkou koncepcí
a programů týkajících se energie pro rozvoj, neboť
chudé ženy mají důležitou roli při sběru energetických surovin a při jejich užívání v domácnosti.

Světová banka (WB)
http://www.worldbank.org/energy /
Skupina Světové Banky (World Bank Group –
WBG) se v souvislosti se zásobováním energií
zaměřuje na čtyři obchodní aspekty:
•

přímá pomoc chudým lidem,

•

zlepšování makroekonomické a fiskální rovnováhy,

•

podpora kvalitního řízení a rozvoje soukromého sektoru,

•

ochrana životního prostředí.
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Aby se uskutečnil přechod od tradičního
k modernímu
způsobu
využívání
energie
v chudých domácnostech, což přímo souvisí
s účinnými a environmentálně udržitelnými dodávkami a využitím energie, s větší možností
volby mezi energetickými službami u spotřebitelů,
s makroekonomickou a fiskální rovnováhou,
uplatňuje Skupina Světové banky tyto obchodní
aspekty různými způsoby:
Pracuje s klienty a partnery. V rámci komplexního
rozvoje podporuje například rozvoj strategií týkajících se energie v rozvojových ekonomikách
a ekonomických systémech v procesu transformace a zajišťuje, aby strategie týkající se snižování chudoby braly v potaz otázky energie.
Své nástroje rozvíjí výběrově. Kombinuje například
finanční pomoc, podporu vytváření kapacit, poradenství a transfer znalostí. Jestliže je kredibilita
daného státu a projektu dostatečná, může pro
podporu soukromých investic Agentura pro garanci multilaterálních investic poskytnout záruku
a Mezinárodní finanční korporace půjčky a část
základního jmění. Pokud tyto záruky nejsou dostatečné, může Mezinárodní banka pro obnovu
a rozvoj nebo Mezinárodní asociace pro rozvoj
poskytnout pro podporu soukromých investic
dílčí záruku rizik s exkluzivní protizárukou, zvláště tam, kde se hlavní riziko daného projektu vztahuje k činnosti vládních struktur či politickým
změnám.
Ustavuje spolupráci s jednotlivými důležitými činiteli. Vedle vlád, dárců a podniků, zahrnuje toto
společenství i nevládní organizace, projektanty
a soukromé investory z energetických korporací.
Využívá svých komparativních výhod. Skupina
Světové Banky má komparativní výhodu v tom, že
je schopna nabízet kombinaci finančních nástrojů
v rámci multilaterálních půjček, má přístup
k těm, kdo rozhodují, a má komplexní pohled na
ekonomický a sociální rozvoj, který získala svou
zkušeností při práci na rozhraní problematiky
chudoby, makroekonomie, správy a životního
prostředí.

Mezi některé aktivity WHO, které souvisí s energií
a energetickými službami, patří například:
•

posuzuje vliv rozvojových politik a plánů na
lidské zdraví, a vytváří kapacity pro posuzování vlivu na zdraví;

•

přispívá k posuzování zdravotních rizik, které
souvisejí s energetikou;

•

monitoruje a posuzuje vazby mezi rozvojem a
vlivem na zdraví a životní prostředí, přičemž
bere v potaz i stránku týkající se energie;

•

rozvíjí indikátory a metodologické nástroje;

•

podporuje hodnocení vlivů na zdraví a posuzování intervenčních strategií, které se vztahují k různým způsobům využití energie
v domácnostech (především ke spalování biomasy), dále podporuje budování kapacit,
zvyšování obecného povědomí a rozvoj politických koncepcí;

•

posiluje politické kapacity a plánování v oblasti zdraví;

•

posuzuje kvalitu ovzduší a jeho vlivy na lidské zdraví v městském prostředí;

•

podporuje programy, které chrání zdraví
pracujících a společnosti, a to tak, že prosazují využívání čisté energie a čistých technologií, včetně neformálního sektoru;

•

podporuje využívání alternativních technologií ve zdravotnictví na venkově, v rámci Rozšířeného programu imunizace(EPI) se zaměřuje
na zajištění toho, aby očkovací látky byly
přeneseny v chladu od výrobce až k uživateli
(cold chain);

•

posuzuje zdravotní ovlivnění konečných uživatelů energetických služeb.

Světová meteorologická organizace (WMO)
Světová zdravotnická organizace (WHO)
http://www.who.int/aboutwho/
Energie je klíčem k udržitelnému rozvoji; vliv
energetiky na životní prostředí a zmírňování chudoby je pro WHO – vůdčí organizací ve zdravotní oblasti – velmi významný a relevantní. Některé
důležité politické a strategické dokumenty vedly
a i nadále budou určovat práci WHO v oblasti
aktivit souvisejících s energetickou problematikou. Mezi tyto aktivity patří obnovená politika
”Zdraví pro všechny” (Health-for-All in the 21st
Century) a Agenda 21 (Kapitola 6, jejímž hlavním
zpracovatelem byla WHO). WHO spolupracuje
s ostatními
organizacemi
v systému
OSN,
s regionálními a mezinárodními organizacemi,
spřátelenými centry, výzkumnými a akademickými institucemi, nevládními organizacemi a dalšími.
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http://www.wmo.ch/
Činnost WMO je významným odborným příspěvkem v záležitostech týkajících se atmosféry, vody
a klimatu na celém světě. Informace o počasí a
klimatu jsou zásadní pro vytváření obnovitelných
zdrojů energie a pro účinné využívání energie.
WMO podporuje v několika programech udržitelnou výrobu i využívání energie. Mezi její aktivity
patří:
•

koordinace denního pozorování počasí, klimatu a vody na mnoha lokalitách;

•

podpora aktivit souvisejících s energií v rámci
Mezinárodního panelu pro změnu klimatu;

•

příspěvek k vývoji metod komparativního
posuzování vlivu různých zdrojů energie na
životní prostředí.

Různé způsoby výroby energie včetně vodních
elektráren, biomasy (jako zdroje energie), solární
a větrné energie, atd. vycházejí ze zdrojů, které
jsou více či méně závislé přímo na klimatických
podmínkách. Hlavní důraz v programech WMO je
kladen na poskytování odborných materiálů a návodů a vytváření kapacit pro požadavky a potřeby
energetických služeb.

Energie
http://www.escwa.org.lb/divisions/sdpd/energy.html
Životního prostředí a přírodní zdroje
http://www.escwa.org.lb/divisions/sdpd/environment.html

Rozmanité regionální komise
Regionální komise podporují celou řadu aktivit
v oblasti energie: technickou kooperaci, politické
poradenství,
výzkum,
analýzy,
sběr
dat/statistiku, výměnu nejlepších zkušeností,
organizaci setkání, regionální integraci a koordinaci, publikační činnost, vytváření sítí spolupráce
a školení. Konkrétní oblasti, ve kterých komise
vyvíjejí činnost, jsou patrné z odkazů uvedených
níže.

Ekonomická komise pro Afriku (ECA)
Pečuje o udržitelný rozvoj
http://www.uneca.org/programmes_home.htm

Evropská hospodářská komise (Economic
Commission for Europe, ECE)
Udržitelná energie
http://www.unece.org/energy/nrghome.html
Doprava, životní prostředí a zdraví
http://www.unece.org/poja

Ekonomická komise pro Latinskou Ameriku a
karibskou oblast (ECLAC)
Životní prostředí a lidská sídla
http://www.eclac.org/dmaah/
Přírodní zdroje
http://www.eclac.org/drni/

Ekonomická a sociální komise pro Asii a oblasti
Tichomoří (ESCAP)
Životní prostředí a přírodní zdroje
http://www.unescap.org/esd
Populace, rozvoj venkova i měst
http://www.unescap.org/esid/psis/population/

Ekonomická a sociální komise pro západní Asii
(ESCWA)
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Zdraví

Zdraví a životní prostředí: klíčové otázky a problémy
Zásada číslo jedna Deklarace o životním prostředí
a rozvoji z Ria říká: „Lidské bytosti stojí v ohnisku
zájmu o udržitelný rozvoj. Mají právo na zdravý a
produktivní život, který je v souladu s přírodou.“
Tato zásada zdůrazňuje důležité vzájemné vazby
mezi sociálním, ekonomickým a environmentálním pilířem udržitelného rozvoje, přičemž zdravotní hlediska souvisí s každým z nich. Zdraví je
jak indikátorem udržitelného rozvoje, tak i jedním
z jeho předpokladů.
Agenda 21, akční programový dokument přijatý
v Riu na Summitu Země, vyjadřuje úzký vztah
mezi zdravím, životním prostředím a rozvojem,
stejně jako nutnost zlepšovat zdraví za účelem
dosažení udržitelného rozvoje. Nelze dosáhnout
vymýcení chudoby a ekonomického rozvoje tam,
kde jsou značně rozšířeny oslabující nemoci. Na
druhé straně zdraví populace nelze zachovat bez
odpovídajících zdravotnických systémů, zdravého
životního prostředí a nenarušených životodárných
systémů.
Lidé, kteří jsou chudí, mají daleko větší pravděpodobnost, že onemocní. Nyní však víme, že
i opak je pravdou: lidé, kteří jsou nemocní, daleko
pravděpodobněji zchudnou. Nemocnost vytváří
chudobu a činí ji trvalým problémem: spouští
bludný kruh, který brání ekonomickému i sociálnímu rozvoji a podporuje neudržitelné čerpání
zdrojů a poškozování životního prostředí. Proto je
třeba, aby úsilí o zdravé životní prostředí bylo
úzce spjato s programy ochrany lidského zdraví.
Lidé svými základními potřebami závisí na zdravých ekosystémech. Životní prostředí může však
také pro velkou část světové populace být významnou příčinou nemocnosti. Minimálně čtvrtinu globální zátěže nemocí lze přisuzovat špatnému stavu životního prostředí. Mnoho infekčních
nemocí souvisí se špatnou kvalitou prostředí
a nedostatečným přístupem k základním službám
jako je čistá voda nebo dodávka energií pro domácnosti. I mnoho neinfenkčních nemocí souvisí
se životním prostředím, např. rakovina nebo
chronické nemoci dýchacích cest. Znečištění
ovzduší ve vnitřním prostředí, které je způsobeno
vařením a vytápěním biomasou a dalšími nečistými palivy jako např. uhlím, přispívá k téměř
dvěma milionům zbytečných úmrtí ročně, a týká
se většinou dětí do pěti let. Navíc roste zátěž nemocí souvisejících s životním prostředím, které
jsou spojeny s rizikovými faktory jakými jsou
např.: chemické látky v potravinách, vzduchu
i vodě (Rámeček H1); zhoršující se stav vnějšího
ovzduší; kvalita vod; fyzikální faktory jako hluk
a záření; nezdravé pracovní podmínky jak v zaměstnání tak při práci doma.
Spojitost mezi zdravím a životním prostředím je
nejvíce patrná mezi chudými, kteří často žijí
v nezabezpečených a přelidněných sídlech, v ne-

vybavených venkovských oblastech nebo v chatrčích na okrajích měst. Jsou daleko spíše vystaveni znečištění i jiným zdravotním rizikům doma,
v zaměstnání i ve svých komunitách. (Rámeček
H2.) Daleko pravděpodobněji rovněž konzumují
jídlo nedostatečné či špatné kvality, kouří a jsou
vystaveni dalším zdravotním rizikům. To podrývá
jejich schopnost vést sociálně a ekonomicky produktivní život, což potom u nejchudších zemí
omezuje možnosti rozvoje. Klíčovým faktorem je
prudká urbanizace. Kombinace znečištění, nedostatečné hygieny, nedostatečných základních
služeb, narůstající migrace z venkova do měst
a extrémní chudoby způsobilo, že mnoho měst
v rozvojovém světě je nezdravých.
Soustředěné úsilí vedlo za posledních padesát let
k významnému zlepšení lidského zdraví – průměrná délka života významně vzrostla a novorozenecká i dětská úmrtnost poklesla – to se však
neodrazilo stejnou měrou ve všech regionech
světa. Špatné zdraví představuje i nadále překážku v úsilí o dosažení rozvoje. V některých případech navíc vytváří proces rozvoje sám takové
podmínky, v nichž lidské zdraví trpí v důsledku
ekonomických, politických a sociálních otřesů,
poškození životního prostředí a nevyrovnaného
vývoje či narůstající nerovností.
Hlavní příčiny úmrtí, jimž se lze vyhnout, již byly
v zemích s nízkým HDP určeny: patří sem
HIV/AIDS, malárie, tuberkulóza, dětské infekční
nemoci, okolnosti porodu a mateřství, nedostatek
stopových prvků a nemoci související s kouřením.

•

Více než dva miliony dětí do věku pěti let
i nadále každoročně zemře na nemoci, kterým
lze snadno předcházet dnes dostupnými očkovacími látkami. V rozvojových zemích zemře
denně přibližně 28 000 malých dětí.

•

Akutní infekční nemoci dýchacích cest jsou
dnes nejčastěji zodpovědné za smrt malých
dětí, na jejich účet spadají téměř 2 mil. úmrtí.
Zápal plic, který je z těchto nemocí nejnebezpečnější, zabije více dětí než kterákoliv jiná infekční nemoc. Průjmová onemocnění jsou
v příčinách dětských úmrtí na druhém místě
a mají na svědomí přes 1,5 mil. malých dětí
ročně.

•

Africké ženy čelí jednou až třináctkrát za život
nebezpečí smrti během těhotenství a porodu.

•

Nepřenosné nemoci jako např. kardiovaskulární nemoci, rakovina, chronické nemoci dýchacích cest a cukrovka tvoří v současné době
téměř 60 % z celkových úmrtí a předpokládá
se, že v roce 2020 dosáhnou 80 % z celkového
množství nemocí.
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Rámeček H1: Zdraví a chemické prostředí
Revoluce v užívání chemických látek, která charakterizuje minulé století, změnila naše životy a
značně přispěla k našemu blahobytu. Dnes se na
trhu vyskytuje něco okolo 70 000 – 100 000 různých chemických látek a každoročně přibude
dalších 1500 nových. To však nejsou jen samé
dobré zprávy: u mnoha chemických látek se zjistilo, že představují hrozbu jak lidskému zdraví, tak
i životnímu prostředí. Miliony lidí se například
každoročně otráví při manipulaci s pesticidy,
které jsou příliš nebezpečné, než aby se s nimi
dalo bezpečně zacházet. To ovlivňuje přímo nejen
pracovníky v zemědělství, avšak rovněž i jejich
rodiny a obecně všechny spotřebitele.
Jedny z nejtoxičtějších chemických látek představují persistentní organické polutanty, včetně dioxinů a furanů, které se vyskytují pouze jako vedlejší produkty a nemají komerční využití. Globální
pozornosti se dostává rovněž některým persistentním anorganickým chemickým látkám, jako
například sloučeninám olova a rtuti. Vystavení
vysokým hladinám těžkých kovů, anorganické či
organické rtuti může trvale poškodit mozek, ledviny a vyvíjející se plod. Podobné je to u olova, o
němž se ví, že je extrémně toxické pro mozek,
ledviny, reprodukční a kardiovaskulární systém.
Dostane-li se olovo jednou prostřednictvím emisí
do prostředí (například výfukovými plyny), vydrží
Hv životním prostředí i stovky let a globálně se
rozptýlí. Bohužel je stále mnoho zemí s vysokým
obsahem olova v benzinu.
Arsen je další těžký kov, který je v popředí zájmu.
Více než 50 milionů lidí v Asii pije pravidelně vodu
z hluboko uložených zvodnělých vrstev, která
obsahuje toxické hladiny arsenu. Příjem arsenu
má za následek kožní onemocnění, ale i rakovinu
a rovněž četné neurologické a vývojové problémy.
Přesto nebylo dosud navržena žádné účinné opatření, která by omezilo příjem arsenu anebo napravilo jeho důsledky.

Není pochyb, že samotné zlepšení zdraví v těchto
oblastech by se odrazilo ve vyšších příjmech,
větším ekonomickém rozvoji a omezení populačního růstu – tedy ve všech důležitých faktorech
přispívajících k udržitelnému rozvoji.
Infekční nemoci a parazité mají na svědomí přibližně 25 % všech úmrtí a představují tak hlavní
riziko smrti pro děti a mládež, stejně tak jako pro
živitele rodiny a rodiče. Tyto nemoci, jež bezprostředně souvisí se stavem životního prostředí
a bídou, ovlivňují především životy chudých
a představují vážnou hrozbu zdraví i ekonomickému rozvoji. Mnoho nemocí se stává významnou
hrozbou v městském prostředí, kde se mohou
velmi rychle šířit díky nedostatečným hygienickým podmínkám, k nimž navíc přispívají takové
faktory jako hustě obydlená či přeplněná sídla,
nárůst mobility, změny v lidském chování a sexuálních aktivitách.
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Chudoba zvyšuje náchylnost k onemocnění infekčním virem HIV; na druhé straně AIDS zhoršuje chudobu. Má zhoubné sociální dopady – jedním
z významných je to, že činí z dětí sirotky.
V některých zemích se vzestup očekávané délky
života v 90. letech zvrátil a poklesl někdy až o třetinu, a to na úroveň před rokem 1980. V ostrém
kontrastu vůči trendům v jiných regionech dnes
mohou děti v jižní Africe očekávat, že se dožijí
nižšího věku než jejich prarodiče.
Vliv špatného zdravotního stavu na ekonomickou
udržitelnost je zřejmý. Lidé, kteří jsou nemocní,
nemohou plně pomáhat svým rodinám, komunitám, národu ani ekonomickém rozvoji. Rozšíření
nákazy virem HIV činící 10-15 % – to již dnes není
neobvyklé – se může odrazit ve snížení ročního
růstu hrubého domácího produktu (HDP) na
hlavu až o jedno procento. V subsaharské Africe
jsou ztráty způsobené HIV/AIDS odhadovány
minimálně na 12 % ročního hrubého národního
produktu. Tuberkulóza, jejíž šíření virus HIV
podporuje, zabije ročně více než 1,5 mil. lidí a
z příjmů chudých komunit si vybírá daň ve výši
12 mld. USD.
Malárie je další nemoc, která má značný dopad
na zdraví i ekonomický rozvoj. Každoročně se
nakazí malárií několik stovek milionů lidí, z nichž
minimálně milion lidí zemře. Kdyby se podařilo
zastavit malárii před 30ti lety, kdy byla poprvé
k dispozici účinná kontrolní opatření, bylo by
HDP v Africe pravděpodobně o 100 mld. USD
vyšší. Závažnost tohoto problému v mnoha zemích roste, částečně i kvůli zhoršeným podmínkám ve veřejném zdravotnictví, změnám v život-

Rámeček H2: Zranitelné skupiny v prostředí
domova
Na zdraví chudých dětí mají vliv zvláště nepříznivé
podmínky prostředí v domácnosti a jeho okolí.
Nejenže jsou tyto děti vystaveny zdravotnímu
ohrožení z prostředí, jsou také citlivější na zdraví
škodlivé okolnosti jako je nedostatečná kvalita
vody a vzduchu. Výskyt otrav olovem dobře ilustruje nerovné rozložení rizika u chudých městských dětí, jež jsou nejen více vystavené zdrojům
znečištění olovem uvnitř i vně svého domova, ale
na něž má tato toxicita navíc daleko větší vliv.
Studie z jižní Afriky ukazují, jak socio-ekonomické
rozdíly významně souvisí s množstvím olova v krvi
městských dětí. Zátěž olovem má vztah k takovým
okolnostem jako je např. chudé bydlení a použití
nevhodných nátěrů obsahujících olovo; svou roli
hraje kontaminovaný vzduch a prach a to, že děti
mají špatný dozor a berou všechno do pusy;
k tomu je navíc třeba přičíst nedostatečnou výživu. Řada rizik ohrožuje i ženy. Obvykle tráví více
času doma a v okolí svého domova, nesou neskonale větší odpovědnost za domácí práce a často
provozují ve svých domovech ekonomickou činnost. Problém vnitřního znečištění vzduchu ze
spalování biomasy dokládá vysokou míru ohrožení jak u dětí, tak u žen v domácnosti.

Schéma H1: Příklady rozhodující role zdraví v prioritních oblastech WEHABů
Zdraví a voda

Zdraví a energie

• nemoci související s vodou
značně přispívají k nemocem a úmrtím
v celosvětovém měřítku

• znečištění městského a
vnitřního ovzduší má vážný dopad na zdraví

• nutnost nosit vodu představuje zátěž pro zdraví
žen

• klimatická změna ovlivňuje zdraví prostřednictvím
vln horka, povodní, nejrůznějšími typy infekčních
chorob

Zdraví
• chudoba zvyšuje riziko
nemocnosti a nemocnost
zvyšuje riziko chudoby

Zdraví a biodiverzita
• ztráta biodiverzity představuje ztrátu potenciálních nových léků a léčebných způsobů

• nezdravé prostředí vede
ke špatnému zdravotnímu
stavu

Zdraví a zemědělství
• zemědělská výroba vyžaduje zdravou pracovní sílu

• narušené ekosystémy
mohou být příčinou nových nemocí

• chemické prostředky
užívané v zemědělství mají
negativní vliv na lidské
zdraví

• invazivní druhy přenášejí
nebo způsobují nová onemocnění

ním prostředí, lidské migraci způsobené konflikty,
velmi rozšířené chudobě a parazitům odolným
vůči lékům.

prostředí, zemědělství, biodiverzita a ekosystémové řízení (WEHAB). (Viz Schéma H1)

Rovněž prudký nárůst nepřenosných nemocí
ohrožuje ekonomický a sociální rozvoj, stejně jako
životy a zdraví milionů lidí. Tyto nemoci často
souvisí s nezdravým životním stylem a spotřebními návyky (nezdravé diety, tělesná nečinnost a
užívání alkoholických a tabákových výrobků). Na
vině je také špatná kvalita životního prostředí,
která zatěžuje jednotlivé země dalším břemenem
nemocí, s nimiž se musí vyrovnávat; břemenem,
které při nízkém státním rozpočtu a slabém zdravotnickém sektoru nemohou unést. Pokud nekontrolovatelně roste užívání tabákových výrobků,
počet úmrtí s ním souvisejících se téměř ztrojnásobí: ze 4 mil. lidí ročně vzroste na 10 mil. lidí
během 30ti let. Více než 70 % těchto úmrtí jde na
vrub rozvojových zemí; velký nárůst je zaznamenán také mezi ženami. Pěstování tabáku vede
navíc ke značným ztrátám v přírodních zdrojích i
národní produktivitě: v mnoha zemích je nárůst
tabákových výrobků spojen s odlesňováním, zvýšeným znečištěním zemědělské půdy pesticidy a
snižováním rozlohy půdy, která mohla být využita
pro výrobu potravin.

Zdraví a voda

Shrnutí: není pochyb o tom, že dobrý zdravotní
stav je základem pro environmentální, sociální a
ekonomickou udržitelnost. Konkrétnější vazby
mezi těmito tématy jsou dále předmětem diskuse
ve zbytku této kapitoly v kontextu pěti klíčových
oblastí, ve kterých je možno a nutno dosáhnout
konkrétních výsledků. Klíčové oblasti popsal generální tajemník Kofi Annan; patří mezi ně: voda
a hygienická zařízení, energie, zdraví a životní

Nemoci související s vodou značně přispívají ke
globální chorobnosti a úmrtnosti. Vyskytují se
v zemích na všech úrovních rozvoje a ve všech
regionech; nepoměrně vyšší riziko představují u
dětí, zvláště v rozvojových zemích. Mezi nemoci
zapříčiněné přímo hygienou, hygienickým zařízením či vodou patří například infekční průjem,
tyfus, cholera, žloutenka, malárie, trachom (příčina nevratné ztráty zraku) a fluoróza (která
ochromuje páteř a zuby a postihuje jen v Číně
přibližně 30 mil. lidí) spolu s dalšími oslabujícími
nemocemi jako například schistisomóza nebo
japonská encefalitida. Zlepšení hygienických
návyků by mohlo snížit výskyt takových nemocí;
lepší nakládání s vodními zdroji jak v zemědělském tak i městském prostředí by pomohlo regulovat malárii a jiné nemoci související s přenašeči
vázanými na vodu.
Další souvislosti mezi vodou a zdravím jsou spíše
nepřímé, například tehdy, když používáme vodu
k výrobě potravin – našeho zdroje výživy – či jako
prostředku k ochraně životního prostředí (např.
k zajištění biodiverzity pro farmaceutický vývoj).
Lepší nakládání s vodou má kromě snížení výskytu nemocí navíc další pozitivní vliv na zdraví,
který se projevuje nepřímo prostřednictvím různých mechanismů, např. poklesu výdajů souvisejících s nemocemi způsobenými vodou, nebo díky
možnosti déle se věnovat výrobním i nevýrobním
činnostem, a to zvláště u dětí a žen, které mají
lepší přístup k pitné vodě, a také pro ekonomické
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výhody plynoucí z využívání vody ve výrobní činnosti (např. v domácí průmyslové výrobě).

Zdraví a energie
Vliv současných vzorců energetické výroby a spotřeby na prostředí představuje významnou část
zdravotních dopadů z využívání energie, zvláště
pro špatnou kvalitu ovzduší. Například emise ze
spalování fosilních paliv přispívají nejvíce
k znečištění městského vzduchu. Více než 1 miliarda lidí v městském prostředí je v současnosti
vystavena takové hladině znečištění ovzduší,
která ohrožuje jejich zdraví, a očekává se, že toto
číslo ještě vzroste. Výskyt prachových a kouřových částic je spojen s vysokou úmrtností, zvýšenou hospitalizací kvůli plicním a srdečním nemocím a vyšším užíváním léků u astmatiků. Ozón
zhoršuje respirační onemocnění, neboť narušuje
plicní tkáň, snižuje funkci plic a zvyšuje jejich
citlivost na další dráždivé látky. Zvyšující se hladina oxidu uhelnatého souvisí s vyšší mírou hospitalizace kvůli infarktům. Roste znepokojení nad
znečištěním tuhými částicemi, zvláště v zemích,
kde převládají špinavá paliva a ke snížení emisí
nedochází.
V domácnostech přispívá k respiračním onemocněním malých dětí nejvíce znečištění vnitřního
ovzduší, způsobené spalováním pevných paliv pro
účely vaření a vytápění. Lpění na tradičních palivech, jako je biomasa, petrolej nebo plyn, způsobuje zdravotní újmy, mezi něž patří dětské popáleniny a otravy, ale i fyzické vyčerpání žen, které
se musí vypořádat s náročným sběrem dřeva.
Navíc čas vynaložený na tyto činnosti snižuje
možnosti žen i dětí vzdělávat se nebo být produktivně činný jiným způsobem, což má neblahý vliv
na snahy zmírnit chudobu a zlepšit lidské zdraví.
Dlouhodobé změny světového klimatu zapříčiněné
současnými vzorci energetické spotřeby ovlivní
mnohé předpoklady zdraví a udržitelného rozvoje.
Některé zdravotní dopady budou přímé, jako
například úmrtí způsobená vlnami horka či povodněmi; jiné budou pramenit z poruch globálních ekologických cyklů, které budou mít vliv
například na typy infekčních nemocí. Narušení
globálních ekologických procesů již nyní ovlivňuje
zeměpisné rozšíření nemocí vázaných na přenašeče a infekčních nemocí, jako jsou např. malárie,
horečka dengue a leishmanióza. V mnoha částech
světa se výskyt malárie zjevně zvyšuje v obdobích
vysokých teplot nebo dešťů. Nedávné odhady
Mezivládního panelu pro změnu klimatu potvrdily, že chudé země mají tendenci být nejvíce citlivé
na zdravotní dopady související s klimatickými
výchylkami a klimatickou změnou, což ilustruje
vazbu mezi sociálními nerovnostmi a environmentálními problémy.

Zdraví a zemědělství
Zemědělství a zdraví jsou spolu neodmyslitelně
svázané: lidské zdraví závisí na produktivním
a udržitelném zemědělství a na druhé straně
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zemědělství, aby bylo stále produktivní, potřebuje
zdravou pracovní sílu. Podvýživa ve smyslu nízkého přísunu kalorií je jednou z primárních příčin
nedostatečné výživy a často i předčasné smrti.
Proto je produkce potravin základem pro přežití
populace. Socio-ekonomické prvky a infrastruktura potřebné pro úspěšné zemědělství jsou tak
nepřímou podmínkou potravinové bezpečnosti
a zdraví lidí. Nedostatečné příjmy vedoucí
k chudobě například mají zásadní vliv na malou
potravinovou bezpečnost a jsou hlavní příčinou
hladu.
Udržitelnost zemědělství má zásadní význam pro
lidské zdraví. Zdraví může být ovlivněno mnoha
způsoby, ať už přímými či nepřímými změnami
prostředí souvisejícími se zavlažováním a změnami ve využívání půd a proměnou stanovišť, nebo
se způsoby pěstování rostlin a chovu dobytka,
stejně tak ale i se znečištěním vod ze zemědělské
výroby a také s užíváním pesticidů, herbicidů
a jiných chemických prostředků.
Pesticidy zasáhnou akutně každý rok miliony lidí
(především při zacházení s nimi) a zdraví dalších
lidí ovlivňují rezidua pesticidů v potravinách.
Persistentní
organické
látky
se
kumulují
v potravním řetězci a pro některé populace mohou
představovat zvlášť vážné zdravotní riziko (např.
pro Inuity nebo lidi živící se lovem zvěře a ryb).
Rovněž těžké kovy jako rtuť, olovo a arsen nadále
působí otravy lidí prostřednictvím kontaminovaných potravin, pitné vody a jiných zdrojů.
Zájem o souvislosti mezi zdravím a zemědělstvím
vzrostl v poslední době díky případům znečištění
potravin chemickými látkami, stejně jako propuknutím BSE (bovine spongiform encephalopathy) a nebezpečím onemocnění variantou Creutzfeldt-Jakobovy nemoci.
Špatný zdravotní stav oslabuje pracovní sílu a omezuje ji co do množství; tak může být příčinou
snížení zemědělské produktivity. Nedostatečný
přístup k zdravotnickým službám a zařízením
napomáhá šíření nemocí a dále redukuje zemědělskou pracovní sílu. Například v nejvíce postižených afrických zemích v nadcházejících dvaceti
letech nejspíše zemřou miliony pracovníků
v zemědělství v důsledku HIV/AIDS. Na národní
úrovni se pokles pracovní síly v zemědělství
z důvodu nemocí odrazí v celkové nižší produkci a
růstu cen potravin. To zas ale může znamenat, že
chudí lidé budou přijímat ještě méně kalorií a pak
budou mít méně energie na práci, která by jim
pomohla vystoupit ze začarovaného kruhu chudoby, pokud nějakou vůbec najdou.

Zdraví a biodiverzita
Světové hospodářství stojí na statcích a službách
poskytovaných ekosystémy a lidstvo je závislé na
trvalé schopnosti ekosystémů poskytovat užitek v
takovém obrovském množství. Ztráta biologické
rozmanitosti má přímý dopad na lidské zdraví, a
to tím, že je spojena se ztrátou potenciálních
nových léků a léčebných postupů, které jsou zcela

zásadní pro lepší pochopení lidské fyziologie a
lidských nemocí. Ještě předtím, než je vůbec
objevíme, tak ztrácíme mnoho přírodních chemických látek a genů. Svět hodně závisí na tradiční
přírodní medicíně a více než 50 procent komerčně
dostupných léků se přímo získává z přírodních
druhů nebo napodobuje přírodní látky. Pro své
potencionální užitečné farmaceutické vlastnosti
bylo doposud testováno méně než jedno procento
kvetoucích rostlin. Odhaduje se, že pět šestin
tropických rostlinných přírodních léků by teprve
mohlo být využito pro lidstvo.
Narušení ekosystémů, které souvisí se ztrátou
biodiverzity, může mít další zdravotní důsledky, a
to vlivem populační exploze kompetitivních druhů
a přenesení patogenů z původních nositelů na
člověka, což může vést k neznámým a nekontrolovatelně se šířícím infekčním nemocem.
V současnosti se po celém světě šíří „invazní“
druhy do nových prostředí, a to díky intenzivnější
výrobě potravin, obchodu a mobilitě. Výsledné
změny ve skladbě druhů daného regionu mají
nesčetné důsledky pro lidské zdraví. Například
vodní hyacint (Eichhornia crassipes) zarůstající
hladinu východoafrického Viktoriina jezera, přivezený z Brazílie jako okrasná rostlina, je nyní živnou půdou pro vodní šneky přenášející schistizomózu a bakterie působící průjmová onemocnění.

Zdraví a Rozvojové cíle tisíciletí
(Millennium Development Goals)
Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development
Goals) přijaté v září 2000 obsahují důležité dílčí
cíle týkající se nejpalčivějších rozvojových potřeb.

Tři z osmi cílů se týkají zdraví: snížení dětské
úmrtnosti; zlepšení zdraví matek; boj s HIV/AIDS,
malárií a dalšími nemocemi. Jak již bylo naznačeno, mnoho kroků nutných k potlačení takových
nemocí a ke zlepšení špatných zdravotních podmínek (zvláště u mládeže) se týká životního prostředí a zahrnuje například takové faktory jako
jsou čistá voda a hygienická zařízení, energie v
domácnostech a správný environmentální management. Některé další rozvojové cíle mají zásadní důležitost z hlediska zdravotního. První
z nich – vymýcení extrémní chudoby a hladu – má
zřejmý a přímý dopad na lidské zdraví. Dokonce i
když hlad není bezprostředním problémem, může
mít chudoba značný vliv na lidské zdraví a naopak. Jak již bylo popsáno, existuje mnoho způsobů, jak se tyto vlivy projevují. Jestliže bída může
způsobit nemoc, často také působí ještě větší
chudobu; a to buď přímo, tím, že chudí lidé musí
utratit část svého malého příjmu na zaplacení
vyšetření a léků, nebo nepřímo, tak, že možnosti
jejich volby jsou omezené a oni možná nebudou
ani schopni zajistit si živobytí.
Navíc všeobecné základní vzdělání – druhý cíl
Rozvojových cílů tisíciletí – které souvisí se sociálním a ekonomickým pokrokem, je klíčové pro
zlepšení zdravotních podmínek. Rovněž investice
do zdraví jsou efektivnější v prostředí lépe vzdělaných populací. Podobně také prosazení rovnosti
pohlaví a poskytnutí více pravomocí ženám posílí
jejich postavení v rodinách a tím i zdraví jejich
dětí; studie totiž ukázaly, že za péči o rodinu utratí ze své výplaty více ženy než muži. Závěrem lze
říci, že rozvojové cíle tisíciletí, který se týkají environmentální udržitelnosti, znamenají možnost
dlouhodobého udržení zdravotně výhodných
podmínek, ze kterých budou mít užitek i budoucí
generace.
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Řešení problémů v oblasti zdraví a životního prostředí
Jak jsme již naznačili v první kapitole, šíření a
prohlubování chudoby a nerovnosti zvětšuje
v celosvětovém měřítku propast ve zdravotním
stavu. Chudoba je hlavní příčinou podvýživy a
špatného zdraví; přispívá k šíření nemocí i ničení
životního prostředí, podkopává funkčnost zdravotnických systémů a brání snahám zpomalit
populační růst. Další faktory, jako například
prudká a neregulovaná urbanizace a industrializace, působí nepříznivě na kvalitu přírodního i
sociálního prostředí a mají za následek překročení
kapacity zdravotnictví vycházet vstříc lidským
potřebám.
Většina konferencí a summitů OSN za posledních
deset let – nejvýznačněji v roce 1992 na Summitu
Země a na Summitu tisíciletí – vytyčila důležité
cíle, záměry a závazky. Je čím dál očividnější, že
rozhodování na národní a lokální úrovni je více
než kdy předtím ovlivňováno globálními tlaky a
politikou. Státy byly nuceny uznat vzájemnou
závislost, která vychází z křehkosti našeho sdíleného životního prostředí, ze zvětšujícího se globálního ekonomického systému a možnosti rychlého šíření infekčních nemocí.
Nicméně nejsou to jen infekční nemoci, které se
s globalizací šíří. Státy musí čelit i nové zátěži
neinfekčních onemocnění, a také nemocem a
zhoršenému zdraví, jež jsou dány stavem prostředí a životním stylem. Také roste zájem o bezpečnost potravin, která se týká jak mikrobiologických
organismů, tak i chemických látek. V mnoha
částech světa stoupl výskyt nemocí souvisejících s
potravinami.
Rostoucí
mezinárodní
obchod
s potravinami, ačkoliv lidskému zdraví v podstatě
prospívá, představuje i možnost šíření těchto
nemocí souvisejících s potravinami.
Jestliže se ve 21.století vyskytují jak stará známá
tak i nově vznikající zdravotní rizika, existují i
nové příležitosti a postupy, jak se s nimi vypořádat. Globalizace obchodu, cestování, technologií a
komunikace by mohla přinést i výrazný užitek –
za předpokladu, že se bude brát v potaz možnost
závažných a nepříznivých vlivů na lidské zdraví.
Nové technologie by mohly transformovat zdravotnické systémy a zlepšit zdraví. Důraznější
spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem
i občanskou společností by mohla vést ke zvýšení
společné činnosti k podpoře zdraví. Dosavadní
pokrok byl narušen mnoha faktory včetně chybějících politických závazků, nedostatečných lidských zdrojů, špatných zdravotnických systémů,
obtíží v naplňování mezioborové spolupráce
v oblasti zdraví a nízkého financování.
Abychom dosáhli lepších zdravotních podmínek
pro všechny, je třeba vzít v potaz dva klíčové politické cíle: postavit zdraví v rámci udržitelného
rozvoje do popředí (například bojem proti chudobě a podporou zdraví v rámci různých uspořádá-
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ní, sektorů, politik i plánovacích procesů) a rozvíjet zdravotnické systémy tak, aby dokázaly efektivněji plnit lidské potřeby.

Boj s chudobou
Chudoba vede ke špatnému zdravotnímu stavu a
ten zase zhoršuje a prohlubuje chudobu. Má-li
svět splnit Rozvojové cíle tisíciletí (tři z nich se
týkají přímo lidského zdraví), pak to vyžaduje
opravdu vytrvalé úsilí při zlepšování zdravotních
programů, zdravotnických služeb i životního prostředí. Nejdůležitější je zvýšit opatření týkajících
se zdravotních potřeb a chudoby. Rozetnout začarovaný kruh chudoby a špatného zdraví vyžaduje
udržitelný a jednotný postup vedoucí k omezení
chudoby i zlepšení stavu životního prostředí,
který zasáhne nejchudší lidi na samém okraji
společnosti a bezdomovce.
Nerovnosti ve zdravotních podmínkách nejsou
nevyhnutelné. Programy omezování nemocnosti a
environmentálního managementu by mohly mít
zásadní dopad na celkovou zátěž spojenou s nemocemi. Zásahy do změn v sexuálním chování,
které by vedly k prevenci HIV, kontrolovaná léčba
tuberkulózy, moskytiéry napuštěné insekticidy,
potírání přenašečů malárie, očkování dětí proti
spalničkám, programy týkající se vody a hygieny
spolu s řešením pitného režimu ??? zaměřeného
na prevenci a léčbu průjmových onemocnění,
organizační opatření environmentálního charakteru související se znečištěním vnitřního ovzduší
(viz Box 3), včasné zjištění a léčba zápalu plic,
národní strategie omezování tabákových výrobků
– všechny tyto iniciativy a programy jsou
z hlediska nákladů efektivní, avšak příliš málo lidí
je dokáže využít.
Úspěšné strategie a politická opatření mají mnoho
společných prvků:
•

Zaměřují se na současné i budoucí nemoci,
zdravotní podmínky a rizikové faktory, které
ohrožují udržitelný rozvoj.

•

Zaměřují se na širší faktory ovlivňující zdraví
a nemocnost.

•

Zaměřují se na kvalitní zdravotnický dozor a
udržitelné zdravotnické systémy.

•

Podporují spolupráci v rámci i mimo rámec
zdravotního sektoru.

K chudobě přispívají zvlášť významně především
tyto tři nemoci: HIV/AIDS, malárie a tuberkulóza.
Přes nezměrné překážky, kterým stále čelíme,
byly rovněž zaznamenány úspěchy, z nichž lze
čerpat hodnotné poznatky.

Rámeček H3: Problém znečištění vnitřního
ovzduší
Energetické potřeby domácností téměř 3 miliardy
obyvatel planety jsou naplňovány tradičním palivem z biomasy – dřevem, dřevěným uhlím, živočišným hnojem, zemědělským odpadem – a spalováním uhlí. To může způsobovat mnohokrát vyšší
úroveň znečistění vnitřního ovzduší než povolují
mezinárodní standardy kvality ovzduší. Úroveň a
druh znečištění závisí na typu paliva a na efektivitě spalování. Paliva jako je např. zemědělský odpad a dřevo se nejvíce využívají v chudých domácnostech; dřevěné uhlí, petrolej a propanbutan používají domácnosti, které jsou na tom
lépe; elektřinu většinou využívají nejbohatší skupiny obyvatelstva, které si mohou dovolit připojení
k síti elektrického vedení a také koupi elektrických zařízení. Ve výběru paliva rozhodují rovněž
okolnosti týkající se venkovského či městského
obytného prostoru: zemědělský odpad a dřevo
jsou spíše dostupné ve venkovských oblastech,
kouř představuje navíc výhodu při odpuzování
hmyzu pod doškovými střechami.
Zdravotní rizika jsou často komplexní a vzájemně
propojená. Velká koncentrace obyvatelstva, špatné větrání, podvýživa, špatná hygiena a nedostatečná imunizace spolu s vysokou mírou znečištění
vnitřního ovzduší se odráží ve špatném zdravotním stavu. Zvýšené hladiny znečištění vnitřního
ovzduší zvyšují i riziko takových nemocí, jako jsou
akutní záněty dolních cest dýchacích u dětí,
zvláště zápal plic. Vyšší riziko bylo také prokázáno
pro chronické nemoci dýchacích cest a rakovinu
plic, zvláště v místech, kde se spaluje uhlí, a to
především u žen.
Široké spektrum opatření může snížit zdravotní
dopad využívání energie v domácnostech. Mezi
pozitivní kroky patří výměna zdrojů znečištění
(lepší sporáky, přístup k čistším zdrojům energie),
změny v domácím uspořádání (lepší větrání) a
v chování uživatelů (ochrana dětí před kouřem
během doby největšího vaření). Změny je možno
uskutečnit prostřednictvím politických opatření
na národní úrovni (zajištění a distribuce lepších
sporáků, čistších paliv) i na lokální úrovni. Například několik set programů na zajištění lepších
sporáků probíhá ve více než 50ti zemích – od zcela
lokálních, nevládních iniciativ, jako je program
v Keni týkající se keramických sporáků, až
k národním iniciativám postihujícím miliony domácností, jako například program pro čínský
venkov.
K účinné a odstupňované prevenci před onemocněním AIDS, která například zahrnuje vzdělávání
a zrovnoprávnění žen, patří také následující faktory: dostupnost a cenová přijatelnost kondomů;
okamžitá léčba jiných pohlavně přenosných nákaz; dobrovolné poradenství a testování na HIV;
prevence přenosu viru HIV z matek na děti; podpora opatření ke snížení nákazy virem HIV u
uživatelů drog, u prostitutek, migrujících pracovníků a mezi mládeží; sexuální výchova ve školách
i mimo ně; lepší přístup k péči, podpůrným pro-

gramům a samotné léčbě včetně psycho-sociální
podpory; domácí či společensky založená péče
(včetně péče o sirotky); a také nové netradičně
založené způsoby spolupráce, které by zprostředkovaly přístup k udržitelným a cenově dostupným
dodávkám léků a diagnostickým metodám. Stejně
jako u jiných nemocí, účinná péče o lidi žijící
s HIV/AIDS bude vyžadovat cenově dostupné léky
a lepší zdravotnické systémy, zahrnující stálou a
efektivní distribuci léků, lepší laboratorní služby a
podpůrný zdravotnický personál. Rovněž jsou
zapotřebí také společenské aktivity a zapojení
reprezentativních osob i rodin. Odpovědí na tuto
nakažlivou nemoc musí být společné působení
prevence, péče, podpory a léčby.
Podobně je v případě malárie k dosažení úspěchu
třeba vzít v potaz mnoho zásadních věcí. Mezi ně
patří takové faktory jako včasné odhalení a rychlá
reakce na vzplanutí nemoci; rychlá diagnóza a
léčba těch, kteří jsou nemocní včetně domácí péče
v raných stádiích; chemoprofylaxe u těhotných
žen; četné a z hlediska nákladů efektivní prostředky prevence před nákazou; lepší environmentální management včetně omezování přenašečů nákazy; užívání látek ošetřených insekticidy;
cílený výzkum zaměřený na rozvoj, testování a
zavádění nových výrobků, jako například bezpečných a z hlediska nákladů efektivních náhražek
DDT; a dobře koordinovaná hnutí umožněná větší
kapacitou zdravotnického sektoru a úsilím komunit.
K omezení malárie může přispět zvláště lepší
environmentální management a to prostřednictvím opatření dotýkajících se vazeb mezi malárií a
špatnou strategií ve vodním hospodářství; změnou přírodních stanovišť, například konverzí
půdy a odlesňováním pro výstavbu silnic a zemědělství; změnami ekologických podmínek a v jejich důsledku rostoucími počty přenašečů nákaz.
Budování přehrad a nádrží, nepřiměřené odvodňování v zavlažovacích systémech či špatné vodní
hospodářství ve městech může vytvořit větší
množství stojatých vod, které skýtají ideální podmínky pro líhnutí komárů.
Konečně z případu tuberkulózy lze vyčíst podobné
vzájemné vazby. Léky účinné na TB jsou dostupné za méně než 20 USD, nicméně jen málo lidí je
na ni diagnostikováno. Tuberkulóza se snadněji
přenáší z jedné osoby na druhou v přelidněných
oblastech a propuknuvší nemoc pak přivede
k chudobě jak nemocné, tak jejich rodiny. Investice do léčby tuberkulózy podporuje schopnost
jednotlivců i rodin čelit finančním i environmentálním hrozbám, které vyvolává. A investice do
zlepšení výstavby, která by omezila vysokou hustotu obyvatelstva stejně jako přenos tuberkulózy,
by se mohly z hlediska zdraví vyplatit.

Vytváření bezpečného zdravotního
systému
Zdravotní systémy musí být schopny reagovat na
zdravotní a sociální potřeby lidí po celý jejich
život. V mnoha rozvojových státech s vysokou
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kojeneckou a dětskou úmrtností značná část dětí
umírá doma vinou špatných vědomostí a návyků
týkajících se prevence, nevhodné domácí péče,
špatného dohledu a nedostatečného přístupu ke
kvalitní zdravotní péči a jiným základním službám. V mnoha zemích mají veřejné zdravotní
systémy a služby málo zdrojů a špatně fungují.
Některé rozvojové a ekonomické plány spolu
s demografickými a epidemiologickými změnami
ještě zhoršily zátěž nemocí, s nimiž se musí dané
země vypořádat. Zdravotní systémy doplácí na
chyby vlád, které nechtějí financovat dlouhodobější opatření podporující zlepšení a ochranu
zdraví.
Vůbec první globální analýza, kterou vypracovala
Světová zdravotní organizace, zjistila, že fungování zdravotních systémů závisí na čtyřech zásadních faktorech, kterými jsou: poskytování služeb,
vytváření zdrojů, financování a vedení. Naopak
k zásadnímu zlepšování zdravotních systémů
přispívají faktory následující: zpřístupnění kvalitní péče po celou dobu lidského života; prevence a
kontrola nemocí a ochrana zdraví; zavádění regulací a legislativy podporující zdravotní systémy;
vývoj zdravotních informačních systémů a zajištění aktivního dozoru; podpora využívání a inovací v oblasti vědy a technologií; vytváření a udržování lidských zdrojů v oblasti zdraví; a zajištění
dostatečného financování.
Pokud se ve zdravotních systémech uskutečňují
změny, je třeba vzít v úvahu možnosti a tlaky,
které vznikají vlivem decentralizace a přenášení
odpovědnosti na lokální vládu a občanskou společnost, nebo jsou způsobeny vyšší účastí soukromého sektoru a většího podílu občanů na
rozhodování o různých aspektech své zdravotní
péče.
Rozvoj lidských zdrojů je zásadní součástí omezování chudoby a je nezbytný v procesu udržitelného rozvoje, který má přispívat k trvalému ekonomickému růstu, sociálnímu rozvoji a ochraně
životního prostředí. Vzdělávání a udržení odborného zdravotnického personálu je jedním
z hlavních úkolů, a to zvláště v rozvojových zemích. Zlepšování zdraví a vzdělávání jdou ruku
v ruce; pokrok v jedné oblasti uspíší pokrok
v oblasti druhé. Vzájemné pozitivní působení nově
vytvořených zdrojů v oblasti zdraví, vzdělání a
dalších by se mělo explicitně zvažovat při koncipování rozvojových strategií. Aby se z této synergie vytěžilo maximum, je nutný multisektorální
přístup.

Akce mimo zdravotní sektor
Jak jsme již poznamenali v první kapitole, mnohé
z klíčových faktorů ovlivňujících zdraví a nemocnost, stejně jako jejich řešení, nespadají přímo do
zdravotního sektoru; patří do takových oblastí,
jakými jsou například životní prostředí, voda a
hygiena, zemědělství, vzdělávání, zaměstnanost,
obchod, turismus, energie a bydlení. K zajištění
trvalých a dlouhodobých zlepšení v oblasti zdraví,
stejně jako k zajištění ekologicky udržitelného
rozvoje, je naprosto nutné se těmito nevyslovený-
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mi předpoklady zabývat. Ochrana lidského zdraví
je možná jedním z nejpřesvědčivějších důvodů,
proč usilujeme o zlepšení životního prostředí,
zvláště v podmínkách chudoby.
Je třeba, aby agenda týkající se zdraví, životního
prostředí a rozvoje byla společná a zabývala se jak
přímými zdravotními riziky spojenými se špatnými životními podmínkami, tak i nepřímými riziky
spojenými s globálními změnami a se samotným
rozvojem. Takový přístup je oboustranně výhodný
(náleží k win-win strategii): zdravotní sektor získává, neboť prevence nemocí je posílena o výhody, které s sebou nese zlepšování životního prostředí a mezioborové pojetí rozvoje. Získává i sektor životního prostředí, neboť jeho problémy mají
svůj základ v místních záležitostech, které lidi
přímo zajímají.
Zdravotní pokrok v případě nemocí souvisejících
s vodou byl navzdory mohutným investicím do
zásobování vodou od roku 1980 poměrně nízký, a
to v důsledku pomalého vývoje v jiných oblastech,
zvláště co se týče kanalizace lidských obydlí. (Viz
box č. 4) Nedostatky v nakládání s lidskými exkrementy jsou nejen zásadní příčinou nemocí a
nemocnosti, nýbrž představují i hlavní environmentální riziko pro globální vodní zdroje. Účinné
prosazování zájmů zdravotního sektoru ve vodním
hospodářství přispěje ke zlepšení zdravotních
podmínek a k prevenci nepříznivých vlivů na
zdraví.
Pro účinné omezování zdravotních dopadů znečištěného ovzduší jsou zapotřebí komplexní programy kontroly ovzduší, které jsou založeny na mezirezortním přístupu a spolupráci jak soukromého
tak vládního sektoru. V omezování znečištění jsou
úspěšné také různé technické, zákonné a ekonomické nástroje, jejichž cílem je lepší koordinace a
integrace, a které doplňují zkvalitněné administrativní a soudní řízení. Je však třeba vyjasnit
odpovědnost jednotlivých resortů na různých
úrovních státní správy; při vytváření a uskutečňování strategií zaměřených na omezování znečištění by měly také více spolupracovat komunity i
soukromý sektor.
Případné
řešení
problémů
souvisejících
s užíváním paliv v domácnostech chudých zemí si
vyžaduje rovněž mezirezortní přístup, který ovšem
značně závisí na místních podmínkách a specifických potřebách určitého domácího energetického
systému. Mezi účinná opatření týkající se znečištění vnitřního ovzduší patří zavedení lepších sporáků a čistších paliv, změny v uspořádání obytného prostoru a v běžných zvyklostech. Užitek z
podobných změn je větší než přímé zdravotní
výhody, které souvisejí s menší expozicí znečištěnému vnitřnímu ovzduší; příkladem může být
zdravotní a ekonomický zisk plynoucí z ušetřeného času vymezeného na sběr dřeva na topení, z větších možností vzdělání a z činností poskytujících příjem; nebo ekologický zisk související
s menším stupněm odlesnění, půdní eroze a omezením ztrát úrodnosti půdy.

Rámeček H4: Voda, hygienická zařízení a voda
Když jsou zdroje vody kontaminovány exkrementy, šíří se různá průjmová a jiná onemocnění. Je-li výskyt průjmových onemocnění vysoký, pak je to skutečně vždy podmíněno takovými environmentálními faktory, jako jsou
špatná hygienická zařízení, nedostatečná hygiena a ztížený přístup k nezávadné vodě a potravinám, někdy však přistupují i další nepříznivé
činitele.
V místech, kde chybí běžný vodovodní systém,
jsou vodní zdroje a hygienická zařízení často
nedostatečná a jsou společně sdílena větším
množstvím lidí. Obtížný přístup k vodě má za
následek, že (převážně) ženy a děti vynakládají
mnoho času a úsilí na nošení vody.
V městských oblastech mohou být výdaje domácností na vodu relativně vysoké vzhledem
k příjmu chudých lidí, což chudobu ještě prohlubuje. Nedostatečná kapacita sanitárních
zařízení může znamenat vysoké poplatky za
používání toalet a dokonce ohrožení bezpečnosti
žen, které jsou nuceny vyhledávat odlehlá místa, aby se mohly vyprázdnit. Jak ve venkovském, tak v městském prostředí se lidské výkaly
používají
ke
hnojení,
ačkoliv
to
z ekologického hlediska zvyšuje riziko kontaminace potravin.
Přestože již bylo nalezeno mnoho cest, kterými
se nemoci přenášejí z fekálií do trávicího traktu,
bývá obtížné určit dokonce i v určité (sousedské) lokalitě, které z nich jsou nejzávažnější.
Některé přehledné studie srovnávající různé
rizikové faktory došly k závěru, že zdravotní
souvislosti hygienických zařízení jsou významnější než vliv vodních zdrojů. Také dostatečné
množství vody je pro zdraví patrně často důležitější než její kvalita. Je obecně známo, že zlepšení vodovodních systémů a hygienických zařízení mají menší pozitivní vliv na zdraví, pokud
nejsou nedoprovázeny změnami v hygienických
návycích. Takové poznatky se nemohou stát
základem pro navrhování zlepšení; nemohou ale
ani vést k ignorování místních znalostí a priorit.
Podtrhují nicméně význam zdravotních souvislostí a důležitost toho, aby při snahách o zlepšení situace na lokální úrovni byla zajištěna
informovanost.

Zdraví v plánování udržitelného rozvoje
Kapitola 6 Agendy 21 výslovně uvádí, že státy by
měly určit priority vycházející ze společných plánů různých úrovní státní správy, nevládních
organizací a místních samospráv. Pro správu ve
zdravotnictví tak vznikla příležitost významně
ovlivňovat národní plánování a zvrátit trend dosavadního vývoje, tedy poškozování životního prostřední a jím vyvolaná zdravotní rizika. Mnoho
zemí vytvořilo pro novou politiku a plánování
institucionální rámec a vyvinulo další nástroje k

integraci zdravotních a environmentálních souvislostí do procesů plánování.
Zvláštní pozornost byla věnována NEHAPům –
Národním akčním plánům životního prostředí a
zdraví. Iniciativy v plánování na lokální úrovni,
které se především zabývají zdravotními a environmentálními problémy v rámci udržitelného
rozvoje, byly souhrnně označeny jako LEHAPy –
Lokální akční plány životního prostředí a zdraví.
Ty zahrnují místní Agendy 21, které jsou buď
zaměřené na zdravotní problematiku nebo začleňují zdravotní sektor do lokálních rozvojových
plánů, a také projekty typu Zdravá města.
Přestože takový přístup na národní a lokální
úrovni podpořil mezirezortní komunikaci a spolupráci, která vedla v rámci ministerstev zdravotnictví k lepšímu pochopení naléhavosti problémů
životního prostředí a rozvoje, a podobně v rámci
ministerstev životního prostředí k lepšímu pochopení naléhavosti zdravotních problémů, je třeba
ještě vykonat mnoho práce. Mimo jiné vyplnit
mezery v dostupnosti a kvalitě dat, lépe sledovat
zdravotní a environmentální trendy, zaměřit se na
souvislosti mezi údaji o zdraví a životním prostředí, a zvětšit kapacitu pro realizaci iniciativ.

Přidružené sektorové politiky vůči
zdraví
Chceme-li dosáhnout nejvyššího možného zlepšení a ochrany zdraví, je třeba analyzovat všechny
sektorové politiky, které přímo či nepřímo ovlivňují zdraví, a věnovat jim stejnou pozornost. To
bude vyžadovat, aby politici v sektoru zdraví byli
citlivější vůči tomu, co politici z jiných sektorů
považují za primárně důležité, a aby vyjednali
vzájemně výhodné postupy.
Lepší spolupráce mezi zdravotními systémy a
sektorem vzdělávání by například mohla podstatně a rychle přispět k celkovému zlepšení lidského
zdraví a dlouhodobému snížení zdravotních i
ekonomických nerovností mezi různými skupinami. Ekonomická a fiskální politika může značně ovlivnit možnosti zvyšování zdravotních „zisků“
a jejich distribuci ve společnosti. Měla by být
podporován fiskální politika, která upřednostňuje
zdraví – například ta, která znevýhodňuje používání škodlivých výrobků nebo povzbuzuje spotřebu výživných potravin a přechod ke zdravému
životnímu stylu. Taková politika, je-li navíc doplněna vhodnými legislativními a vzdělávacími programy v oblasti zdraví, může zpomalit a zvrátit
trendy vedoucí ke zdravotním „ztrátám“, představovaným zvláště velkým výskytem nepřenosných
nemocí a úrazů.
Zemědělská politika může u zavlažovacích systémů přijmout preventivní opatření proti určitým
nemocem, aktivně podporovat integrovanou kontrolu škůdců a minimalizovat užívání toxických
chemických látek, zavádět takové vzorce hospodaření s půdou, které spíše ulehčují nežli ztěžují
bydlení na venkově, podporovat substituci takové
výroby, která škodí zdraví, a zajistit výrobu bez-
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pečných a vhodných potravin. Energetická politika, která prospívá zdraví, by měla podporovat
využívání čistších zdrojů energie a zajistit, aby se
vyrábělo méně nebezpečného a toxického odpadu,
aby byla dostupná čistší a energeticky účinnější
doprava, a aby se projektovaly budovy, které
budou energeticky efektivní. Celkový dopad takových politických opatření může být zcela zásadní.
Jejich přijetí může zajistit, že zdraví nebude obětováno úzkým krátkodobým sektorovým nebo
ekonomickým výhodám.

Lepší informování o zdraví a životním prostředí
Politika a programy v oblasti zdraví, životního
prostředí a udržitelného rozvoje závisí na dobrém
přístupu k informacím o širokém spektru rizik –
od biologických rizik u jídla a vody přes rizika
chemická, jako jsou například pesticidy, až po
různé fyzikální a sociální faktory. Zdravotnická
zařízení potřebují tyto informace, aby mohly efektivně plnit svou povinnost chránit zdraví veřejnosti. Takové informace totiž navíc jasně ukazují
míru, v jaké zdravotní rizika vznikají v důsledku
špatného stavu životního prostředí nebo vyplývají
z činností jiných sektorů než je zdravotní.
Je třeba navrhnout systémy monitorování životního prostředí, které by poskytovaly údaje o expozici nepříznivým faktorům relevantní ze zdravotního hlediska a které by tak nebyly využívány
pouze k monitorování efektivity opatření zaměřených na prostředí samotné. V současné době je
v provozu málo monitorovacích systémů s cílem
komplexně mapovat nejrůznější možné způsoby
kontaminace (například ovzduší a vody).
Dobře navržené informační systémy týkající se
zdraví a životního prostředí, které jsou založeny
na relevantních souborech dat, jsou nezbytně,
pokud by se informace vědeckého monitorování
měly poskytovat politikům k podpoře rozhodovacích procesů, plánování a evaluace. Znalosti o
životním prostředí a zdravotních rizicích jsou
obvykle roztříštěné a informace neúplné. Obecně
se dá říci, že na národní, regionální a lokální
úrovni chybí koordinační mechanismy týkající se
zdravotních dopadů, posuzování vlivu a rozvoje
příslušných informačních systému. Navíc tu často
nejsou nástroje, které by zajistily, že jednou získané informace se dostanou do různých relevantních sektorů, které by pak byly schopny určitých
aktivit.
Při posuzování vlivu a rizik jsou naléhavě třeba
integrované databáze týkající se nebezpečí spojených s rozvojem, s faktory životního prostředí a se
zdravím. Indikátory, které jsou srozumitelné a
mohou být využity celou řadou sektorů i ve státní
správě, jsou nezbytné pro žádoucí změnu a pokrok, a také pro vytvoření informační základny, ze
které budou vycházet efektivní koncepce zlepšování zdraví, životního prostředí a rozvoje. Do rozvoje je třeba již od počátku zapojit mnoho rozhodujících činitelů a umožnit jim využívání různých
nástrojů a indikátorů.
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Vytváření kapacit
Na národní i lokální úrovni je třeba posílit kapacity budované na místních znalostech a odborných
soudech. Ačkoliv se již v současnosti klade větší
důraz na vazby mezi výsledky, kterých bylo dosaženo v oblasti zdraví, a faktory ovlivňujícími zdraví (to se týká zvláště těch faktorů, které vycházejí
z aktivit jiných sektorů), činnost navazující
na tyto poznatky se stále potýká s problémy. Větší
pozornost musí být věnována rozvoji správy, administrativy, institucionálním i lidským zdrojům,
právním a finančním opatřením, která se týkají
zdraví, souvislostem mezi životním prostředím a
rozvojem, a dále integrovaným postupům jak
mezirezortním, tak v rámci jednotlivých sektorů.
K posilování a udržování úsilí o zlepšení lidského
zdraví a podporu rovnoměrného a udržitelného
rozvoje je nutné zavést lepší nástroje, které by
podpořily mezirezortní činnost a vyzdvihly zdravotní politiku v rámci jednotlivých rezortů. Mezirezortní reorganizace uskutečněná v posledních
dekádách způsobila, že v některých zemích začala
být problematika zdraví (např. vody, hygienických
zařízení a hygieny) v mnoha sektorech zanedbávána, často v důsledku přechodu do správy nově
vytvořených institucí, které se orientují na jinou
než zdravotní problematiku. Aktivní zapojení
zdravotních expertů v mnoha oblastech prostřednictvím ministerstev zdravotnictví či jim odpovídajících institucí je nezbytně nutná, mimo jiné i
při posuzování vlivu rozvojových plánů a strategií
na zdraví nebo při kontrole základní služeb a
výrobků tak, aby byla zajištěna ochrana či podpora lidského zdraví.

Zajištění vedlejších finančních zdrojů
Politické závazky na všech úrovních státní správy
jsou samozřejmě nezbytným předpokladem úspěchu. Tam, kde takové závazky platí, posouvá se
problematika zdraví, životního prostředí a udržitelnosti v rozvojové agendě do popředí.
Nové poznatky z posledních let ukazují, že na
zdraví je třeba pohlížet jako na ústřední prvek
nejen sociálního rozvoje, ale rovněž i schopnosti
jednotlivých zemích soutěžit na globální ekonomické úrovni a dosahovat trvalého ekonomického
prospěchu. Komise pro makroekonomiku a zdraví
(Comission on Macroeconomics and Health) zjistila, že každé 10% zlepšení v očekávané délce života
může vést k ekonomickému růstu o 0,3–0,4 procenta. Zajištění dobrého zdraví nelze tudíž nadále
vnímat jako výdaje, jež si mohou dovolit pouze
bohaté země, nýbrž naopak jako nutné investice
v nejchudších zemích světa. Investice do zlepšování zdravotního stavu lidské populace jsou nezbytnou podmínkou pro další rozvojové aktivity.
Velká sociální zátěž, kterou mají na svědomí nemoci, vyžaduje obrovské zdroje a vytváření globálních svazků, které by pomáhaly řešit zdravotní
problémy v širším rozvojovém rámci. Je zcela
zřejmé, že tak obrovské úsilí, čelící této veliké

zátěži související s nemocemi a zbytečnými úmrtími v rozvojovém světě, bude vyžadovat podstatně větší financování, mimo jiné i větší podíl
z domácích rozpočtů, který bude věnován přímo
zdraví. To bude třeba zapracovat nejen do programů zaměřených přímo na nemoci, ale rovněž
do nástrojů, které zabezpečí potřebnou konkrétní
prevenci a péči: totiž do zdravotního systému. Pro
vytvoření důležitých vazeb mezi snižováním zátěže, kterou představují nemoci, a budováním zdravotních systémů je rovněž třeba zajistit efektivnější koordinaci finančních darů a finanční pomoci.
Je třeba vyvinout intenzivnější úsilí k mobilizaci
zdrojů prostřednictvím zvýšené alokace financí
z národních rozpočtů, větší bilaterální a multilaterální pomoci a také zajištěním základních i vedlejších finančních zdrojů pro, mimo jiné, Globální
fond pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií. Měly
by se zvážit způsoby, jak posílit stávající spolupráci a existující aliance (např. Global Alliance for
Vaccies and Immunization), a jak případně nastartovat
novou
spolupráci
a
iniciativy
v oblastech, jako jsou prevence HIV/AIDS prostřednictvím vzdělání; podpora zdraví matek, dětí
a reprodukčního zdraví; zpřístupnění základních
léků; a vytváření nových spojenectví, která by
pomohla zajistit zdravější životní prostředí zvláště
pro děti.
Odhaduje se, že na pokrytí základních zdravotnických zákroků (včetně těch, které se týkají
AIDS) je třeba minimálně 30-40 USD na osobu.
To
je
v rozporu
se
skutečnými
výdaji
v nejchudších zemích, které činí 13 USD na osobu. Komise pro makroekonomiku a zdraví (Comission on Macroeconomics and Health) doporučila zvýšit domácí rozpočtové zdroje o 1 procento z
hrubého národního produktu do roku 2007 a o 2
procenta do roku 2015. Komise doporučuje, aby
se investice zaměřily na výzkum a vývoj nových
léků, vakcín a diagnostik, potírající nemoci u
chudých. Doporučuje také snížit ceny léků, a to
s využitím záruk obsažených v Dohodě o intelektuálním vlastnictví v rámci obchodu (Agreement
on Trade-related Aspects of Intellectual Property
Rights).
Celkové dodatečné náklady zvýšených intervencí
v zemích s nízkým příjmem dosahují řádově 66
miliard USD ročně, z čehož polovina přichází od
dárců. Očekává se, že se tím zachrání 8 miliónů
životů ročně, což je ekonomický přínos, který
zajistí šestinásobnou návratnost investic. To platí,
ať už se jedná o rizika plynoucí z přenosných
nemocí, zdravotních podmínek matek a dětí, nedostatečné výživy, špatného reproduktivního
zdraví nebo o rizika vyplývající z nezdravého životního prostředí. Klíčový je mezirezortní přístup
založený na vědeckých poznatcích, který má zajistit zdraví všem, a jenž zahrnuje občanskou společnost i soukromé “hráče”, a má podporu předních vládních činitelů. Naprosto nezbytné jsou
podpůrné spolky zabývající se cíli odsouhlasenými na nedávných mezinárodních summitech a
konferencích – zvláště Rozvojovými cíli tisíciletí.

Zdraví a životní prostředí: rámec pro
činnost
Nemůže být pochyb o tom, že zdraví je ústředním
zájmem udržitelného rozvoje. Není možné dosáhnout cílů udržitelného rozvoje při vysokém výskytu oslabujících nemocí a chudoby a nelze zajistit
zdraví populace bez zdravého životního prostředí.
Agenda 21 si uvědomila význam zdraví a zdůraznila nutnost aktivně jednat v mnoha strategických oblastech, mimo jiné poskytovat základní
zdravotní péči, omezovat přenosné nemoci, chránit zranitelné skupiny, řešit problematiku zdraví
ve městech a snižovat zdravotní rizika pramenící
ze znečištění a rizika životního prostředí.
Od té doby vzrostlo povědomí o vzájemné vazbě
mezi zdravím a chudobou, zvýšil se výskyt nepřenosných onemocnění, což ještě zhoršilo stávající
zátěž přenosných chorob; globalizace se stala
velmi významnou hnací silou a vlivným činitelem.
Mnoho mezinárodních konferencí a summitů
rozpracovalo celou škálu záměrů a cílů (jako
např. Rozvojové cíle tisíciletí, z nichž tři se týkají
přímo zdraví) stejně jako akční strategie zaměřené
na zlepšení globálního zdraví. V této souvislosti je
Světový summit o udržitelném rozvoji (World
Summit on Sustainable Development, dále jen
WSSD anebo Summit9) jedinečnou příležitostí
převést do praxe konkrétní doporučení týkající se
zdraví v rámci udržitelného rozvoje. Během přípravného procesu na WSSD vyjádřilo mnoho
odpovědných činitelů zájem, aby se příslušné
iniciativy zaměřily tímto způsobem. Pro takové
iniciativy je třeba určit spolupracovníky, konkrétní jasné cíle, časový plán, koordinační a implementační mechanismy, dále zavést mechanismy
pro monitorování pokroku, systematické a předpovídatelné financování a přenos technologií. Tato
kapitola má onen proces usnadnit tím, že poskytne rámec činnosti v oblasti zdraví a udržitelného
rozvoje.
Summit volá po aktivitách mezinárodních společenství, vlád, nevládních organizací (NGOs), soukromého sektoru i státní správy, které by pomohly implementovat cíle udržitelného rozvoje. Žádá
uznání faktu, že udržitelný rozvoj je možný i
s dostupnými zdroji. A vyžaduje nalezení nových
řešení starých problémů. Tento rámec pro činnost
v oblasti zdraví a udržitelného rozvoje představuje
oblasti pro činnost, splnitelné cíle a příklady proveditelných aktivit. Má tak být spíše inspirací,
naznačovat více východiska nežli závěry a měl by
být dále upřesněn ve světle závěrů Summitu a
diskusí mezi odpovědnými činiteli Rámec pro
činnost má podpořit nápady i diskusi a není vyčerpávajícím výčtem všech potenciálních aktivit,
které by měly být vykonány při řešení problémů
zdraví. Načrtnutí rámce pro činnost vychází z
mezinárodních konferencí a úmluv týkajících se
zdraví. Přeskupení daných aktivit zde má odrážet
konkrétní priority, které je třeba řešit.
Samozřejmě, že boj s nemocností tváří v tvář
nezměrným výzvám na globální, národní i lokální
9

Poznámka překladatele
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úrovni vyžaduje vytrvalý, komplexní a integrovaný
přístup, který se bude týkat nejchudších, lidí na
samém okraji společnosti a bezdomovců. Jak již
naznačila předchozí kapitola: ačkoliv není pochyb, že pro implementaci takových činností je
třeba dalších finančních zdrojů, je možno daleko
efektivněji a lépe využívat také zdrojů stávajících.
Jak jsme již ukázali, státy čelí mnoha zdravotním
problémům, které jsou spjaty s chudobou a nedostatečným přístupem k základním službám a
zdrojům, stejně jako s narůstající a prudkou
industrializací,
urbanizací
a
se
změnami
v technologiích. Zlepšení ochrany zdraví vyžaduje
více než jen služby poskytované samotným zdravotním sektorem; pro zlepšení zdraví a blahobytu
občanů se za zcela zásadní pokládá také účast
ostatních sektorů. Dosažení mezirezortní spolupráce představuje jednu z největších výzev, které
je třeba se chopit.
Mezirezortní přístup a spolupráce byly rozpracovány pro boj s konkrétními nemocemi, přenosnými i nepřenosnými, stejně jako z důvodu rizik, jež
z nich plynou. Je dokázáno, že omezování těchto
nemocí je možné i v nejchudších zemích světa.
Existuje řada případů úspěšné spolupráce
v oblasti zdraví. Jedním z nich je Globální aliance
pro vakcíny a imunizaci (Global Alliance for
Vaccines and Immunization) – mezinárodní koalice, která se skládá z WHO, UNICEF, Světové banky, vlád, nadací, soukromého sektoru, výzkumných a veřejných zdravotních institucí. Má čtyři
strategické cíle: zlepšit přístup k stálým imunizačním službám, rozšířit využívání všech stávajících očkovacích látek, které jsou bezpečné a
z hlediska nákladů efektivní, urychlit zavádění
nových očkovacích látek a tím posílit výzkumné
úsilí, a učinit imunizaci integrální součástí návrhu a posuzování mezinárodního rozvojového úsilí,
včetně odpuštění dluhu.
Dalším příkladem je WHO/FAO/UNEP/OSN Habitat Panel of Experts on Environmental Management for Vector Control. Toto spojenectví řeší
problémy nemocí šířených přenašeči, které mohou vznikat jako důsledek projektů rozvoje vodních zdrojů, způsobu správy urbanizovaných
oblastí či nakládání s odpadními vodami. Mezi
důležité aspekty této spolupráce patří přizpůsobení výchozích koncepcí, posuzování vlivu na
lidské zdraví a výzkum, který má při navrhování
vodních zdrojů označit konkrétní rizikové faktory
ohrožující zdraví a ověřovat účinnost zásahů do
managementu životního prostředí. Tento panel
současně vytváří kapacity pro zvýšení příspěvku
zdravotního sektoru do dialogů o rozvoji na národní úrovni.
V oblasti chemických látek vzniklo v roce 1994
Mezivládní fórum o chemické bezpečnosti coby
neinstitucionální fórum, v němž mohou vlády
jednotlivých států, mezivládní i nevládní organizace společně zvažovat problémy spojené
s posuzováním a kontrolou rizik chemických
látek. Příkladem, kdy tento mechanismus přinesl
své plody, bylo úsilí vypracovat doporučení Řídícího výboru UNEP (UNEPs Governing Council)
ohledně persistentních organických polutantů. To
vedlo k následným vyjednáváním a přijetí
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Stockholmské úmluvy. Dalším příkladem spolupráce v této oblasti je Program pro rozumný management chemických látek fungující napříč organizacemi (Inter-Organization Programme for the
Sound Management of Chemicals – IOMC), která
byl založen v roce 1995, aby koordinoval práci
mezivládních organizací angažujících se v oblasti
bezpečnosti chemických látek – UNEP, WHO, ILO,
FAO, UNIDO, UNITAR a OECD. Tato spolupráce
byla velmi úspěšná, zavedla například globálně
jednotný systém klasifikace a značení chemických
látek, zvýšila počet posuzování rizik a pracuje na
řešení nebezpečí při chemických nehodách.

Rámec činností
Oblast aktivit 1: Snížit chudobu a podvýživu

Příznačné cíle/milníky
V období let 1990 – 2015 snížit o polovinu
množství lidí, jejichž denní příjem je menší než
1 USD.
V období let 1990 – 2015 snížit o polovinu
množství lidí, kteří trpí hladem.
Zlepšit dostupnost a přístup všech osob k dostatečnému množství bezpečných, z kulturního
hlediska přijatelných a nutričně vhodných
potravin, zvýšit ochranu zdraví spotřebitelů,
zabývat se otázkami nedostatku stopových
prvků a implementovat stávající mezinárodně
odsouhlasené závazky a zavést jim odpovídající
normy a směrnice.
U dětí ve věku do pěti let snížit podvýživu alespoň o třetinu, snížit alespoň o třetinu poměr
novorozenců s nízkou porodní hmotností a
zlepšit výživu matek.
Do roku 2010 snížit o třetinu výskyt anémie, a
také odstranit nedostatek železa; urychlit pokrok ve snižování dalších nemocí souvisejících
s nedostatkem mikroživin.

Příklady aktivit
•

Zvýšit zdravotní kvalifikaci na všech úrovních, a zvýšit investice do zdraví uskutečňováním strategií zaměřených na snižování
chudoby.

•

V rámci jednotlivých zemí i mezi nimi monitorovat a snižovat zdravotní rozdíly rozvíjením
zdravotních služeb, které by reagovaly na potřeby chudých lidí, a posílením a rozšířením
programů kontroly a prevence, včetně intervencí v zájmu zdravého životního prostředí.

•

Napomáhat účasti chudý lidí v činnosti zdravotních systémů, se zvláštním důrazem na
rovnost pohlaví.

•

Rozvíjet strategie a programy, které by snižovaly nejhorší typy podvýživy, získávat statistické údaje, které účinně pomáhají při plánování vhodných opatření a jejich realizaci, a
provádět školení a výcvik týkající se efektivních kroků v oblasti výživy.

Oblast aktivit 2: Zlepšit přístup k dostupným,
dostatečným a efektivním zdravotním službám a
snížit kojeneckou, dětskou a mateřskou úmrtnost

Příznačné cíle / milníky
Rozvíjet programy a iniciativy vedoucí - do
roku 2015 - ke snížení úmrtnosti kojenců a
dětí do 5ti let o dvě třetiny, mateřské úmrtnosti
o tři čtvrtiny vůči stavu v roce 2000; dále co
nejrychleji snížit nerovnosti v rámci jednotlivých průmyslových a rozvojových zemí i mezi
nimi. Zvláštní pozornost je přitom třeba věnovat odstranění modelu nepřiměřené a zbytečné
úmrtnosti mladých dívek a dětí.
Podporovat rovný a lepší přístup k dostupným
a dostatečným službám zdravotní péče včetně
prevence na všech úrovní zdravotního systému, k základním a bezpečným lékům za dostupnou cenu, k imunizačním službám a bezpečným očkovacím látkám a k medicínské
technologii.
Podporovat uchování, rozvoj a využívání účinných tradičních lékařských poznatků a postupů, kde to přichází v úvahu, v kombinaci s
moderní medicínou, uznávat přitom původní a
místní obyvatele za vlastníky tradičních znalostí a postupů a podporovat účinnou ochranu
příslušných tradičních znalostí v souladu s
mezinárodním právem.

duktivního a sexuálního zdraví, v souladu se
závazky a výsledky nedávných konferencí a
summitů OSN, které zahrnují Světový summit
o dětech (World Summit for Children), Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, Mezinárodní konferenci o populaci a rozvoji, Světový summit pro sociální rozvoj a Čtvrtou světovou konferenci o ženách, a také jejich hodnocení a zprávy.
Zvýšit procento porodů vedených za odborného
dozoru, zlepšit přístup k základní porodnické
péči a vyvinout úsilí, aby přístup k vysoce kvalitní základní zdravotní péči byl zajištěn pro
všechny.

Příklady aktivit
•

Posoudit akční plány v oblasti poskytování
základních zdravotnických služeb na lokální
úrovni z hlediska zajištění, aby tyto plány
přiměřeně řešily zásadní problémy chudých
lidí.

•

Zvýšit rozsah základních zdravotnických
služeb, aby měly všechny děti v případě nemoci přístup k rychlé, dostupné a vhodné péči, a které by zajistily větší rozsah očkování
(alespoň u 90 procent všech dětí v každé zemi
a alespoň u 80 procent v každé oblasti).

•

Prostřednictvím mnoha akcí, včetně multilaterálního obchodního systému, národních politik a řízením dodávek léků umožnit nejchudším státům světa cenovou dostupnost a
přístup k základním lékům.

•

Posílit infrastrukturu, vybavení a technologie
v základních, sekundárních i terciálních institucích.

•

V co nejvyšší míře posilovat schopnost zdravotnických systémů léčit chronické nemoci,
které působí velké utrpení a ztrátu produktivity.

•

Zlepšit schopnost států začleňovat rehabilitační služby do základní zdravotní péče za
účelem včasného podchycení a léčení tělesného postižení.

•

Školit, doplňovat a zajišťovat personál prostřednictvím dlouhodobého plánování zdravotních a lidských zdrojů, vytvářet pravidla
chování pro mezinárodní nábor zdravotních
odborníků.

•

Zlepšit zdravotní služby pro skupiny tělesně
postižených a lidí, zasažených válkou, hladomorem nebo zničeným životním prostředím.

•

Posílit kontrolní, monitorovací a hodnotící
systémy a potenciál možností reakce na možná nebezpečí.

Zlepšit rozvoj a management lidských zdrojů ve
službách zdravotní péče.
Posilovat ty služby životního prostředí, které
podporují zdraví.
Zajistit přístup k preventivním a léčebným
zdravotnickým systémům, aby se zamezilo
zdravotním problémům.
Zlepšit přístup ke komplexní, základní, kvalitní
zdravotní péči, kterou podporují funkce veřejného zdravotnictví.
Posílit základní zdravotní péči, vybavenost i
postupy v oblasti plánovaného rodičovství.
V období let 1990 – 2015 snížit mateřskou
úmrtnost o tři čtvrtiny.
Zajistit rovný přístup žen ke zdravotnickým
službám, se zvláštním důrazem na péči v mateřství a porodní péči v naléhavých případech.
Účinně podporovat zdravý život všech jednotlivců v příslušném věku, včetně jejich repro-
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•

•

Zvýšit kapacity pro rychlé odhalení a reakci
na propuknutí nemocí, epidemií a nových
zdravotních rizik.
Zajistit rychlý a cenově dostupný přístup
k základní porodnické péči, k dobře vybaveným mateřským zdravotnickým službám
s odborným
personálem, dále
porod
s odbornou asistencí, porodnickou péči v naléhavých případech, účinné odkázání a
transport na vyšší úroveň zdravotnické péče,
je-li to nutné; poporodní péče a plánování rodičovství, aby se mimo jiné podporovalo bezpečné mateřství.

Oblast aktivit 3: Omezení a vymýcení závažných
nemocí

ke korektní, dostupné a vhodné péči během 24
hodin po vyskytnutí prvních příznaků;
•
alespoň 60 procent lidí ohrožených
malárií, zvláště těhotných žen a dětí do pěti let,
bude moci využívat nejvhodnějších ochranných
opatření, která chrání jak osoby tak komunity,
jako například ochranné sítě napuštěné insekticidy a další dostupná opatření, která mají
zabránit nakažení a strádání během nemoci;
•
alespoň 60 procent všech těhotných
žen ohrožených malárií, zvláště ženy ve
svém prvním těhotenství, budou mít přístup
k chemoprofylaxi nebo k presumptivní přerušované léčbě.

Zastavit HIV/AIDS do roku 2015 a zvrátit jeho
rozšiřování.

Vypracovat, případně posílit preventivní, podpůrné a léčebné programy zaměřené na omezování nepřenosných chorob a podmínek jejich
vzniku, například kardiovaskulárních nemocí,
rakoviny, cukrovky, chronických onemocnění
dýchacích cest, zranění, násilí a mentálních
zdravotních poruch a souvisejících rizikových
faktorů, včetně alkoholu, tabáku, nezdravých
diet a nedostatku tělesného pohybu.

Zastavit a omezit výskyt malárie a jiných závažných nemocí do roku 2015.

Příklady aktivit

Příznačné cíle / milníky

Uskutečnit v rámci odsouhlasených časových
rámců všechny závazky dohodnuté v Deklaraci
o problematice HIV/AIDS, kterou přijalo Valné
shromáždění OSN na svém dvacátém šestém
zvláštním zasedání a která zdůrazňuje zejména
snížení výskytu viru HIV mezi mladými muži a
ženami ve věku 15-24 let do roku 2005 o 25%
ve většině postižených zemí a do roku 2010 v
celosvětovém měřítku, stejně jako boj proti
malárii, tuberkulóze a dalším nemocím mimo
jiné prostřednictvím:
•
zavedení národních strategií pro prevenci a léčbu; přijetí opatření pro regionální a
mezinárodní spolupráci; a rozvoje mezinárodních iniciativ pro poskytování zvláštní pomoci
dětem, které v důsledku HIV/AIDS osiřely;

•

Zajistit využívání koncepcí a strategií vycházejících z odborných poznatků na všech
úrovních prevence, omezování a eliminace
konkrétních přenosných i nepřenosných nemocí, s důrazem na nejlepší praxi.

•

Vyvíjet nové léky, očkovací látky a diagnostické metody a navrhovat taková opatření
v oblasti prevence a snižování nemocnosti,
která jsou z hlediska nákladů efektivní, se
zvláštním zaměřením na nemoci postihující
chudé lidi.

•

Poskytovat dostupné a laciné kondomy, péči
v případě sexuálně přenosných nemocí, dobrovolné poradenství a testování, sexuální výchovu ve školách i mimo ni, lidem žijícím
s HIV/AIDS urychlený přístup k léčbě, péči a
podpoře; zabránit přenosu nemocí z matky
na dítě; realizovat tvrdá opatření ke snížení
nákazy virem HIV u uživatelů drog, prostitutek a migrujících dělníků a u mládeže.

•

Zvýšit počet potřebných zemí, které budou
mít přístup k prostředkům Globálního fondu
pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii, a
zlepšit kvalitu grantových žádostí.

•

Zajistit účinná opatření týkající se malárie,
mimo jiné včasné odhalení a reakci na propuknutí nemoci, rychlou diagnózu a léčbu
nemocných, chemoprofylaxi u těhotných žen,
častější používání moskytiér.

•

Zavádět další opatření v managementu životního prostředí, včetně omezení výskytu přenašečů nákazy a strategií vodního hospodaření a správy půdního fondu.

•
naplnění závazků poskytovat dostatečné zdroje na podporu Globálního fondu pro boj
proti AIDS, tuberkulóze a malárii, a zároveň
zemím, které to nejvíce potřebují, umožňovat
přístup k prostředkům fondu;
mobilizace odpovídajících veřejných zdrojů a
podněcování příspěvků soukromých finančních
zdrojů určených na výzkum a vývoj nemocí
chudých, jako je například HIV/AIDS, malárie
či tuberkulóza, zaměřený na biomedicínská a
zdravotní hlediska, stejně jako na vývoj nových
vakcín a léků.
Na základě Abujské deklarace z roku 2000
začít s vhodnou a trvající činností, která je
zaměřena na posílení zdravotnických systémů
a zajištění toho, že do roku 2005:
•
alespoň 60 procent lidí nakažených
malárií bude moci využívat a mít rychlý přístup
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•

Zvýšit povědomí o vazbách mezi změnami
ekosystémů a klimatu a nemocemi souvisejícími s přenašeči.

•

Připravit vlády, mezinárodní agentury a další
partnery na realizaci státních i mezistátních
opatření týkajících se omezování tabákových
výrobků.

•

Propojit jednotlivé spolky a aliance tak, aby
tato strategie pomohla rozšířit účinné služby,
z čehož by mohli těžit všichni ohrožení.

•

Pro zlepšení prevence a omezování přenosných i nepřenosných nemocí vytvářet kapacity v oblasti dozoru, výzkumu, legislativy,
ekonomiky a zdravotní výchovy.

•

Připravit vlády a jejich partnery na realizaci
strategií efektivních z hlediska nákladů, které
by předcházely a zmírnily následky násilí,
neúmyslných zranění a tělesných postižení.

Oblast aktivit 4: Zlepšit zdraví a plánování udržitelného rozvoje

Příznačné cíle / milníky
Zahrnout zdravotní zájmy, včetně zájmů nejzranitelnějších skupin, do strategií, koncepcí a
programů týkajících se snižování chudoby a
udržitelného rozvoje.
Poskytovat technickou a finanční pomoc rozvojovým zemím a zemím s ekonomikou v procesu
transformace, která by přispívala k zavádění
Zdravotní strategie pro všechny, a zahrnovala
by zdravotní informační systémy a integrované
databáze o rizicích rozvoje.

žívat indikátory týkající se zdraví a udržitelného rozvoje.
•

Zahrnout zdraví do plánování udržitelného
rozvoje, jak je vidět na příkladu Agendy 21 a
Strategických dokumentů o snižování chudoby, a zlepšit mezirezortní spolupráci na různých úrovních vlády, státní správy a nevládních organizací.

•

Posílit zřetel na zdravotní hlediska a komunikací o těchto problémech na všech úrovních
vzhledem k nejhorším rizikovým faktorům.

•

Posílit spolupráci ve zdravotních otázkách a
problémech udržitelného rozvoje, zahrnout
účast veřejnosti.

Oblast aktivit 5: řešit vazby mezi zdravím a životním prostředím

Příznačné cíle / milníky
Na základě společných dohod a multisektorálních partnerství ve veřejné a soukromé sféře
přenášet a šířit technologie pro nezávadnou
vodu, hygienická zařízení a odpadové hospodářství ve venkovských i městských oblastech
rozvojových zemí a zemí s ekonomikou
v procesu transformace, včetně využívání, a to
s využitím mezinárodní finanční podpory. Při
tom je nutné zohlednit specifické podmínky
dané země a rovné postavení pohlaví, včetně
specifických nároků žen na technologie.
Do roku 2015 snížit o polovinu počet lidí, kteří
nemají stálý přístup k nezávadné pitné vodě a
značně tak snížit výskyt nemocí způsobených
vodou.

Nastartovat mezinárodní iniciativy pro vytváření kapacit, které by – tam, kde je to vhodné –
vyhodnocovaly vazby mezi zdravím a životním
prostředím, a získané poznatky využívaly
k navrhování účinnějších národních a regionálních koncepcí reagujících na rizika životního prostředí vůči lidskému zdraví.

Pro snížení zdravotních rizik a ochranu ekosystémů posílit prevenci znečištění vod, zavádět
mimo jiné i technologie pro dostupné postupy
čištění hygienických zařízení a průmyslových i
domácích odpadních vod, snížit dopady znečištění podzemních vod a vytvářet monitorovací
systém a účinné legislativní rámce na státní
úrovni.

Příklady aktivit

Zlepšením přístupu k hygienickým zařízením
zlepšit lidské zdraví a snížit kojeneckou a dětskou úmrtnost, čehož lze dosáhnout mimo jiné
zdůrazňováním vodohospodářských a hygienických hledisek v národních strategiích udržitelného rozvoje a strategiích týkajících se snížení chudoby tam, kde tyto strategie existují.

•

Šířit vědomosti a dobré zkušenosti týkající se
zdravotního prospěchu, které plynou z mezirezortní politiky.

•

Řešit problematiku zdraví multilaterálními
dohodami o obchodu a životním prostředí a
v Strategických dokumentech o snižování
chudoby.

•

Vyvíjet a využívat nástroje pro podporu integrovaných aktivit v oblasti zdraví, například
posuzování vlivu na zdraví u důležitých rozvojových projektů, koncepcí a programů, vyu-

Poskytovat všem základní zdravotnické služby
a snižovat zdravotní rizika vycházející ze životního prostředí, vzít v potaz zvláštní potřeby dětí
a souvislosti mezi chudobou, zdravím a životním prostředím, poskytovat rozvojovým zemím
a zemím s ekonomikou v procesu transformace
vědomosti, finanční i technickou pomoc.
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Posílit a podpořit programy ILO a WHO pro
snížení úmrtnosti, zranění a nemocí, které jsou
následkem povolání, a provázat ochranu zdraví
při práci s podporou veřejného zdraví, což by
mělo vést ke zvýšení kvality veřejného zdraví a
vzdělání.
Snížit výskyt nemocí dýchacích cest a dalších
dopadů na lidské zdraví, které vycházejí ze
znečištění ovzduší, se zvláštním ohledem na
ženy a děti, a to:
•
posilováním regionálních a národních
programů, mimo jiné i prostřednictvím partnerské spolupráce veřejného a soukromého
sektoru, s využitím technické a finanční pomoci rozvojovým zemím;
•
podporou
olova z benzínu;

postupného

odstraňování

•
zesilováním a podporou úsilí o snižování emisí používáním čistšího paliva a moderních technik omezování znečištění;
•
pomocí rozvojovým zemím při jejich
snaze dodávat levnou energii venkovskému
obyvatelstvu, zejména pak při snižování závislosti na tradičních palivech používaných pro
vaření a ohřev, které ovlivňují zdraví žen a dětí.
Zamezit používání olova v nátěrech na bázi
olova a v dalších zdrojích, jimž jsou lidé vystaveni; pracovat na prevenci expozice olovu,
zejména u dětí, a posilovat monitoring a dohled, a také léčbu otravy olovem.
Snížit zdravotní dopady způsobené expozicí lidí
chemickým látkám v životním prostředí a
v zaměstnání; to se týká chemických a toxických látek, olova, azbestu a persistentních
organických polutantů.
Podporovat ratifikaci a implementaci příslušných mezinárodních dokumentů týkajících se
chemického a nebezpečného odpadu, včetně
Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího
souhlasu v mezinárodním obchodu s některými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin tak, aby vešla
v účinnost do roku 2003, a Stockholmské
úmluvy o persistentních organických polutantech tak, aby vešla v účinnost do roku 2004; a
dále podporovat a zlepšovat koordinaci a podporu jejich implementace v rozvojových zemích.
Dále
rozvíjet
strategický
přístup
k mezinárodnímu managementu chemických
látek vycházející z Bahaiské Deklarace a Akčních priorit Mezivládního fóra chemické bezpečnosti do roku 2005.
Rozvíjet spolupráci, která podporuje aktivity
zaměřené na zlepšení environmentálně přiměřeného nakládání s chemickými látkami a nebezpečným odpadem, implementovat multilaterální dohody o životním prostředí, zvýšit povědomí o problémech spojených s chemickými
látkami a nebezpečným odpadem a podporovat
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shromažďování a využívání dalších vědeckých
dat.
Pomáhat rozvojovým zemím zvětšovat jejich
kapacity vhodného nakládání s chemickými
látkami a nebezpečným odpadem poskytováním finanční a technické pomoci.
Povzbuzovat všechny státy, které tak dosud
neučinily, aby ratifikovaly Kartágenský protokol o biologické bezpečnosti, a povzbudit ty,
které tak učinily, aby podporovaly účinnou
implementaci na národní, regionální i mezinárodní úrovni a aby v tomto směru finančně i
technicky podporovaly rozvojové země a země
s ekonomikou v procesu transformace.
Podpořit implementaci Globálního akčního
programu na ochranu mořského prostředí před
pevninskými aktivitami a Montrealská deklarace na ochranu mořského prostředí před pevninskými aktivitami,se zvláštním důrazem na
komunální odpadní vody v období let 20022006.

Příklady aktivit
•

Spolupracovat s komunitami při realizaci
kroků ke zlepšení zdravého chování souvisejícího s vodou a hygienickými zařízeními, a
přijmout opatření na omezování nemocí přenášených vodou.

•

Zlepšit pochopení souvislostí mezi ekosystémovou a klimatickou změnou a nemocemi
vázanými na přenašeče.

•

Provádět vědecky podložená hodnocení zdravotních rizik globální změny, biodiverzity,
vodních zdrojů, stanovišť, kde se vyskytují
přenašeči nemocí, a dalších ekosystémů.

•

V oblasti kvality vody a ovzduší, pracovních
rizik a radiace vytvářet normativní pravidla
vycházející z dostupných poznatků.

•

Vyvíjet vhodné praktické nástroje a předpisy
pro zásahy snižující expozici člověka zdravotním rizikům ze životního prostředí, které jsou
efektivní z hlediska nákladů.

•

Přijmout opatření, která by se týkala zvláštní
zranitelnosti dětí vůči zdravotním rizikům životního prostředí.

•

Zajistit zachování, udržitelné nakládání a
využívání biologických zdrojů, jakožto zdrojů
tradiční i moderní medicíny.

•

Zlepšit mezirezortní spolupráci mezi sektory
v oblasti zdraví, životního prostředí, dopravy,
průmyslu, rozvoje a dalšími.

•

Podporovat regionální a lokální úmluvy, týkající se snížení vlivu znečištění jak vnějšího tak
vnitřního ovzduší na lidské zdraví a životní
prostředí.

•

Podporovat a povzbuzovat technologický
rozvoj a přenos technologií omezující dopady
znečištění ovzduší – jako vnitřního, tak vnějšího – na zdraví a životní prostředí.

•

Rozvíjet komplexní přístup k řešení mnoha
rizik, zaměřený na omezení zranitelnosti, posuzování rizik a managementu jevů souvisejících s lidským zdravím během nehody.

•

Podporovat prevenci, připravenost a reakci na
chemické nehody a otravy, radiační nehody a
další nebezpečí.

•

Vyvíjet programy na zmírnění dopadů výjimečných událostí na lidské zdraví.

•

•
Dále
vyvíjet
k mezinárodnímu
látkami.

Posílit partnerství a spolupráci při managementu zdravotních rizik a snižování následků
katastrof.

•

Snížit a omezit pronikání persistentních organických polutantů do životního prostředí.

•

Řešit rizika, která pro lidské zdraví a životní
prostředí představují persistentní anorganické polutanty.

•

Zavádět kontrolu a monitoring nemocí přenášených potravinami, zlepšit reakci na nebezpečí a výskyt těchto nemocí, a snížit riziko
vycházející ze závadných potravin pečlivým
posuzováním vlivu mikrobiologických a chemických rizik a vyvíjením účinných nástrojů
a technologií.

•

Zlepšit vhodnou vědeckou a technickou spolupráci v oblasti biotechnologií a biologické
bezpečnosti, a prostřednictvím praktických
opatření
pomáhat
lepšímu
přístupu
k výsledkům
a
výhodám
plynoucím
z biotechnologií založených na genetických
zdrojích.

strategický
přístup
nakládání s chemickými

Oblast aktivit 6: Zlepšit potenciál v oblasti řízení
rizik / připravenosti na katastrofu vzhledem
k lidskému zdraví

Indikativní cíle / milníky
Vyvíjet vhodné systémy včasného varování na
lokální, národní i regionální úrovni.

Příklady aktivit
•

Vyvíjet politiky a strategie týkající se řešení
zdravotních problémů ve výjimečných situacích.

•

Zavádět kontrolní, monitorovací a zdravotní
informační systémy, jejichž úkolem by byla
reakce v případě nehod, připravenost na tyto
situace a také celkové snížení zranitelnosti.

•

Posílit potenciál reakce na výjimečné situace,
na lokální úrovni snížit zranitelnost lidí a
zdravotnických zařízení v případě kritické situace, podpořit připravenost na tyto situace a
umění s nimi zacházet.

•

Posílit institucionální i lidské kapacity
v oblasti managementu zdravotních rizik.

Vytváření a realizace spolupráce
Mezinárodní společenství hraje hlavní roli v pomoci rozvojovým zemím při dosáhování cílů udržitelného rozvoje v oblasti zdraví a životního prostředí. K řešení problémů jsou samozřejmě zapotřebí rozmanité společné akce správních orgánů,
podniků, občanů a jejich sdružení, mezinárodních
organizací a jiných příslušných významných činitelů. Upevňování partnerství mezi všemi činiteli
tudíž představuje klíčovou část tohoto akčního
plánu. V níže uvedeném oddíle jsou stručně shrnuty některé zásadní prvky nezbytné pro vytváření a realizaci spolupráce v oblasti zdraví a životního prostředí.10
Komise pro udržitelný rozvoj, která vycházela
z přípravného procesu ke Světovému summitu o
udržitelném rozvoji, předpokládala, že vytváření a
podpora nové a inovativní spolupráce bude pro
naplňování výzev formulovaných v tomto dokumentu rozhodující. Takové partnerské iniciativy
by měly mít zásadně dobrovolnou povahu – smluvenou vzájemnými konzultacemi mezi jednotlivými činiteli. Společné aktivity se budou soustřeďovat hlavně na doplňování a dotváření závěrů dojednaných na Summitu a také na následnou
práci správních orgánů a dalších důležitých činitelů při implementaci Agendy 21. Jako takové
budou společné iniciativy podněcovat vznik různých závazků a akčních koalic zaměřených na
jejich uskutečnění, a měly by převádět politická
prohlášení na konkrétní výstupy. Jako reakce na
žádost o další pomoc při vytváření partnerství,
vyjádřenou během neformálních partnerských
schůzek v rámci PrepCom 3, byl přijat Dodatek
k vysvětlující poznámce pana předsedy nazvaný
“Further Guidance for Parnterships / Initiatives”11.
Zásadním problémem je otázka, jak převést myšlenku spolupráce vycházející z diskusí na globální
a regionální úrovni a z propagačních kampaní, do
lokální praxe. Bude třeba vytvořit taková nová a
iniciativní partnerství, která dokáží zapojit široký
okruh důležitých činitelů a nabídnout partnerům
mnoho různých způsobů spolupráce.

10
Seznam některých vybraných partnerství je dostupný v Příloze K
k dokumentu Světové banky (2001) “Making Sustainable Commitments:
An Environment Strategy for the World Bank,” na adrese
http://gefweb.org/Documents/Council_Documents/GEF_C17/C.17.Inf15.
Annexes.pdf.
11
Dokument zvaný “Further Guidance” má dvě strany a je dostupný na
http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/prepcom3docs/sum
mary_partnerships_annex_05040.doc.
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V této části je navržen rámec pro podporu tohoto
procesu, bez něhož by jednotlivé iniciativy navržené celou řadou aktérů nejspíše vedly k duplikaci snah o spolupráci a omezovaly by finanční
vklady jednotlivých činitelů.
Poradní proces. Veškerá spolupráce začíná dialogem. Ten může být zahájen vůdčím partnerem či
partnery, v důsledku globální shody o jeho potřebnosti nebo z nějakého jiného podnětu. Úloha
nejvýznamnějšího nebo vůdčího partnera v posilování dané spolupráce v prvních fázích je rozhodující. Široký proces konzultací může být pro
spolupráci rovněž nezbytný z hlediska sdílení
zkušeností a znalostí na všech úrovních (lokální,
národní, regionální a globální), neboť jednotlivé
iniciativy tak nebudou izolovány. Budou naopak
získávat informace a podněty v rámci širších
procesů a sdílením zkušeností s jinými iniciativami.

s jinými aktivitami v příbuzných oblastech. Rozšiřování vyžaduje přijetí partnerských strategií a
společných mechanismů, které pomáhají řešit
problémy spojené s dosahováním sjednaných cílů.
Všichni iniciátoři spolupráce byli vyzváni, aby
vyplnili a předložili Informační leták, který je
zvláštní iniciativou Sekretariátu Summitu.13 Sekretariát uveřejnil na svých webových stránkách
všechny návrhy partnerství, které obdržel. Příslušné detailní informace lze získat na oficiální
webové stránce Summitu. Je z nich patrné, že
vzniklo mnoho návrhů partnerství a mnoho jich je
stále v procesu vzniku.

Definování úkolů. Dalším krokem je vyznačení
rozsahu a definování obsahu cílů, záměrů, aktivit,
a jejich implementace a koordinace související s
partnerstvím. Sladit názory a potřeby všech důležitých činitelů – dárců, angažovaných institucí,
skupin odborníků a příjemců – vyžaduje konzultace mezi různými aktéry. Hlavní zásady, na jejichž základě lze partnerské úkoly definovat, jsou:
zajištění vzájemného sdílení zájmů, podpora vědomí společného cíle, vytváření respektu vůči
všem činitelům.
Mobilizace zdrojů. Toto stadium je v celém procesu nejdůležitější pro celkový úspěch partnerství,
neboť vede k zajištění skutečných vkladů (finančních, institucionálních i lidských zdrojů). Je obvyklé, že toto stadium nemůže být zahájeno bez
definování cílů jednotlivými důležitými činiteli. 12
Praktické naplňování partnerství. Všechna partnerství jsou buď dynamickým procesem nebo
prací, která se vyvíjí. Z toho důvodu poskytuje
stadium, ve kterém je spolupráce nastartována či
se již prakticky uskutečňuje, všem důležitým
činitelům možnost vidět, jak spolupráce funguje
v praxi a jaké jsou organizace jednotlivých partnerů. Rovněž lze tohoto stadia využít jako příležitosti, aby partneři zjistili, zda jsou k posílení spolupráce nutné další dovednosti či zdroje.
Sledování postupu a výsledků. V tomto stadiu se
již partnerská iniciativa realizuje – všichni důležití
činitelé tak mohou posoudit a zhodnotit stávající
operace a zkušenosti. Sledování krátkodobých,
střednědobých a dlouhodobých výsledků je pro
vývoj a růst spolupráce klíčové a mělo by vést k
modifikacím a dalšímu zpřesňování úkolů a aktivit, které by vycházely z dosažených výsledků /
cílů.
Rozšiřování partnerských iniciativ. Jakmile byla
započata partnerská spolupráce, je třeba činit
další vhodné kroky k rozšíření a provázání
12
Různé finanční mechanizmy, jako např. ty, které se týkají regionálního
rozvoje bank, Světové banky a Globálního fondu pro životní prostředí,
představují možné finanční zdroje. S aktivní rolí komerčních bank a
investičních společností se navíc počítá.
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13
Informační leták je dostupný na adrese
http://www.johannesburgsummit.org/html/sustainable_dev/partnerships2_
form.doc.

Hlavní úmluvy o zdraví a životním prostředí a jejich cíle
Tato kapitola poskytuje čtenáři přehled hlavních
konferencí a mezinárodních úmluv, které poskytují širší rámec pro dnešní politiku a rozhodovací
procesy v oblasti zdraví a životního prostředí. Za
posledních deset let se na mnoha konferencích
prodiskutovaly a odsouhlasily kroky nutné
k urychlení implementace těch částí Agendy 21,
které zdůrazňují vazby mezi zdravím a udržitelným rozvojem a označují hlavní oblasti, na kterých je třeba pracovat. Od Summitu Země v roce
1992 bylo zdraví ústředním tématem diskuse na
mnoha významných mezinárodních konferencích
a summitech. Patří sem mimo jiné i konference
zabývající se problematikou populace, žen, lidských sídel a stárnutí. Rovněž na Světovém sociálním summitu a Summitu tisíciletí bylo zdraví
jedním z hlavních bodů a na Summitu tisíciletí se
světové vůdčí osobnosti shodly konkrétních cílech, jichž má být dosaženo do roku 2015.
Tato mezinárodní setkání pojmenovala některé
důležité zdravotní problémy a výzvy, se zvláštním
zaměřením na zlepšení zdravotních podmínek
chudých a zranitelných skupin obyvatelstva.
Rovněž další konference se během posledních
deseti let zabývaly důležitými vazbami mezi zdravím a životním prostředím. Jejich záběr sahá od
problematiky postupného vyřazení látek narušujících ozón, k problematice nebezpečných odpadů,
chemických látek, pesticidů a persistentních
organických polutantů. V oblasti biotechnologie je
Protokol o biologické bezpečnosti dodatkem
k Úmluvě o biologické diverzitě, který má zajistit
bezpečné obchodování a využívání živých modifikovaných organismů.

Konference/úmluva: Montrealský protokol o
látkách, které poškozují ozónovou vrstvu
(The Montreal Protocol on Substances

That Deplete the Ozone Layer)
Datum: září 1987
Hlavní zaměření: Cílem Montrealského protokolu
je snížit a popřípadě odstranit emise látek narušujících ozón, které vznikly lidskou činností. Ozónová vrstva vstřebává většinu nebezpečného ultrafialového slunečního záření typu B a zachycuje
smrtelně nebezpečné ultrafialové C-záření a proto
je, jak víme, nezbytnou podmínkou života.
http://www.unep.org/ozone/

Konference/úmluva: Basilejská úmluva o
kontrole pohybu nebezpečných odpadů
přes hranice států a jejich zneškodňování
(The Basel Convention on the Control

of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal)
Datum: březen 1989
Hlavní zaměření: Hlavním cílem Basilejské úmluvy je enveronmentálně šetrný management (environmentally sound management, ESM), cíl, jenž
má chránit lidské zdraví a životní prostředí minimalizací výroby nebezpečného odpadu kdykoliv je
to možné. ESM představuje řešení problémů pomocí integrované kontroly v průběhu „životního
cyklu“, která zahrnuje důkladný dohled nad nebezpečným odpadem od jeho vzniku přes uskladnění, převoz, nakládání, opětovné použití, recyklaci, další využití až po konečné odstranění.
http://www.basel.int/

Konference/úmluva: Konference OSN o
životním prostředí a rozvoji - Rio de Janeiro, Brazílie (United Nations Conference

on Environment and Development, Rio
de Janeiro, Brazil)
Datum: červen 1992
Hlavní zaměření: Konference uznala, že lidské
bytosti stojí v ohnisku zájmu o udržitelný rozvoj
a mají právo na zdravý a produktivní život, který
je v souladu s přírodou. Kapitola šest Agendy 21
“Ochrana a podpora lidského zdraví” vyzývá k
aktivitě v pěti klíčových oblastech: uspokojování
požadavků základní zdravotní péče zvláště ve
venkovských oblastech; omezování přenosných
chorob; ochrana citlivých či zranitelných skupin
lidí; řešení problémů zdravotní péče ve městech;
snižování zdravotních rizik vyvolaných znečištěním a hrozbami spojenými s narušením životního
prostředí. I mnoho jiných kapitol zdůrazňuje
význam zdravotní problematiky v souvislosti
s konkrétními problémy a tématy.
http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm

Konference/úmluva: Mezinárodní konference o populaci a rozvoji - Káhira, Egypt (In-

ternational Conference on Population
and Development, Cairo, Egypt)
Datum: 1994
Hlavní zaměření: Účastníci se shodli, že stav populace a rozvoj jsou neodlučitelně spjaté a provázané a že zrovnoprávnění žen a uspokojování
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lidských potřeb vzdělání a zdraví, včetně reproduktivního zdraví, jsou nutné jak pro rozvoj jednotlivců, tak pro vyvážený rozvoj obecně. Za nejdůležitější body politiky v oblasti populace a rozvoje se považuje prosazování rovnosti žen, odstranění násilí páchané na ženách a zajištění
schopnosti žen kontrolovat vlastní plodnost. Konference byla zaměřena na konkrétní cíle: poskytování obecného vzdělání a gynekologické péče,
podporu rodičovského plánování, a na snížení
kojenecké, dětské a mateřské úmrtnosti.
http://www.unfpa.org/icpd/background.htm

Konference/úmluva: Světový summit o sociálním rozvoji - Kodaň, Dánsko (World

Summit for Social Development, Copenhagen, Denmark)
Datum: 1995
Hlavní zaměření: Cílem Sociálního summitu bylo
dosažení nového konsensu o nutnosti postavit lidi
do centra rozvojových zájmů a boj s chudobou –
snaha o dosažení plné zaměstnanosti a sociální
integrace patřily přitom mezi hlavní rozvojové cíle.
Účastníci se dohodli, že je třeba zaměřit úsilí na
řešení hlavních příčin chudoby a uspokojení základních potřeb všech lidí, a v tomto smyslu také
modifikovat politiku. Takové snahy by se měly
týkat i odstranění hladu a podvýživy; zajištění
nezávadných potravin, vzdělání, zaměstnání a
obživy; a poskytování základní zdravotní péče
včetně gynekologické. Mezi hlavní záměry patřilo
vytváření a uskutečňování politiky, která by zajistila, že všichni lidé budou mít přiměřenou ekonomickou a sociální ochranu během nezaměstnanosti, nemocnosti, mateřství, výchovy dětí,
vdovství, v případě tělesného postižení a ve stáří,
a která by podporovala a umožňovala obecný a
rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání, nejvyšší
dostupné úrovni fyzického i duševního zdraví, a
k základní zdravotní péči pro všechny skupiny
obyvatelstva.
http://www.un.org/esa/socdev/wssd/

Konference/úmluva: Světový program akcí
pro ochranu mořského prostředí před suchozemskými aktivitami (Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities)
Datum: listopad 1995
Hlavní zaměření: Cílem Globálního akčního programu je zabránit poškozování mořského prostředí tím, že státy budou aktivně podporovat činnosti směřující k ochraně, omezování a dohledu nad
poškozováním
mořského
prostředí
nebo
k eliminaci negativních vlivů. Podobně je třeba se
zaměřit na obnovu tohoto prostředí a vyvažovat
škodlivé dopady lidských aktivit prováděných na
souši. Kanalizace a odpadní vody, persistentní
organické polutanty (včetně pesticidů), těžké kovy, oleje, živiny a usazeniny – ať už přinesené
řekami či pouštěné přímo do pobřežních vod –
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mají významný vliv na lidské zdraví i blahobyt, i
na pobřežní ekosystémy.
http://www.gpa.unep.org/

Konference/úmluva: Druhá konference OSN
o lidských sídlech (Habitat II) - Istanbul,
Turecko; Istanbul + 5 - New York (Second

UN Conference on Human Settlements
(Habitat II), Istanbul, Turkey, and Istanbul +5 (New York)
Datum: 1996
Hlavní zaměření: Tématem konference byla otázka, jak zajistit vhodné přístřeší všem lidem a
změnit lidská sídliště na bezpečnější, zdravější a
obyvatelnější, a život v nich učinit více spravedlivým, udržitelným a produktivním. K dosažení
tohoto velikého úkolu byly stanoveny cíle, jako
např. rozvíjení a realizace národních, regionálních
a lokálních zdravotních plánů nebo strategií,
zvláště v rozvojových zemích; vytváření a uskutečňování
programů
zajišťujících
přístup
k úplným a dosažitelným zdravotním službám pro
všechny ženy během jejich celého života; zlepšování podmínek bydlení a tím omezení bezpečnostních a zdravotních rizik; podpora přístupu
k nezávadné pitné vodě pro všechny lidi; a poskytování základních služeb urbanizovaných oblastí
a jejich infrastruktury. Instanbul + 5 navíc volal
po silném mezinárodním a národním úsilí zaměřenému proti HIV/AIDS, zvláště po realizaci politických aktivit, které se týkají dopadu HIV/AIDS
na lidská sídla.
http://www.unhabitat.org/istanbul+5/declaration.htm

Konference/úmluva: Rio + 5: Zvláštní zasedání Valného shromáždění k posouzení a
určení míry implementace Agendy 21 (Rio +
5: Special Session of the General Assembly
to Review and Appraise the Implementation
of Agenda 21)
Datum: červen 1997
Hlavní zaměření: Přijatý Program pro další implementaci Agendy 21 žádá zajištění obecného přístupu k základním sociálním službám, totiž
k zdravotní péči, výživě, čisté vodě a hygienickým
zařízením; dále volá po koncepcích, které budou
posilovat ekonomický a sociální rozvoj, ochranu
životního prostředí, vymýcení chudoby a nárůst
zdravotní péče včetně gynekologické, podporovat
plánované rodičovství a sexuální zdraví, což odpovídá zprávě z Mezinárodní konference o populaci
a rozvoji. Hlavním cílem konference bylo přijetí
Strategie zdraví pro všechny a zdůraznění potřeby
chránit děti před infekčními nemocemi a zdravotními riziky vycházejícími z životního prostředí;
zlepšovat a rozšiřovat základní zdravotní a hygienické služby a zajišťovat nezávadnou pitnou vodu. Zdůrazněna byla rovněž potřeba podporovat
programy očkování, urychlit výzkum a vývoj očkovacích látek, omezit přenos dalších významných infekčních chorob, snižovat rizika plynoucí
ze znečištění vnějšího i vnitřního ovzduší a omezit

expozici olovu, uvážit dopady tabáku na zdraví i
životní prostředí, zlepšit posuzování zdravotních
rizik a následků, a řešit zdravotní problematiku
v národních i lokálních procesech plánování udržitelného rozvoje.

Konference/úmluva: Mezinárodní konference o populaci a rozvoji + 5 (International

http://www.un.org/esa/earthsummit/

Datum: červen 1999

Konference/úmluva: 51. Světové zdravotnické shromáždění, Švýcarsko – Ženeva
(51st World Health Assembly, Geneva,
Switzerland)

Hlavní zaměření: Tato konference zaměřená na
hodnocení ICPD konstatovala a potvrdila, že původní agenda byla praktická, realistická a uskutečnitelná v praxi. Byly pojmenovány klíčové aktivity nutné pro další implementaci Akčního programu ICPD a následné kroky k zajištění pokroku
směrem k cílům IPCD. Aktivity byly založeny na
úkolech směřujících k zajištění obecného přístupu k základní zdravotní péči a úplné a kvalitní
gynekologické péči, včetně plánovaného rodičovství; snížení kojenecké, dětské a mateřské nemocnosti a úmrtnosti; zvýšení očekávané délky
života.

Datum: květen 1998
Hlavní zaměření: Aktualizovaná strategie Světové
zdravotnické organizace Zdraví pro všechny v 21.
století je naplňována prostřednictvím příslušných
regionálních a národních politik a strategií. Bylo
stanoveno deset cílů a záměrů ve zdravotní oblasti tak, aby se zvýšila očekávaná délka i
kvalita života, aby byla v záležitostech zdraví
zajištěna rovnost mezi státy i v rámci jednotlivých
zemí, a aby byl umožněn přístup k zdravotnickým
systémům a službám. Týkají se těchto kroků:
zlepšení šancí na přežití; pozastavení výskytu pěti
hlavních pandemií; vymýcení a odstranění určitých nemocí; zlepšení přístupu k vodě, hygienickým zařízením, potravinám a přístřeší; podpora
zdraví prostřednictvím příslušných opatření; zajištění kvalitní zdravotní péče; zavedení a sledování národní politiky “Zdraví pro všechny”; zlepšování zdravotnických informačních a kontrolních
systémů; a podpora výzkumu v oblasti zdraví.
Zdraví se stalo ústředním prvkem rozvojových
strategií, když byly vytyčeny čtyři strategické linie
pro činnost: boj s chudobou, všestranná podpora
zdraví, posílení významu sektorálních politik
týkajících se zdraví a začlenění zdraví do plánování udržitelného rozvoje.
http://www.who.int/inf-pr-1998/en/pr98-WHA8.html

Konference/úmluva: Rotterdamská úmluva
o postupu předběžné informovanosti o určitých nebezpečných chemických látkách
v mezinárodním
obchodě
(Rotterdam

Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous
Chemicals and Pesticides in International Trade)
Datum: září 1998
Hlavní zaměření: Tato úmluva využívá procedury
stanovené v Dohodě o předběžné informovanosti
(Prior Informed Consent, PIC), aby pomohla vládám
rozhodovat o přijetí určitých nebezpečných chemických látek v rámci dovozu. Pokud zjistí, že
podle této Dohody nemohou s danou chemickou
látkou bezpečně nakládat, mohou odmítnout její
dovoz. Pokud nějaká vláda zvolí dovoz takových
nebezpečných chemických látek nebo pesticidů,
učiní tak s tím, že si je vědoma potenciálních rizik
vůči zdraví a životnímu prostředí.
http://www.pic.int

Conference on Population and Development +5, ICPD)

http://www.unfpa.org/icpd/news.htm

Konference/úmluva: Kartagenský protokol
o biologické bezpečnosti (Cartagena Pro-

tocol on Biosafety)
Datum: leden 2000
Hlavní zaměření: Tento protokol je doplňkem
k Úmluvě o biologické rozmanitosti. Jeho cílem je
zajistit bezpečný přenos, obchod a využívání živých modifikovaných organismů, které vznikly
prostřednictvím moderní biotechnologie a které
mohou mít nezvratný vliv na biologickou rozmanitost ale i lidské zdraví. Zavádí předběžný informační a schvalovací proces, který má zajistit, že
země mají informace nutné ke kvalifikovanému
rozhodování ještě před souhlasem s dovozem
takových organismů.
http://www.biodiv.org/biosafety

Konference/úmluva: Čtvrtá světová konference o ženách, Peking; Pekingská deklarace a platforma pro akci; a Peking + 5
(Fourth World Conference on Women,

Beijing; Beijing Declaration and the
Platform for Action, and Beijing +5)
Datum: červen 2000
Hlavní zaměření: Pekingská deklarace uznává a
znovu potvrzuje práva všech žen mít kontrolu nad
všemi aspekty svého zdraví, zvláště nad svou
plodností. Klíčovým cílem bylo urychlení implementace Pokrokových strategií z Nairobi pro zlepšení postavení žen (Nairobi Forward-looking Strategies for the Advancement of Women); odstranění
veškerých překážek v aktivní účasti žen ve všech
sférách veřejného i soukromého života; a zajištění
jejich plného a rovného podílu v ekonomických,
sociálních, kulturních a politických rozhodovacích procesech. Byly navrženy aktivity, prostřednictvím kterých by se zvýšil přístup žen během
jejich celého životního cyklu k vhodné, dostupné
a kvalitní zdravotní péči, k informacím a dalším
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službám; aby se posílily preventivní programy,
které podporují zdraví žen; aby byly uskutečněny
iniciativy citlivě zohledňující genderové rozdíly,
týkající
se
sexuálně
přenosných
nemocí,
HIV/AIDS a problematiky sexuálního a reprodukčního zdraví; aby byl podporován výzkum a
šíření informací týkající se zdraví žen; a aby se
navýšily zdroje a sledovalo se i dále zdraví žen.
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/

Konference/úmluva: 24. zvláštní zasedání
Valného shromáždění OSN, Sociální summit+5 (24th Special Session of the Uni-

ted Nations General Assembly, Social
Summit +5)
Datum: červenec 2000
Hlavní zaměření: Cílem konference byla implementace Kodaňské deklarace a Akčního programu včetně strategií a smluvených cílů, které obsahují. Kodaňská deklarace a Akční program by
měly zůstat základním rámcem pro sociální rozvoj
v následujících letech. Jejich prioritou a cílem je
boj proti vážnému a celosvětovému ohrožení zdraví, bezpečnosti, míru, zabezpečení a blahobytu
lidí. Mezi takové hrozby patří chronické hladovění; podvýživa; problémy zakázaných drog; přírodní katastrofy; a endemické, přenosné a chronické
nemoci, kromě dalších zvláště HIV/AIDS, malárie
a tuberkulóza. Zmiňovaná opatření v oblasti
zdraví zahrnují lepší přístup k základní zdravotní
péči; podpůrné zdravotní a preventivní (nemoci
omezující) opatření; zvýšené úsilí k zajištění
vhodné, dostupné a všeobecně přístupné zdravotní péče a služeb, zaměřené mimo jiné na sexuální
a reproduktivní zdraví; a dále podpora zdravých a
bezpečných pracovních podmínek.

let. Deklarace uznává nutnost poskytování technické a finanční pomoci, přenosu technologií
k dosažení priorit IFCS a znovu odpovídá na výzvy
sepsané v kapitole 19 Agendy 21. Základní cíle
jsou vyjmenovány v Akčních prioritách a zahrnují
zlepšování chemické bezpečnosti na všech úrovních; odstranění nebo omezení nepříznivých dopadů chemických látek na lidské zdraví a životní
prostředí (během jejich celého životního cyklu);
vhodnou přípravu na okamžitou realizaci ve většině zemí; využití stávajících nástrojů pro urychlené uskutečňování této strategie.
http://www.who.int/ifcs/forum3/index.html

Konference/úmluva: Stockholmská úmluva
o persistentních organických polutantech
(Stockholm Convention on Persistent

Organic Pollutants)
Datum: květen 2001
Hlavní zaměření: Stockholmská úmluva je globální úmluvou na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před persistentními organickými
polutanty – chemickými látkami, které zůstávají
v životním prostředí neporušené po dlouhou dobu, které se geograficky značně šíří, hromadí se
v tukových tkáních živých organismů a jsou toxické pro člověka i živočichy. Persistentní organické polutanty se šíří globálně a tak mohou
způsobit škodu kdekoliv.
http://www.chem.unep.ch/sc/

Konference/úmluva: Zvláštní zasedání OSN
k problematice HIV/AIDS (United Nations
General Assembly Speciál Session on
HIV/AIDS)

http://www.un.org/esa/socdev/geneva2000/

Datum: červen 2001

Konference/úmluva: Rozvojové cíle tisíciletí
(Millennium Development Goals)

Hlavní zaměření: Účastníci přijali Deklaraci závazku o HIV/AIDS a naléhavě žádali zmapování a
řešení problému HIV/AIDS ve všech jeho aspektech, stejně jako zajištění globální spolupráce ke
zlepšení koordinace a zvýšení efektivnosti národního, regionálního a mezinárodního úsilí v boji
proti HIV/AIDS tak, aby tato problematika byla
zcela pokryta.

Datum: září 2000
Hlavní zaměření: Vedle zaměření na boj
s chudobou a nerovností byla definována řada
cílů a dílčích cílů, které chtějí omezit úmrtnost
dětí do pěti let, mateřskou úmrtnost, šíření
HIV/AIDS, výskyt malárie a dalších vážných nemocí, a snížit procento lidí, kteří nemají dostatečný přístup k nezávadné pitné vodě.

http://www.un.org/ga/aids/coverage/

http://www.undp.org/mdg/

Konference/úmluva: Světová konference
proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii další netoleranci (World Conference

Konference/úmluva: Bahijská deklarace o
chemické bezpečnosti (The Bahia Decla-

Against Racism, Racial Discrimination,
Xenophobia and Related Intolerance)

ration on Chemical Safety)

Datum: září 2001

Datum: říjen 2000
Hlavní zaměření: Bahijská deklarace představuje
závazek Mezivládního fora o chemické bezpečnosti
(Intergovernmental Forum on Chemical Safety, IFCS)
zvýšit úsilí a vytvářet partnerství k dosažení konkrétních dílčích cílů během následujících deseti
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Hlavní zaměření: Účastníci konference přijali
Deklaraci a akční program na odstranění rasové
diskriminace v souvislosti s takovými otázkami,
jako jsou zaměstnanost a sociální služby (včetně
vzdělání a zdraví) a žádali po státech, aby rozhodně zvážily zaměření dalších investic na problémy

jako je např. systém zdravotní péče, jenž by byly
co nejvhodněji podporovány na poli mezinárodní
spolupráce.
http://www.unhchr.ch/html/racism/Durban.htm

Konference/úmluva: Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN týkající se dětí
(United Nations General Assembly Special
Session on Children)
Datum: květen 2002

Konference/úmluva: Deklarace o právech
intelektuálního vlastnictví v obchodních
vztazích (Declaration on the Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights)
Datum: listopad 2001
Hlavní zaměření: Deklarace vyzdvihla nezbytnost
toho, aby se Dohoda o komerčních aspektech
práv na intelektuální vlastnictví WTO (WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement) stala součástí širších
národních a mezinárodních aktivit, které řeší
závažné problémy veřejného zdraví sužující mnoho rozvojových a nejméně rozvinutých zemí,
zvláště v důsledku HIV/AIDS, tuberkulózy, malárie a dalších epidemií. Deklarace mimo jiné
znovu potvrdila závazek průmyslově vyspělých
členských zemí dávat podněty podnikům a institucím a podporovat či povzbuzovat přenos technologií do nejméně rozvinutých členských států.
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trip
s_e.htm

Hlavní zaměření: Zlepšit životní podmínky dětí a
jejich šance na přežití tím, že se ženám a dětem
zpřístupní zdravotní služby, omezí se šíření nemocí, jimž lze předcházet, vytvoří se více vzdělávacích možností, zabezpečí se lepší hygienická
zařízení a zvětší se potravinové dodávky a ochrana dětí v nebezpečí.
http://www.un.org/ga/children/

Konference/úmluva: XIV. Mezinárodní konference o AIDS (XIV International AIDS

Conference)
Datum: červenec 2002
Hlavní zaměření: Na konferenci byl přijat Barcelonský rámec pro zajištění přenosu vědeckých znalostí a zkušeností do praxe. Toto setkání se zaměřilo na udržení a zvýšení své vědecké úrovně; na
integraci vědy a praxe; zdůraznění významu preventivní vědy; poukázání na zátěž, kterou představuje pandemické užívání drog nitrožilní aplikací; a na celosvětovou účast v jednáních, což se
týká zvláště nejvíce postižených oblastí, kterými
jsou subsaharská Afrika, jižní a jihovýchodní
Asie, východní Evropa a Latinská Amerika a oblast Karibiku.
http://www.aids2002.org/
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Potenciál systému OSN v oblasti zdraví a životního prostředí
Mnoho organizací se v rámci systému OSN zabývá
různými aspekty zdraví ve vztahu k udržitelnému
rozvoji, některé přímo, jiné spíše nepřímo. Zmiňujeme zde ty nejvýznamnější. Světová zdravotnická
organizace
(WHO)
je
vůdčí
organizací
v mezinárodní zdravotní problematice a rovněž
pracovní skupinou pro Kapitolu 6 Agendy 21 –
„Ochrana a podpora lidského zdraví“. Jak naznačuje tato kapitola, WHO je nositelem mnoha různých technických a normativních funkcí, mnoho
z nich ve spolupráci s dalšími organizacemi a
institucemi OSN.
Další organizace, například UNICEF, zodpovídají
za mnoho zdravotně orientovaných činností a
programů týkajících se dětí. UNICEF jakožto organizace pracující v konkrétním území realizuje
programy pro matky a děti, které jsou zaměřené
na jejich přežití; dostatek mikroživin v potravě a
očkování. Některé organizace OSN se zabývají
HIV/AIDS; organizace UNAIDS se však věnuje
této problematice na vysoké úrovni, komplexně a
globálně. Fond OSN pro populaci koordinuje aktivity OSN v oblasti gynekologické péče (včetně
lepšího přístupu ke znalostem a technologiím
plánovaného rodičovství). Světová banka financuje a podporuje rozvoj zdravotnické infrastruktury
a programů, což je součástí její celkové rozvojové
agendy, a činí tak využíváním norem a standardů
vyvinutých WHO.
Mezi další organizace OSN, které se nepřímo zabývají zdravím, patří například organizace
s hlavním zaměřením na životní prostředí, lidská
sídla nebo pracovní prostředí, tedy organizace,
které mají na starosti různé fyzikální faktory nezbytné pro zachování a udržení zdraví. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) a
Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) úzce
spolupracují s WHO, například při kontrole rakovinné nemocnosti a ozáření potravin (v případě
IAEA) a při vytváření zemědělské politiky vzhledem k potravinám a výživě (v případě FAO). Mnoho dalších agentur, ne-li většina, se ve svých
pracovních programech nějakým způsobem zdravotní problematiky dotýká.
Tato kapitola přináší seznam nejaktivnějších
organizací OSN v oblasti zdraví, uvádí jejich hlavní zaměření a některé jejich důležité iniciativy.
Účelem je poskytnout účastníkům Summitu celkový přehled práce OSN a naznačit šíři a hloubku
programů v této oblasti. Není to vyčerpávající ani
směrodatný výčet všech aktivit OSN v oblasti
zdraví. Následující informace byly čerpány především z internetových stránek jednotlivých organizací. Jakákoliv opomenutí či chyby nebyly úmyslné a upřímně jich litujeme.
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Světová zdravotnická organizace (WHO)
http://www.who.int/aboutwho/
WHO je řídící a koordinující institucí v oblasti
zdraví na mezinárodní úrovni. V rámci OSN má
hlavní zodpovědnost za vývoj norem a standardů
týkajících se zdraví, za globální prosazování zdravotní problematiky v rámci debat o rozvoji a za
poskytování poradenství členským státům ve
věcech
rozvoje
zdravotnických
zařízení.
K prosazování hlavních cílů WHO – vytváření
zdravé populace a společnosti a boj s nemocností
– se činnost této organizace zaměřuje na:
•

snížení nadměrné úmrtnosti, vraždění a invalidity, zvláště v chudých a marginalizovaných
komunitách;

•

prosazování zdravého životního stylu a snížení rizikových faktorů ohrožujících lidské
zdraví, jejichž příčiny jsou v životním prostředí, ekonomice, společnosti nebo zvyklostech;

•

rozvíjení zdravotnických zařízení, která by
rovnoprávně zlepšovala zdravotní stav populace, reagovala na legitimní lidské požadavky,
a která by z finančního hlediska fungovala
spravedlivě;

•

vytvoření rámce pro efektivní politiku, zlepšování institucionálního prostředí pro zdravotní
sektor a prosazování takových kroků
v sociální, ekonomické, environmentální a
rozvojové politice, které by účinně prohlubovaly zdravotní dimenzi.

WHO má četné funkce v oblasti poradenství,
v technické i politické sféře. Je vůdčím činitelem v
mezinárodním dohledu nad nemocemi přenosnými i nepřenosnými, usměrňuje politiku s ohledem
na známou a vyzkoušenou účinnost zdravotně
orientovaných zásahů, povzbuzuje a koordinuje
biomedicinský a zdravotnický výzkum a podporuje vlády v prosazování vyšších standardů výuky a
školení, ve zlepšování zdravotních podmínek životního i pracovního prostředí a v přípravě na
řešení
zdravotních
problémů
spojených
s nouzovými situacemi. WHO vyvíjí, zavádí a prosazuje (například prostřednictvím Komise pro
Kodex alimentarius (Codex Alimentarius Commission) a ve spolupráci s FAO) mezinárodní standardy týkající se potravin a biologických, farmaceutických a podobných látek. WHO stanovuje
světové standardy v oblastech jako jsou: nezávadná pitná voda, čistý vzduch, jenž dýcháme, a
garantovaná správně působící antibiotika. Podporuje také vývoj nových léků, očkovacích látek a
dalších technologií, které jsou důležité z hlediska
omezování významných nebo zanedbaných nemocí či poruch; navrhuje také úmluvy, dohody, naří-

zení a doporučení v souvislosti s hlavními problémy veřejného zdraví.
WHO ve své činnosti úzce spolupracuje s dalšími
organizacemi v rámci OSN a udržuje úzké pracovní vztahy rovněž s bilaterálními institucemi a
mezinárodními a nevládními organizacemi. Více
než 180 nevládních organizací (NGOs) mají oficiální vztahy s WHO. Navíc téměř 1200 významných zdravotních institucí po celém světě jsou
formálně označovány jako Centra spolupráce
s WHO (WHO Collaborating Centres).
Světová zdravotnická organizace vyzývá vedoucí
činitele ve společnosti – ať už vlády, mezinárodní
orgány, obchodní organizace či občanské společnosti – k aktivitám na podporu zdraví a zvláště při
řešení zdravotních potřeb 1,5 miliardy nesmírně
chudých lidí na celém světě, kteří nemohli využívat zdravotní výdobytky minulého půl století.
WHO naléhá na tyto vedoucí činotele, aby uznali,
že finanční prostředky vynaložené na zdraví nepředstavují zbytečné výdaje, nýbrž zcela zásadní
investice do lidského a ekonomického rozvoje.
WHO prosazuje rovněž, aby důležití aktéři ve
společnosti se zabývali rovněž širší okruhem
zdravotních předpokladů – vzděláváním dívek,
zlepšením podmínek bydlení a řešením problémů
v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Nejdůležitější
programy
organizuje
WHO
v místech svého ústředí a šesti regionálních poboček. Tyto programy se normativní a technicky
orientovanou činností aktivně zapojují do řešení
širokého okruhu problémů týkajících se prevence
a omezování hlavních přenosných i nepřenosných
nemocí, dále se zabývají zdravotnickými zařízeními, výzkumem, zdravotnickými technologiemi a
léky, zdravím rodiny a dětí, zdravím a omezováním chudoby, obchodem, zdravým životním prostředím a udržitelným rozvojem (což zahrnuje
problematiku vody a hygienických zařízení, vnitřního i vnějšího znečištění ovzduší, radiace, vlivu
změny klimatu na zdraví, omezování výskytu
přenašečů nemocí, chemické bezpečnosti a pracovního zdraví), výživou a bezpečnými potravinami a mnoha dalšími.

Zdraví a rozvoj
http://www.who.int/aboutwho/en/integrating/integrating.htm

Zdraví a životní prostředí
http://www.who.int/m/topicgroups/environment/en/index.html

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO)
http://www.fao.org
FAO byla založena v roce 1945 s mandátem zvýšit
kvalitu výživy a životní úroveň, zlepšit zemědělskou výrobu i podmínky venkovské populace.
Dnes je FAO jednou z nejspecializovanějších organizací v systému OSN a vedoucí institucí v
problematice zemědělství, lesnictví, rybolovu a
rozvoje venkova.

Trvalý nepřiměřeně nízký příjem potravy představuje vážnou hrozbu zdraví, brání normálnímu
růstu a vývoji dětí, omezuje mentální schopnosti
a snižuje produktivitu tělesně zdatných dospělých
jedinců, čímž značně přispívá ke stavu, který
brání lidem vymanit se z chudoby. FAO pracuje
v těchto oblastech: snaží se o začlenění nutričních
záměrů a úvah do politických koncepcí a plánů;
vytváří národní systémy pro informace a mapování rizik a nejistot spojených s výživou; navrhuje
koncepce sítí sociálního bezpečí, které naplní
požadavky ohrožených a znevýhodněných skupin
obyvatel na minimální výživu; vyvíjí aktivity zaměřené přímo na odstranění potravinových rizik
v domácnostech a zlepšení rodinné výživy; snaží
se o maximalizaci výživné hodnoty potravin vhodným nakládáním s nimi (co se týká hygieny a
nezávadnosti), v průběhu uchovávání a přípravy
jídel
v domácnostech
a
společenstvích
a
v neformálním obchodním sektoru (pouliční jídla).
FAO prosazuje standardy nezávadnosti potravin
přijaté Komisí pro Kodex alimentarius (Codex
Alimentarius Commission) a zdravotní standardy
platné pro pěstování plodin vyvinuté v rámci
IPPC. FAO spolupracuje s WHO ve Společném
programu pro potravní normy FAO/WHO (Joint
FAO/WHO Food Standards Programme) a
v Komisi pro Kodex alimentarius (Codex Alimentarius Commission), a s Mezinárodním ústavem pro
rostlinné genetické zdroje (International Plant
Genetic Resources Institute) a s Konzultační skupinou pro mezinárodní zemědělský výzkum (the
Cosultative Group on International Agricultural
Research) v oblasti genetických zdrojů pro potraviny a zemědělství. Vezmeme-li v potaz, že podvýživa je často také výsledkem nemoci, je spolupráce s WHO a UNICEF klíčová.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii
(IAEA)
http://www.iaea.org/worldatom/
IAEA slouží jako ohnisko globální spolupráce
v oblasti atomové energie. Pomáhá svým členským státům při podpoře bezpečného využívání
atomové energie a při ochraně lidského zdraví a
životního prostředí před ionizujícím záření. Oddělení zabývající se lidským zdravím v rámci IAEA
(Division of Human Health) navíc vyvíjí, šíří a vyhodnocuje jaderné a příbuzné radiační technologie využívané v programech veřejného zdraví.
Zaměřuje se na nukleární lékařství, aplikovanou
radiační biologii a radioterapii, dozimetrii a lékařskou radiační fyziku, na environmentální studie
týkající se zdraví a výživy a dalších oblastí.

Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj
(IFAD)
http://www.ifad.org/operations/regional/pf/index.htm
IFAD usiluje o to, aby venkovské chudé obyvatelstvo bylo schopno překonat chudobu –tak, jak si
to oni sami představují – péčí o sociální rozvoj,
zrovnoprávněním pohlaví, tvorbou příjmů, zlepše-
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ním výživy, podporou environmentální udržitelnosti a dobrou správou.
Za zásadní mezisektorový problém se u projektů
ve východní a jižní Africe podporované tímto Fondem pokládá HIV/AIDS, neboť rozsah této epidemie a její nerovnoměrné působení mají vliv na
zemědělský sektor. IFAD řeší problematiku
HIV/AIDS u svých cílových skupin tím, že šíří
informovanost a vzdělávací programy zaměřené
na prevenci HIV a snížení nemocnosti AIDS; dále
programy na zmírnění chudoby a zabezpečení
živobytí přizpůsobené pro podmínky vytvořené
HIV/AIDS; prosazuje inovace ve stávající praxi
zajištění výživy a bezpečnosti potravin; vytváří
socio-ekonomické záchranné sítě zvláště pro sirotky; uskutečňuje programy, které se týkají problematiky HIV/AIDS na pracovišti.

UNAIDS je společný program UNICEF, UNDP,
UNFPA, UNESCO, WHO, UNDCP a Světové Banky; jeho cílem je umožnit, podpořit a zorganizovat
spolupráci s využitím jedinečných zkušeností,
zdrojů a sítí svého působení, jež každá z těchto
organizací nabízí. Tyto organizace vyvíjejí společnou činnost v rámci UNAIDS, a další sponzoři
přispívají prostřednictvím strategických aliancí
s jinými organizacemi OSN, národními vládami,
s městskou správou, s médii, náboženskými organizacemi, společenskými skupinami, místními
a národními sdruženími HIV/AIDS postižených
osob, a s jinými nevládními organizacemi.
UNAIDS má roční rozpočet 60 miliónů USD a 129
profesionálních zaměstnanců.

Rozvojový program OSN (UNDP)
http://www.undp.org/hiv/

Mezinárodní organizace práce (ILO)
http://www.ilo.org/
ILO se snaží prosazovat sociální spravedlnost a
mezinárodně uznávaná lidská a pracovní práva.
Formuluje mezinárodní pracovní standardy prostřednictvím úmluv a doporučení, které stanovují
minimum základních pracovních práv: svobodu
sdružování, právo na vytváření organizací, právo
na kolektivní vyjednávání, odstranění vynucené
práce, rovnost příležitostí a zacházení, a další.
Cílený program ILO zaměřený na bezpečnost a
zdraví při práci a na problematiku prostředí (ILOs
InFocus Programme on Safety and Health at Work
and the Environment) se snaží dosáhnout celosvětového uvědomění si rozsahu a následků pracovních nehod, zranění a nemocí; chce zařadit zdraví
a bezpečnost všech pracujících do mezinárodní
agendy; a dále povzbuzuje a podporuje konkrétní
činnost na všech úrovních. Zaměřuje se na riziková povolání v těch sektorech, kde je velmi vysoké zdravotní a bezpečnostní ohrožení, tedy například na zemědělství, hornictví a výstavbě, dále na
pracovníky v neformálním sektoru, a také na ty,
kteří jsou v zaměstnání zneužíváni a vykořisťováni, například na ženy, děti a přistěhovalce.

Program OSN pro HIV/AIDS (UNAIDS)
http://www.unaids.org/
UNAIDS je v čele celosvětových aktivit proti
HIV/AIDS; jeho globálním posláním je vést, podporovat a zajišťovat široce pojaté řešení této epidemie, tedy:
•

předcházet šíření viru HIV,

•

poskytovat péči a podporu lidem nakaženým
či postiženým touto nemocí,

•

snížit zranitelnost jedinců i komunit vůči
nákaze HIV/AIDS,

•

zmírnit socioekonomický i lidský dopad této
epidemie.
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UNDP je globální rozvojovou sítí OSN, která prosazuje změnu a umožňuje státům přístup ke
znalostem, zkušenostem a zdrojům, a tak pomáhá lidem vytvářet lepší životní podmínky. Funguje
ve 166 zemích, se kterými spolupracuje na formování vlastních řešení globálních a národních rozvojových problémů.
Problematika HIV/AIDS je zastoupena v jedné
z šesti oblastí, na které se tato organizace zaměřuje. UNDP, jakožto důvěryhodný rozvojový partner, prosazuje, aby se HIV/AIDS stalo ústředním
prvkem národního plánování a rozpočtů; pomáhá
na národní úrovni vytvářet kapacity, které by
podchytily také ty občany a instituce, jež se obvykle veřejným zdravím nezabývají; prosazuje
decentralizovaná řešení využívající aktivity na
úrovni komunit. Jelikož je HIV/AIDS celosvětovým problémem, nabízí UNDP znalosti, zdroje a
nejlepší zkušenosti z celého světa k podpoře úsilí
jednotlivých států.
UNDP je jedním ze sponzorů UNAIDS, nově pojatého společného projektu, který v rámci sedmi
organizací Spojených Národů zajišťuje koordinaci
a důrazné řešení problematiky HIV/AIDS.

Program OSN pro životní prostředí (UNEP)
http://www.unep.org/
Až 30 % globální zátěže, kterou představují nemoci, je zapříčiněno faktory životního prostředí, a dá
se jí tedy do značné míry předcházet vhodnějším
environmentálním a ekosystémovým řízením.
Aktivity UNEP při vytváření kapacit, hodnocení
stavu a při technickém i politickém poradenství
zdůrazňují provázanost mezi zdravím člověka a
životním prostředím.
Zvláštní pozornost je věnována posuzování a snižování rizik jedovatých chemických látek a nebezpečného odpadu, a to zásadní podporou snah
jednotlivých zemí a poskytnutím sekretariátů k
implementaci Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech, Rotterdamské
úmluvy o postupu předběžné informovanosti o
určitých nebezpečných chemických látkách

v mezinárodním obchodě (Rotterdam Convention
on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesiticides in International Trade) a Basilejské úmluvy o kontrole
pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států
a jejich zneškodňování.
UNEP je spolu s WHO a ILO jedním ze sponzorů
Mezinárodního programu chemické bezpečnosti a
přispívá k vytváření mezinárodně uznaných kritérií posuzování rizik, které představují chemické
látky. UNEP také prosazuje implementaci úmluv
a dohod, které se nepřímo týkají zdraví: např.
Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, dohod týkajících se přeshraničního znečišťování ovzduší (např. Dohoda
ASEAN o přeshraničním znečištění kouřem, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) a
Kartágenského protokolu o biologické bezpečnosti; UNEP navíc poskytuje sekretariát a technickou
podporu Mezivládnímu panelu o klimatických
změnách.
Společně s WHO řeší UNEP rovněž vazby mezi
chudobou, nemocností a životním prostředím na
základě ekosystémového přístupu, jehož cílem je
rozpoznat síť ekologických faktorů, které mají vliv
na lidské zdraví. V problematice environmentálních souvislostí zdravotního stavu dětí spolupracuje UNEP rovněž s UNICEF a WHO.

Dětský fond OSN (UNICEF)
http://www.unicef.org/programme/health/mainmenu.html
UNICEF podporuje vznik koncepcí, legislativy a
programů zaměřených na zdraví a přežití dětí a
jejich matek. Ročně zemře více než 10 miliónů
dětí a 55 procent dětských úmrtí v rozvojových
zemích lze připsat pouhým pěti hlavním příčinám,
které v některých případech působí spolu: zápal
plic, průjem, spalničky, malárie a podvýživa. Jako
konkrétní cíl pomoci daným zemím si UNICEF
vytkl zaměřit se na výše zmíněné hlavní příčiny
úmrtí, a to způsobem, který se dotkne všech dětí
a bude z hlediska nákladů efektivní.
Také ženy čelí ohrožení života souvisejícímu s
mateřstvím. Každoročně zemře přibližně 515 000
žen, tedy více než jedna za minutu, na komplikace spojené s těhotenstvím a porodem. Tyto komplikace navíc přispívají k více než 3 miliónům
úmrtí kojenců během jejich prvního týdne života a
k dalším 3 miliónům mrtvě narozených dětí. Větší
dostupnost odborného vedení při porodu a nouzová porodnická péče by mohly zabránit miliónům zbytečných úmrtí.
UNICEF se v oblasti zdraví zaměřuje na čtyři
oblasti:
•

Očkování - podpora běžného očkování, vymýcení dětské obrny, likvidace spalniček, eliminace tetanu u matek a novorozenců a doplňování vitaminu A.

•

Přežití dětí a matek - prevence a léčba běžných dětských nemocí včetně malárie na základě integrovaného omezování dětských nemocí a dalších aktivit, jejichž cílem je rozšiřovat bezpečné mateřství.

•

Nouzové situace - řešení podvýživy a nemocí,
které doprovázejí případy náhlé nouze.

•

HIV/AIDS – preventivní činnost mezi mládeží,
prevence přenosu z matky na dítě; péče o sirotky a podpora dětí z rodin postižených
HIV/AIDS; péče o lidi žijící s HIV/AIDS a jejich podpora.

Populační fond OSN (UNFPA)
http://www.unfpa.org/about/aboutmain.htm
Fond pomáhá rozvojovým zemím ve zlepšování
dostupnosti a kvality péče o reprodukční zdraví,
zvláště prosazuje plánované rodičovství, bezpečné
mateřství a prevenci sexuálně přenosných nakažlivých nemocí, včetně HIV/AIDS. Mezi priority
patří ochrana mladých lidí, řešení nouzových
situací a zajištění dostatečného množství kondomů a dalších nezbytných věcí. Fond rovněž podporuje práva žen, přispívá ke sběru dat a jejich
analýze, což pomáhá k dosažení udržitelného
rozvoje v jednotlivých zemích. Zaměřuje se na tyto
oblasti:
•

reprodukční zdraví a plánované rodičovství

•

prevence HIV/AIDS

•

mládež

•

bezpečné mateřství

•

sexuální pomůcky, včetně kondomů

•

řešení nouzových situací

•

rovnoprávnost žen, obhajoba práv žen a
ukončení násilí na ženách

•

populace a rozvoj

UNICEF pomáhá v oblasti zdraví dětí a žen, výživy
a vzdělávání, tak, jak tyto aspekty stanovuje
Úmluva o právech dítěte, Úmluva o odstranění
všech forem diskriminace žen a Mezinárodní konference o populačním rozvoji. Tento rámec lidských práv, který byl přijat Výkonným výborem
v roce 1998, zakládá programovou činnost
UNICEF. Svými programy v oblasti zdraví přispívá
UNICEF ke čtyřem z pěti priorit MTSP stanovenými pro léta 2002 – 2005: vzdělávání dívek,
očkování, integrovaný rozvoj v raném dětství a
problematika HIV/AIDS.
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Rozvojový fond OSN pro ženy (UNIFEM)
http://www.unifem.org/
UNIFEM prosazuje rovnost pohlaví a sociální,
ekonomickou a politickou rovnoprávnost žen.
Usiluje o účast žen na všech úrovních rozvojového
plánování i praxe; dále funguje jako katalyzátor,
který v rámci OSN podporuje snahy o propojení
potřeb a zájmů žen se všemi významnými prvky
v národní, regionální i globální agendě. UNIFEM
se při své práci zaměřuje na posilování ekonomického potenciálu žen v podnikání a výrobě, na
zvyšování účasti žen v rozhodovacích procesech,
které ovlivňují jejich život, a na prosazování práv
žen. Dvě programové oblasti se zvláštním důrazem na zdraví jsou: problematika násilí páchaného na ženách a problematika HIV/AIDS.

Světová banka (WB)
http://www1.worldbank.org/hnp/
Dobrá politika týkající se zdraví, výživy, reprodukce a také účinné zdravotní služby patří
k základním předpokladům vývoje, který by
umožnil státům vystoupit ze začarovaného kruhu
chudoby, vysoké porodnosti, špatného zdraví a
nízkého ekonomického růstu, a místo toho vstoupit na rozvojovou spirálu vyznačující se větší produktivitou, nižší porodností, lepším zdravím a
většími příjmy.
Od dob prvních půjček do oblasti zdraví, výživy a
populačního růstu v roce 1970 vzrostly podobné
aktivity Světové banky prudce na takovou úroveň,
že dnes představují pro země s nízkým a středním
důchodem největší externí příjem financí.
V současnosti existuje 154 fungujících a 94 dokončených projektů týkající se zdraví, výživy a
populace, v celkové hodnotě 13,5 miliard USD
podle cen z roku 1996.

dech, např. při omezování říční slepoty a podpoře
dalších mezinárodních iniciativ v oblasti zdraví,
výživy a populačního rozvoje. Příští priority spolupráce zahrnují: pomoc africkým vládám v omezování epidemického výskytu malárie, do kterého
vkládají významné úsilí; podporu WHO a dalších
organizací v boji proti pandemii tuberkulózy, při
prosazování integrované kontroly dětských nemocí; a také zapojení četných partnerů do nastartování činnosti Globálního fóra zdravotního výzkumu (Global Forum on Health Research). Světová
banka se domnívá, že těmito aktivitami zvýší svůj
příspěvek ke globálnímu úsilí o zlepšení lidského
rozvoje během první dekády 21. století.

Regionální komise
Regionální komise podporují široký okruh aktivit
vycházejících z WEHABů, jako jsou: technická
spolupráce, koncepční poradenství, výzkum, analýzy, statistika, výměna nejlepších zkušeností,
setkávání a vytváření sítí spolupráce, regionální
integrace a koordinace, publikace a školení. Konkrétní okruhy podpory viz níže.

Ekonomická komise pro Afriku (ECA)
Zajišťování udržitelného rozvoje.
http://www.uneca.org/programmes_home.htm

Evropská hospodářská komise (ECE)
Životní prostředí a lidská sídla.
http://www.unece.org/env/welcome.html
Doprava, životní prostředí a zdraví.
http://www.unece.org/poja/

Světová banka se při práci na problematice zdraví,
výživy a populačního růstu soustřeďuje na tyto cíle:

Ekonomická komise pro Latinskou Ameriku a
karibskou oblast (ECLAC)

•

Životní prostředí a lidská sídla.

•

•

zlepšit zdraví, výživu a index populačního
růstu chudých lidí, chránit společnost před
těmi důsledky nemocí, podvýživy a vysoké
úmrtnosti, které vedou k chudobě;
zvýšit výkonnost zdravotnických systémů na
základě prosazování rovnoprávně fungujících,
účinných, vysoce kvalitních a dostupných
zdravotních služeb, a služeb v oblasti výživy a
populace;
zajistit trvalé financování zdravotní péče mobilizací přiměřeného množství zdrojů, zaváděním široce pojatých mechanizmů vyrovnávajících rizika a dosažením efektivní kontroly
veřejných i soukromých výdajů.

Světová banka bude i nadále budovat vztahy
s partnery, založené na jejích komparativních
výhodách a na jasné dohodě o vzájemných rolích,
tak jak dnes činí s WHO a UNAIDS. Bude stavět
na předchozích úspěších v konkrétních přípa-
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http://www.eclac.org/dmaah/

Ekonomická a sociální komise pro Asii a oblast
Tichomoří (ESCAP)
Populace, rozvoj venkova a měst.
http://www.unescap.org/pop/division.htm

Ekonomická a sociální komise pro západní Asii
(ESCWA)
Energie
http://www.escwa.org.lb/divisions/environment/eis.html
Přírodní zdroje
http://www.escwa.org.lb/divisions/environment/nrs.html

Zemědělství

Zemědělství: klíčové otázky a problémy
Zemědělství hraje zásadní roli při prosazování
udržitelného rozvoje a v boji s hladem a chudobou. Asi 70 % chudých a hladovějících lidí
v rozvojových zemích žije na venkově a jejich
živobytí je na zemědělství přímo nebo nepřímo
závislé.
Růst produktivity v zemědělství může vést
k okamžitému a trvalému snížení hladu a chudoby, protože s rostoucí produktivitou se zvyšují
i příjmy zemědělců. Jakmile k tomu dojde, drobní
farmáři a námezdní pracovníci na venkově utratí
peníze, které budou mít navíc, ve velké míře za
potraviny a základní nezemědělské produkty
a služby ve venkovských oblastech poskytované
a vytvářené zpravidla na lokální úrovni. Nezemědělské podniky (ať už z formálního či neformálního sektoru) nabízejí chudým možnou únikovou
cestu z chudoby, protože k jejich založení je třeba
jen menší kapitál či výcvik. Zvýšení příjmů díky
rozvoji zemědělství může vyvolat poptávku po
zmíněném zboží a službách; a tím se vytváří pozitivní zpětná vazba, v níž zvyšující se příjmy
v zemědělství i v nezemědělských odvětvích venkova vzájemně podporují svůj růst a často tak
udržují i růst celé ekonomiky. Takto široce pojatý
rozvoj otevírá nové možnosti pro snižování chudoby a hladu.
Zvyšování produktivity v zemědělství v důsledku
úspěšného zemědělského výzkumu a vývoje v posledních 30 letech znamenalo, že se produkce
potravin v rozvojových zemích ztrojnásobila
a předčila i populační růst. Za stejné období klesl
podíl podvyživených lidí z 35 na 17 %, reálné ceny
hlavních obilných plodin dramaticky poklesly
a snížila se chudoba.
Takových výsledků bylo dosaženo i přes klesající
podíl dostupné půdy a vodních zdrojů na osobu,
ale to často mělo za následek vyčerpávání či degradaci základny přírodních zdrojů, čímž vznikly
náklady, které se daří pokrýt až nyní. Z toho vyplývá, že růst potravinářské a ostatní zemědělské
produkce je třeba v budoucnosti založit hlavně na
udržitelným způsobem intenzifikovaném a efektivnějším využívání těchto omezených zdrojů,
především vody. K zajištění toho bude nutné posuzovat rozvojové aktivity z hlediska jejich potenciálních dopadů na přírodní zdroje a také
z hlediska toho, do jaké míry jsou závislé na dostupnosti a kvalitě těchto zdrojů. Musí být zvýšeny soukromé a veřejné investice určené ke správě
základny přírodních zdrojů, ke zlepšování účinnosti technické výroby a k tomu, aby se vytvořilo
prostředí pro realizaci politiky a postupů podporujících udržitelný růst zemědělské produkce.
Pokud tento proces bude správně navržen
a uskutečňován, může ekonomická prosperita
vznikající v rámci programů na snižování hladu
vytvářet poptávku po udržitelném využívání přírodních zdrojů a vyhledávat způsoby takového

využívání, což může zase přispívat ke zvyšování
prosperity.
Existují však závažné důvody, které brání tomu,
aby se růst a intenzifikace zemědělství mohly stát
nástroji udržitelného snižování hladu a chudoby.
Mezi ně patří:
•

Limity přírodních zdrojů. V rozvojových zemích
se plocha orné půdy na osobu zmenšila
z 0,32 ha v letech 1961/1963 na 0,21 ha
v letech 1997/1999 a očekává se, že do roku
2030 dále poklesne na 0,16 ha. Zároveň zde
probíhají některé procesy, které přispívají ke
snižování kvality půdy jako přírodního zdroje.
Po celém světě má asi 40 % degradace půd
na svědomí půdní eroze a 20–30 % zavlažované půdy v rozvojových zemích je poškozeno
podmáčením nebo zasolením. Extrémní chudoba a hlad nutí obyvatelstvo využívat okrajové pozemky a zranitelnější ekosystémy, které jsou pod tlakem nepříznivých podmínek,
hlavně sucha, a vyznačují se také malou
úrodností půdy. Růst výnosů, který v posledních 40 letech přispěl až ze 70 % ke zvýšení
produkce plodin, se v 90. letech minulého
století zpomalil a zvýšila se environmentální
zátěž. Ke zvrácení těchto trendů jsou třeba
dlouhodobé investice do půdních zdrojů,
avšak kapacity a stimuly k dosažení tohoto
cíle jsou často limitovány nejistou držbou
půdy. Očekává se, že rozšiřování zavlažovaných ploch se zpomalí, přičemž zvýšená intenzita hospodaření způsobí další zatížení

•

Asi 70 % chudých lidí v rozvojových zemích
žije na venkově a své živobytí přímo nebo nepřímo zakládá na zemědělské výrobě.

•

Od roku 1985 zemřelo ve 25 nejvíce epidemií
AIDS postižených zemích na tuto chorobu více
než 7 milionů zemědělských dělníků.

•

Asi 70 % vody, která se v současné době získává ze všech sladkovodních zdrojů, se využívá v zemědělství.

•

Expanze zemědělství přispívá ke globálním
ztrátám přirozených stanovišť, která zahrnují
více než polovinu ekologicky velmi cenných
mokřadů.

•

Téměř 40 % světové zemědělské půdy čelí
vážnému poklesu produktivity způsobenému
půdní degradací. V některých regionech tato
hodnota dosahuje až 75 %.

•

Z 260 milionů hektarů zavlažované půdy na
světě je 80 milionů postiženo zasolením, tj. takovou koncentrací solí v půdním povrchu, která
výrazně snižuje úrodnost této půdy.
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vodních zdrojů, což povede k většímu soutěžení o sladkovodní zdroje.
•

•

•

•
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Nedostatečná infrastruktura na venkově. Venkovské oblasti v nejméně rozvinutých zemích
mají chátrající venkovskou infrastrukturu a
neodpovídající úroveň služeb, což snižuje
konkurenceschopnost venkovských producentů mimo jejich místní trhy a omezuje to
jejich přístup k informacích o současných trzích. Ve venkovských oblastech scházejí silnice a mosty, malé zavlažovací systémy, zařízení na skladování sklizně, zařízení pro zpracování a uplatnění na trhu, zdravotnická zařízení, elektřina a telekomunikace. Zlepšení
této základní infrastruktury a služeb by podnítilo soukromé investice do zpracování potravin, což by zvýšilo jejich přidanou hodnotu
a bezpečnost, zlepšilo by se jejich skladování
a marketing.
Špatně fungující finanční trhy ve venkovských
oblastech. Venkovské domácnosti v rozvojových zemích potřebují integrovaný finanční
systém orientovaný na venkov, který malým
střadatelům umožní výhodně a levně spořit, a
který poskytne i pojištění a úvěry. Tato potřeba je uspokojována bohužel jen velmi zřídka. Výsledkem je, že pro chudé lidi je těžké se
vyrovnat s nejrůznějšími riziky a nemohou si
dovolit nakoupit důležité vstupy jako jsou
hnojiva, chemikálie a zemědělské stroje, ani
najmout další pracovníky, dokonce ani kdyby
to přineslo zisk. Mnohé riskantní, ale potenciálně ziskové investice se nerealizují, protože
důsledky neúspěchu by pro lidi na hranici
přežití, kteří nemají pojištění, úspory ani
možnost úvěru, mohly být katastrofální.
Špatný systém tvorby a šíření poznatků a vědomostí. Ve výzkumu v oblasti technologií
a výrobních metod, který přináší jen malé výhody výzkumníkům samotným, ale který může znamenat udržitelné zvyšování zemědělské produkce a lepší hospodaření s přírodními zdroji u chudého obyvatelstva, schází
velké množství prostředků. Týká se to většiny
forem technologického rozvoje, který se orientuje na chudé, a většiny postupů rozvoje zemědělství, které nezávisí na velkém nákupu
vstupů – např. integrovaný boj proti škůdcům a opatření ke zvýšení obsahu organických látek v půdě či ke zlepšení účinnosti využívání hnojiv (např. prostřednictvím fixace
biologického dusíku). To se týká i těch postupů, které vycházejí z udržitelného využívání
genetických zdrojů. Národní zemědělský výzkum a systémy založené na extenzivním přístupu (z nichž mnohé již ztratily část své
účinnosti) rovněž potřebují zvýšit svou
schopnost lépe reagovat na technologické potřeby malých farmářů.
Globalizace a přístup na trhy. Trhy jsou důležitým hnacím motorem růstu v zemědělství,
protože díky nim jsou tržní plodiny atraktivnější a umožňují diverzifikaci a specializaci
na nové produkty. V mnoha rozvojových zemích je však přístup na trhy omezen, např.

kvůli nedostatečné fyzické infrastruktuře, bariérám v oblasti hygieny obecné nebo hygieny
rostlin, nestálým tržním příležitostem souvisejícím s variabilitou produkce, relativně malým trhům, nedostatku aktuálních informací
o trzích a obchodních zkušeností, nejistému
politickému prostředí a rychle se měnícím
obchodním předpisům. Mezinárodní obchod
s vysoce hodnotnými produkty, jako jsou čerstvé ovoce, zelenina, produkty z chovu vodních živočichů a květiny, vytvořil pro farmáře
z rozvojového světa příležitost konkurovat na
exportních trzích. Cílem probíhajících jednání
je, aby se zpřístupnily světové trhy a vztahy
byly založeny na poctivé konkurenci.
•

Nedokončené politické a institucionální reformy. Vhodné instituce a politika jsou nezbytnými podmínkami pro růst produktivity
v zemědělství. Vytvářejí příznivé prostředí,
v němž trhy určují kombinace půdních, vodních, rostlinných a živočišných genetických
zdrojů s vhodnými technologiemi, finančním
kapitálem, pracovní silou a infrastrukturou
tak, aby docházelo k růstu. Právní a regulační rámec, obchodní a daňová politika i politika v konkrétních odvětvích – to vše ovlivňuje
podněty farmářů. Např. nadhodnocený
směnný kurs a ochrana průmyslu způsobují
implicitní zdanění v zemědělství a dále snižují
snahu farmářů produkovat zemědělské produkty.

Ačkoli tato omezení skutečně představují složité
problémy, je možné je řešit – jak ukazují zkušenosti několika zemí.
V úvodu ke Světovému summitu o udržitelném
rozvoji je nanejvýš důležité se zaměřit na otázky a
opatření, jejichž cílem je snižování chudoby, hladu a ničení životního prostředí a které jsou třeba
k posílení udržitelného ekonomického růstu. (Rámeček A1). Zbývající část této kapitoly se týká
úlohy, kterou zemědělství zaujímá mezi pěti klíčovými oblastmi označenými generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem za klíčové globální problémy 21. století: voda a hygiena, energie, zdraví,
životní prostředí, zemědělství a biodiverzita a
řízení ekosystémů (WEHAB). (Viz Schéma A1).

Zemědělství a voda
Zemědělství je dominantním spotřebitelem vody.
FAO odhaduje, že využití vody pro zemědělské
účely (tj. na zavlažování malého, středního a velkého rozsahu) z celkového množství získaní vody
představuje až 70 %. Na straně malé spotřeby
pomáhá stabilní přístup ke spolehlivým zdrojům
vody pro zavlažování malého rozsahu, napájení
hospodářských zvířat a spotřebu domácnosti
chudým venkovským komunitám při akumulaci
majetku a zbavování se chudoby.
Výkon mnohých větších zavlažovacích systémů je
však slabý, protože vodní hospodářství nedokázalo reagovat na tržní změny v objemu zavlažované
produkce, preferencích farmářů, na hydro-

Rámeček A1: Okamžité opatření – vymýcení
hladu v Africe
Když jsou afričtí farmáři dotázáni, jaké jsou jejich
největší problémy, nejčastěji uvedou, že je to
úrodnost půdy a dostupnost vody. Subsaharská
Afrika je jediným regionem na světě, který neprodukuje dostatek potravin a kde farmáři platí dva
až šestkrát více za hnojiva než ostatní farmáři.
Jednou z možných cest je dále rozšiřovat nové
zemědělsko-lesnické postupy, které obnovují
úrodnost půdy a které v současnosti využívá asi
100 000 farmářů ve východní a jižní Africe.
Na počátku obnovy úrodnosti půdy je důležité
využívat přírodní zdroje, zejména vzdušný dusík,
který se dostává do půdy prostřednictvím luštěninových úhorů, a také fosfor z malých původních
ložisek fosfátových hornin. Odpadají také náklady
na dopravu (takže je možné obejít problém se
špatnou infrastrukturou), protože luštěniny rostou na stejných polích v suchém období, zatímco
v období dešťů se zde pěstuje kukuřice.
Asi 22 000 farmářů, kteří využívají luštěninové
úhory v Malawi, informovalo o tom, že v letošním
roce netrpí hladem, protože zvýšená schopnost
půdy zadržovat vodu vyrovnává současné sucho.
Dalším úkolem je zvýšit jejich počet ze stovek tisíc
na stovky milionů. Je k tomu třeba podpořit přenos informací a poznatků, vytvořit systémy dodávek osiva luštěnin a posílit politickou vůli. Pokud
bude na počátku postaráno o to nejdůležitější, je
pak možné počítat se zvětšováním rozmanitosti
plodin, zvyšováním diverzifikace směrem k vysoce
hodnotným produktům, zlepšováním infrastruktury, marketingu a informací.
environmentální limity ani na konkurenci měst a
dalších produktivních uživatelů, kteří rovněž
usilují o neupravenou vodu. V důsledku toho je
třeba se zasadit o zvyšování produktivity a účinnosti
určitých
způsobů
využívání
vody
v zemědělství, a to nejenom s ohledem na uchování integrity přírodních sladkovodních systémů,
ale také na zachování možnosti vyjednávat o pokračujících dotacích tváří v tvář tvrdé ekonomické
konkurenci. Nejvíce je to zřejmé v zemích
s dlouhodobým nedostatkem vody v jižní Asii,
subsaharské Africe a na Středním Východě, kde
téměř výhradní využívání zejména podzemní vody
vedlo k výraznému zvýšení kvality i kvantity zavlažované produkce, ale také k rapidnímu poklesu vodních hladin a ke znečištění klíčových zvodněných vrstev.
Zmírnění environmentálních a sociálních dopadů
závlahového zemědělství prostřednictvím ochrany
vodních zdrojů nebo vytváření alternativních
ekonomických příležitostí je odpovědností, kterou
bude v blízké a středně vzdálené budoucnosti
zemědělství nuceno ve stále větší míře přebírat.
Ke slovu začínají přicházet úsporné technologie
a institucionální změny, ať už z opomenutí nebo
účelově. Tento úkol bude nutit zemědělský sektor
k tomu, aby ve stále větší míře reagoval na volání
po odpovědném využívání vodních zdrojů a záro-

veň udržoval úroveň zavlažované produkce a mohl
tak uspokojovat měnící se poptávku.

Zemědělství a energie
Z hlediska energetiky má zemědělství dvojí úlohu:
jako spotřebitel energie a jako její výrobce.
Všechny stupně potravinového řetězce – od přípravy půdy na zavlažování, přes hnojení, mechanizovanou sklizeň, zpracování, konzervaci, přepravu až po spotřebu – vyžadují některou z forem
energie. Je třeba, aby k trvalé udržitelnosti a produktivitě zemědělství přispívaly fosilní paliva stále
častěji v kombinaci s obnovitelnými energiemi
jako je biomasa či energie slunce a větru.
Řešením není omezovat využívání energie
v zemědělství, ale zvyšovat efektivnost tohoto
využití a minimalizovat negativní dopady na přírodní zdroje, na kterých je udržitelné zemědělství
závislé. Zisky v efektivnosti znamenají také příznivý dopad na klimatické změny a omezování
jejich potenciálně negativních vlivů. Takové přínosy, a dále takové způsoby využití půdy, jejichž
cílem je snižování emisí skleníkových plynů
a sekvestrace uhlíku, vytvářejí významné vazby
zemědělství na energetický sektor.
To neznamená, že je třeba energetické potřeby
zemědělství zredukovat. V mnoha rozvojových
zemích jsou v naprosté většině případů stále
jedinými dostupnými zdroji energie lidská síla
a síla zvířat, a dále zemědělské přebytky, což má
zřejmé důsledky pro lidské zdraví a nezbytnou
dřinu. Ve srovnání s ostatními sektory vyžaduje
zemědělství v rozvojových zemích relativně malé
množství energie. Uspokojování energetických
potřeb zemědělství výrazně přispívá k udržitelnému rozvoji.
Zemědělství by se mohlo stát významným producentem energie. Přeměna velkého množství biomasy a zemědělských přebytků na energii (přičemž se počítá s recyklací živin) může podstatným
způsobem přispět k národní energetické bilanci.
Biomasa pěstovaná přímo pro účely konverze na
tuhá, kapalná nebo plynná paliva také přispívá
k obnově poškozené a marginální půdy, což zlepšuje významné služby prostředí, které mají vztah
k půdní úrodnosti, snižování emisí skleníkových
plynů a udržitelnému rozvoji venkovských oblastí. Je však důležité zabránit tomu, aby tato forma
výroby energie konkurovala produkci potravin,
která musí mít přednost.

Zemědělství a zdraví
V letech 1970–1995 se na snížení dětské podvýživy z 25 % podílela zvýšená dostupnost potravin.
Zvyšování produktivity v zemědělství je tedy
z hlediska zvýšení šancí na přežití dětí velmi významné. Podstatným prvkem je navíc nutriční
kvalita potravin. Do rozvoje zemědělství by se
měly integrovat přístupy, které podvýživu řeší
z hlediska mikroživin. Zemědělství hraje ve snižování dětské úmrtnosti zásadní roli, protože
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Schéma A1: Příklady klíčové úlohy zemědělství v prioritních oblastech WEHAB
Zemědělství a energetika

Zemědělství a zdraví

• potenciální úloha při
zmírňování klimatických
změn

• příspěvek ke zlepšení
zdraví matek

• bioenergie pro obnovu
půdy
• biomasa pro energetické
služby

Zemědělství

• globalizace zvířecích chorob

• přetrvávající hlad a podvýživa

• dopad pesticidů na lidi a
životní prostředí

• zpomalující míra růstu
výnosů
• limity přírodních zdrojů

Zemědělství a biodiverzita
• závislost na druzích půdy
a genetické rozmanitosti
v rámci pěstitelských programů a záchovného zemědělství

• nedostatečná infrastruktura ve venkovských oblastech
• nedostatečný přístup ke
kapitálu a trhům
• nedokončené institucionální reformy

• monokulturní produkce
přispívá ke ztrátě biodiverzity

v rozvojových zemích je podvýživa má ve více než
polovině případů zásadní vliv na úmrtí dětí do
pěti let.
Zemědělství hraje navíc významnou roli při zlepšování zdraví matek, protože nemocné, podvyživené matky a farmářky mají častěji děti s nízkou
porodní váhou, které jsou zase více náchylné
k podvýživě a nemocem. V rozvojových zemích má
až 25 % novorozenců nízkou porodní váhu. Vyšší
zemědělská produktivita může díky zvýšení příjmů a zlepšení výživy pomoci prolomit cyklus
přenosu podvýživy z generace na generaci.
Zemědělství a zdraví spolu souvisí i jinak: boj
proti HIV/AIDS, malárii a ostatním chorobám je
dobrý i pro zemědělství. Chudí lidé a farmářské
komunity ve venkovských oblastech byly zasaženy virem HIV nejvíce. V posledních 15 letech
zemřelo na tuto nemoc ve 25 zemích více než
7 milionů zemědělských pracovníků. To mělo
dopad na produktivitu na farmách a vedlo to
k degradaci statků, ztrátě dovedností, vědomostí,
sociálních vazeb a ekonomických příležitostí. Ti,
kteří zůstávají, jsou nuceni přejít na méně výživné
a méně ekonomicky hodnotné plodiny, které se
pěstují snadněji. Navíc malárie často udeří v období sklizně, což také ohrožuje zemědělství.
Pesticidy a hnojiva používaná v zemědělství mohou kontaminovat vodu. Nevhodné používání
pesticidů může mít okamžitý i chronický dopad
na zdraví zemědělců i spotřebitelů. Nerozložitelné
organické znečišťující látky mohou poškodit ekosystémy jak na lokální úrovni, tak i ve velkých
vzdálenostech od místa jejich aplikace (vzhledem
k jejich chemickým vlastnostem).

110

Zemědělství a voda
• zemědělské postupy vyčerpávající vodní zdroje
• produktivita v zemědělství
roste díky zavlažování, ale
je ohrožena stále větším
nedostatkem vody

Navíc globalizace zvířecích chorob, jako je např.
propuknutí kulhavky a slintavky, způsobila ztráty
miliard dolarů a vyžádala si porážku 4 mil. kusů
dobytka ve Velké Británii. S očekávanou více než
dvojnásobnou poptávkou po mase a mléčných
výrobcích do roku 2020 bude souvislost mezi
zvířecími chorobami a lidským zdravím nabývat
na stále větším významu. Asi polovina z 1 700
druhů organismů, které způsobují nemoci
v lidském těle, se přirozeně přenáší ze zvířat.

Zemědělství a biodiverzita
Udržitelné zemědělství je závislé na efektivním
hospodaření s přírodními zdroji a ochranou biodiverzity. Na Zemi žije asi 14 mil. druhů organismů,
z nichž většina má domov v tropických lesích a
mořských systémech. Biodiverzita se však ztrácí
nebývalou rychlostí. Dvacet pět oblastí na celém
světě, které zaujímají jen 1,4 % plochy pevnin,
obývá více než 60 % rostlinných a živočišných
druhů celé planety.
V současné době se zemědělské plochy rozšiřují a
pokrývají zhruba jednu třetinu povrchu pevnin.
Zároveň patří k největším uživatelům biodiverzity
a jejích složek. Předpovědi naznačují, že v průběhu příštích 50 let bude třeba globální produkci
potravin zdvojnásobit, a to buď intenzifikací nebo
expanzí zemědělství. Oba scénáře budou mít
významný dopad na biodiverzitu. Péče o biodiverzitu v zemědělských ekosystémech je tedy nezbytnou složkou jakéhokoli komplexního přístupu
k jejímu uchování. Navíc produktivní management zemědělské biodiverzity zvýší možnosti uspokojování potravinových potřeb v budoucnosti při současném zachování a zlepšení dalších

služeb a produktů, jež zemědělské ekosystémy
poskytují.
Za celá staletí zemědělci při selekci, uchovávání
a výběru místních druhů plodin a chovu dobytka
shromáždili obdivuhodný soubor poznatků a znalostí. Mezi těmi, kdo v ekosystémech hospodaří,
tvoří zemědělci největší skupinu. Je tedy dobré je
zapojit do procesu zlepšování péče o biodiverzitu
v ekosystémech. Toho lze dosáhnout integrací
ekosystémových přístupů do každodenního zemědělského managementu. Zároveň bude třeba
věnovat pozornost snižování negativních dopadů
zemědělství na biodiverzitu na všech úrovních
(počínaje např. ničením užitečných predátorů
a opylovačů na polích až po rostoucí zatížení
globálních ekosystémů vázaným dusíkem).

sladkých vod, vyčerpávání strategických vodních
zásobáren pro účely zavlažování, zasahování do
přirozeného prostředí při expanzi zemědělství
a nevhodné používání pesticidů – vedly k přeměně
jedné třetiny až jedné poloviny povrchu pevnin.
Současné zemědělské postupy ohrožují dlouhodobou udržitelnost. Odhaduje se, že rozvoj vysoce
výnosných plodin na konci 60. let minulého století vedl k uchování více než 300 milionů hektarů
lesů a luk a pastvin včetně ploch, která jsou významnými přirozenými stanovišti volně žijících
zvířat. To znamenalo jak ochranu biodiverzity tak
i menší zátěž atmosféry uvolňovaným uhlíkem.
Lepší zemědělské postupy a agro-ekosystémový
přístup povede v budoucnu ke zvýšení životaschopnosti zemědělství; farmáři se tak budou
moci stát lepšími správci globálního životního
prostředí.

Přijatá opatření by měla vycházet z politické vůle
a měla by stavět na odborných znalostech zakotvených v akčních programech, které byly vytvořeny v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti,
a měla by zahrnovat cíle, které jsou vzorově stanoveny v Globální strategii ochrany rostlin
v rámci této Úmluvy.

Zemědělství a Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals)
Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development
Goals) přijaté v září 2000 stanoví klíčové úkoly
pro řešení nejnaléhavějších potřeb rozvoje.
Ústřední role zemědělství v kontextu těchto cílů je
nabíledni: zemědělství je důležité pro stimulaci
udržitelného ekonomického růstu a zaměstnanosti ve venkovských oblastech a má také zásadní
vliv na bezpečnost potravin a snižování chudoby.
Většina chudých lidí žije na venkově, takže pro
snižování chudoby vesnických komunit mají produktivní zemědělské i nezemědělské činnosti
zásadní význam. Hybnou silou růstu zemědělství
v rozvojových zemích jsou i ženy. Posilování genderové rovnosti a podpora žen jsou pro dosažení
udržitelného rozvoje v zemědělství rovněž významné. Vyvíjející se zemědělský sektor zároveň
může podpořit vznik ekonomických příležitosti
pro ženy, umožnit jim vytvářet aktiva, zvyšovat
příjmy a tedy zlepšovat sociální podmínky rodiny,
což jsou všechno podstatné kroky k posílení jejich
postavení.
Pokud máme zajistit udržitelný stav prostředí,
bude nanejvýš důležité redukovat rozsáhlou
a stále rostoucí ekologickou stopu zemědělství.
Zemědělské činnosti – kultivace půdy, využívání
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Řešení úkolů v zemědělství
Zvyšování zemědělské
produktivity zůstává
v prvních desetiletích 21. století jedním z nejefektivnějších způsobů boje proti hladu a chudobě. Udržitelné výrobní praktiky mohou zvyšovat
produktivitu v zemědělství a zároveň nenarušují
biodiverzitu či úrodnost půdy; napomáhají také
účinnému využívání vodních zdrojů, snižují tlak
na kácení lesů a omezují nadměrný výlov moří.
V některých případech neexistují potřebné technologie a je třeba je vyvinout. V jiných případech
schází farmářům finanční prostředky k zajištění
technologií nebo lidský kapitál pro jejich efektivní
využití. Postupy, které jsou při výrobě uplatňovány ovlivňuje politika, instituce, infrastruktura
a přístup na trhy; tyto faktory také podmiňují,
zda vliv zvolených praktik na životní prostředí
a lidi bude skutečně udržitelný.
Řešení vzájemně propojených zemědělských otázek vyžaduje koordinované úsilí, které staví na
síle všech zainteresovaných stran. Takové úsilí
musí být zasazeno do promyšleného rámce národních strategií pro zemědělství a rozvoj venkova, a musí být vyvíjeno ve spolupráci s mezinárodní komunitou, soukromým sektorem a občanskou společností. To vyžaduje vytvoření vhodných koncepcí a institucí; nezbytná je také mobilizace zdrojů na národní, regionální a globální
úrovni. Jestliže máme navíc řešit všechny problémy, kterým dnes svět čelí v oblasti zemědělství,
musíme svou pozornost znovu zaměřit na životní
úroveň venkovských lidí a na snižování chudoby
venkova v nejširším možném smyslu. Ve venkovských oblastech je třeba zvýšit průměrné příjmy.
Současně je nutné vynaložit úsilí na zlepšení
kvality života na venkově, která je v současnosti
příliš často na nepřijatelně nízké úrovni.

Podpora udržitelného využívání přírodních zdrojů
Jestliže se má snížit chudoba a hlad venkovského
obyvatelstva a jestliže má být uspokojena globální
poptávka po potravinách, pak bude muset zvýšení
produkce být založeno především na intenzivnějším a efektivnějším využití omezených výrobních prostředků. Zároveň musí být přijata opatření k tomu, aby se zastavilo ničení a poškozování
základny přírodních zdrojů, protože právě to se ve
stále větší míře stává překážkou při zvyšování
produktivity. Splnění těchto úkolů vyžaduje investice do vývoje a rozšíření praktik, které by
mohly zlepšit technickou účinnost výroby a podpořily by udržitelnou a zároveň intenzivní produkci potravin. K tomu jsou zapotřebí jak institucionální, tak i technické předpoklady. Při snaze
o uchování a obnovu přírodního bohatství ve
venkovských oblastech by se měly uplatňovat
takové strategie, které poskytují obecná pravidla
hospodaření s přírodními zdroji na venkově a která zároveň vymezí rámec, v němž lze propojit
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rozvoj venkova (obzvláště rozvoj
a hospodaření s přírodními zdroji.

zemědělství)

Strategie zaměřené na udržitelné využívání přírodního bohatství a další zlepšení v tomto směru
by měly zahrnovat:
•

snížení degradace půdy;

•

zachování vodních zdrojů, snahu o jejich
vhodnější rozmístění a zlepšení hospodaření
s vodou;

•

ochranu biodiverzity;

•

podporu udržitelného využívání lesů;

•

řešení důsledků klimatických změn.

S přírodními zdroji je třeba hospodařit integrovaným způsobem a tak, aby při dosažení žádoucích
zemědělských výnosů byly co nejlépe využity
přírodní zdroje, aby se chránila dlouhodobá produktivita a schopnost obnovy přírodních zdrojů
a aby přitom byly uspokojeny potřeby venkovských komunit. To bude zahrnovat hledání takových alternativních postupů pro uchování úrodnosti půdy, které méně spoléhají na vnější, kupované vstupy. Rovněž to bude zahrnovat zlepšení
úrovně poznatků o stavu poškození půdy, o jeho
příčinách a důsledcích.
Jedním z příkladů, jak se v minulosti řešily potřeby tohoto druhu, je Africká iniciativa pro úrodnost půdy, kterou zajišťuje FAO (Organizace pro
výživu a zemědělství) spolu s dalšími mezinárodními partnery. V rámci této iniciativy jsou podporovány metody jako je například intenzifikace
využití půdy prostřednictvím lepších osevních
postupů a využití zemědělsko-lesnických systémů, které přispívají k biologické fixaci dusíku,
anebo uplatnění systémů, které integrují pěstování plodin a chov dobytka. Tam, kde půda ještě
není hlavním omezujícím faktorem, by mohl být
kladen důraz na takové změny technologií, které
povedou k udržitelnému využití půdy a zvýšení
produktivity práce. Jako příklad lze uvést systémy s minimální orbou, které farmářům umožní
obdělávat větší plochu při současném zvyšování
obsahu uhlíku v půdě. Zároveň by se mohlo ekologické zemědělství dále rozšiřovat – reagovat tak
na obavy spotřebitelů, které se týkají možných
rizik spojených s intenzivním používáním chemických prostředků v zemědělství.
Dalším důležitým cílem rozvoje zemědělství je
zvyšování efektivnosti při využívání vody a zlepšování činnosti zavlažovacích systémů udržitelným
způsobem. Protože potenciál pro budování nových
zavlažovacích systémů je omezený, jednou
z možných cest ke zvyšování zavlažované zemědělské produkce je zlepšovat u existujících systémů produktivitu na jednotku vody, to znamená
podíl vyprodukovaného množství potravin a spo-

třebované vody. Efektivnost lze zlepšovat také
s využitím kombinace technických a organizačních prostředků: při zajištění takové integrity
stávající infrastruktury, která je ekonomicky
životaschopná; řešením nepříznivých dopadů na
životní prostředí; a poskytováním takové míry
zavlažování, jakou si vynucuje poptávka, což
zlepší životní úroveň chudých výrobců i nákladovou účinnost. Tomuto cíli rovněž napomáhá užší
spolupráce farmářů při managementu a údržbě
zavlažovacích systémů, což by souviselo s tvorbou
cen vody, aby se zamezilo plýtvání, stimulovalo
efektivní využívání a zajistilo odpovídající financování údržby daného systému. Účinnost lze dále
zvyšovat podporou maloobjemového zavlažování,
ochranou vod, zajištěním práv uživatelů na vodu
a managementem tvořeným skupinou uživatelů
tam, kde je to možné.
Při snižování ztrát biodiverzity by měl být kladen
důraz na hledání společných jmenovatelů (synergie) mezi uchováním genetické rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů využívaných
v zemědělství a možnostmi zvyšování produktivity, a poté na vytváření institucionálních a technických prostředků, které takovou synergii podporují. Jako příklad může sloužit prosazování
a uskutečňování Úmluvy o biologické rozmanitosti a Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích, jejichž záměrem je umožnit lepší
přístup k užitku plynoucímu z ochrany rostlinných genetických zdrojů. Další důležitá opatření
spočívají v zapojování místních komunit do
ochrany biodiverzity a v tvorbě mechanismů,
které zajistí, aby z této činnosti měly komunity
prospěch. Pro ještě lepší zachování a ochranu
biodiverzity jsou důležité také investice do vývoje
nových zemědělských technologií, které snižují
tlak na zalesněné oblasti, a jejich následné uplatnění v rámci příznivých podmínek, které vytvoří
podpůrná politická opatření.
Udržitelné užívání lesů bude vyžadovat zvýšení
investic
do
veřejného
sektoru.
Jednou
z nejdůležitějších oblastí, na něž by se tyto investice měly zaměřit, je vytvoření alternativních
možností obživy pro obyvatelstvo, které z lesa
čerpá své zdroje a pro nějž je jiné zajištění potravin nejisté. Jednou z potenciálních oblastí, kde
jsou zapotřebí jak institucionální, tak i technická
opatření, je vytváření takových možností pro lokální komunity, které by jim umožnily profitovat
z poskytování environmentálních služeb, jež mohou v lesním hospodářství vznikat. Je také třeba
provést reformy zvyšující větší transparentnost
a odpovědnost politiky, která má vliv na dostupnost lesních zdrojů a na hospodaření v lesích, tj.
například institucionální změny na národní i mezinárodní úrovni, které zajistí, aby byly začleněny
i netržní hodnoty lesů jako je uchování biodiverzity, zajištění sekvestrace uhlíku a ochrana povodí.
Reformy jsou také zapotřebí v oblasti uzavírání
smluv o těžbě.
Při řešení dopadů klimatických změn by mohly
mít velký význam investice do následujících tří
důležitých okruhů aktivit. Za prvé je třeba se
snažit o snižování emisí skleníkových plynů tím,
že budou farmáři podporováni ve zvyšování zásob

uhlíku v zemědělských ekosystémech, a také
podporovat efektivnější využívání dusíku a vody
a zvyšování podílu organických látek v půdě; za
druhé je nutno usilovat o zmenšování celkové
zranitelnosti a snažit se o přizpůsobení se klimatickým změnám; a nakonec by měly být vytvářeny
schopnosti prosazovat a uskutečňovat tato témata, zejména prostřednictvím pomoci při programu
environmentálních plateb farmářům a formulováním uskutečnitelných a udržitelných metod adaptace na klimatické změny.

Rozšiřování služeb infrastruktury ve
venkovských oblastech
V 90. letech minulého století řada rozvojových
zemí výrazně investovala do infrastruktury a služeb spojených s infrastrukturou. Takové investice
velmi pomohly při zlepšování životní úrovně a zvyšování produktivity, avšak v nejméně rozvinutých
zemích trpí venkovské oblasti stále nedostatkem
investic tohoto typu, dostává se jim jen nedostatečných služeb a infrastruktura je často špatně
udržovaná a chátrá. Tento handicap snižuje konkurenceschopnost farmářů na domácích i zahraničních trzích a zvyšuje náklady na zásobování
rostoucích městských trhů národní zemědělskou
produkcí. Rozvojové země by měly rozšířit dostupnost služeb infrastruktury, napomáhat zapojení soukromého sektoru do budování infrastruktury i do investic určených pro tuto sféru, posilovat adekvátní návratnost vynaložených nákladů
a podporovat přímé příspěvky od uživatelů. Do
budování a udržování venkovské infrastruktury
by se mělo zapojit široké spektrum zainteresovaných stran, např. komunitní organizace, místní
samospráva, nevládní organizace i soukromý
sektor. Veřejný sektor by se měl zaměřit na služby, které nemůže poskytovat soukromý sektor,
a směrovat své snahy do nejchudších regionů
a k těm nejchudším z chudých.
Vysokou prioritu musí mít zkvalitňování a rozvoj
venkovských silnic a zajištění jejich údržby. Základní infrastruktura v oblasti energie, dodávek
vody, hygieny a telekomunikací je nezbytná, aby
se podnítily investice ze soukromého sektoru do
oblasti marketingu, skladování a zpracování potravin. Investice do systémů monitoringu a dozoru, a také do budování institucí odpovědných za
bezpečnost potravin a za zdraví rostlin a živočichů
pomůže farmářům a venkovským podnikům proniknout na národní, regionální a mezinárodní
trhy. Zejména kvůli mikrobiální kontaminaci jsou
nebezpečné potraviny hlavním problémem pro
domácí spotřebitele a ukazuje se, že tato otázka
má zásadní význam i na trzích mezinárodních.

Shromažďování vědomostí a poznatků
Aby rostla produktivita v zemědělství, je nezbytný
vývoj nových technologií, jejich rozšiřování a přijetí místními farmáři. Výzkum v tomto směru bude
muset být financován z veřejných zdrojů, aby se
nebránilo ve využití jeho výsledků těm, kteří do
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něj neinvestovali,. Příkladem může být integrovaný boj proti škůdcům, opatření na zvýšení obsahu
organických látek v půdě, biologická fixace dusíku s cílem zvýšit účinnost využívání hnojiv
a ochrana genetických zdrojů. Výzkum bude muset být financován z veřejných zdrojů také
v případě neschopnosti jeho potenciálních uživatelů vložit dostatek prostředků, aby soukromá
výzkumná instituce byla zisková.
Avšak velká část potřebného výzkumu se bude
muset realizovat v rámci soukromého sektoru,
protože nebude možné dosáhnout žádoucí úrovně
financování pouze z veřejného sféry. Lze očekávat,
že soukromý sektor se proto zaměří na oblasti,
kde lze výsledky výzkumu chránit nebo kde jsou
tyto výsledky ziskové, případně na obojí. Obzvlášť
názorným příkladem je rozvoj biotechnologií – má
významný potenciální přínos, např. při potlačování nepříznivého vlivu sucha na rostliny; přitom
ale otázky bezpečnosti, bio-etiky, ekologických
a environmentálních důsledků a rovnosti příležitostí k využívání zůstávají stále nezodpovězeny.
Spolupráce veřejných výzkumných ústavů, univerzit, soukromého sektoru, nevládních organizací a producentů, zahrnující spolupráci na výzkumu a vývoji v rámci Konzultační skupiny pro
mezinárodní zemědělský výzkum i v rámci ostatních globálních programů – to vše může být základem pro důležité synergie. Vlády rozvojových
zemí by se také měly soustředit na to, aby budovaly schopnost producentských organizací objednávat si výzkumné a rozvojové služby a poskytovat farmářům širokou nabídku technologických
možností (Rámeček A2).
Pro dosažení zemědělského růstu zaměřeného na
chudé by měla politika v oblasti výzkumu, vzdělávání a komunikace být založena na některých
důležitých principech: (1) výzkum by měl sloužit
potřebám chudých, (2) měl by podporovat systémy diverzifikované a udržitelné produkce, (3)
šíření stávajících technologií a nejlepších postupů
by se měl přikládat stejný význam jako vývoji

Rámeček A2: Správné postupy při vývoji a
šíření zemědělských technologií
V Brazílii, Kolumbii a Ekvádoru vytvořily národní konkurenční fondy nové formy výzkumné
spolupráce, do níž jsou zapojeny národní výzkumné ústavy, univerzity, organizace farmářů, nevládní organizace, soukromý sektor a zahraniční a mezinárodní organizace. Ve Venezuele, Ugandě a Burkině Faso probíhají projekty,
jejichž cílem je v producentských a komunitních organizacích i v místní samosprávě na
venkově budovat schopnost objednávat si služby a monitorovat jejich realizaci. Ve výsledku
místní služby reagují na poptávku farmářů
včetně informací o marketingu a řízení podniku. Do několika programů jsou zapojeny nové
technologie, jako např. do výzkumu v novém
oboru genomiky, jehož cílem je přesnější volba
osevních postupů v Indii, nebo do zapojení
multimédií do šíření informací v Rusku.
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nových technologií, a (4) služby by měly reagovat
na potřeby farmářů.
Aby výzkum sloužil potřebám chudých farmářů,
měl by se soustředit na takové otázky, jako je
zvyšování tolerance vůči suchu a zlepšování výnosů plodin ve vztahu k nedostatku živin, a dále
na odolnost proti škůdcům a nemocím. Farmáři
by se také měli účastnit rozhodování a mělo by se
využívat jejich znalostí místních kultur a potíží při
jejich pěstování, a také ekosystémů.
Systémy diverzifikované a udržitelné produkce
vyžadují technologie, které zpřesňují postupy užití
a zvyšují efektivitu vstupů, podporují ochrannou
orbu a integrovaný management živin. Začlenění
hospodářských zvířat do systémů malých farem
umožňuje recyklaci živin a vytváří příležitosti
k tvorbě příjmů, zejména pro ženy a chudé lidi,
kteří nevlastní půdu.
Politika v oblasti výzkumu by se v nejbližší době
měla zaměřit na vyhledání a odstranění překážek
v přejímání postupů, které podporují optimální
využívání stávajících technologií –jako příklad
může sloužit půdoochranné zemědělství a integrovaný boj proti škůdcům. Rozšíření těchto
technologií na miliony malých farem by v krátké
době pravděpodobně přineslo velké zvýšení produktivity zemědělství. Např.široké přijetí nových
metod obnovy úrodnosti půdy by se mohlo farmářům velmi vyplatit. Totéž platí pro zlepšení pěstování rostlin z vody (water harvesting) a využívání
technologií maloobjemového kapkového zavlažování pro produkci vysoce hodnotného ovoce a zeleniny. Rovněž je pravděpodobné, že svůj přínos
by měla také opatření pro širší uplatnění integrovaného boje proti škůdcům – např.v tom, že budou eliminovány subvence na pesticidy a do vzdělávacích programů pro farmáře budou zařazeny
postupy integrovaného boje proti škůdcům.
Vlády by se měly pokusit o to, aby rozvoj, vzdělávání a komunikace v oblasti zemědělství více
zohledňovaly potřeby farmářů – toho by bylo
možné dosáhnout prostřednictvím decentralizace.
Budování kvalitních institucí pro šíření nových
postupů by vyžadovalo investice do lidského kapitálu, přístup k databázím nejlepších metod, což
by umožnilo vytváření a šíření technologií, a dále
aplikaci nových informačních a komunikačních
technologií.

Lepší fungování finančních trhů na
venkově
Přístup k pracovnímu a investičnímu kapitálu
může podstatně urychlit zavádění vhodných výrobních postupů a zlepšit využívání zemědělských
vstupů; zvýší se tak schopnost chudých venkovských obyvatel produkovat hodnoty, které lze
uplatnit na trhu, a zároveň uspokojovat své základní životní potřeby. Také možnosti vyrovnávat
rizika se potom zvýší. Rozvojové země by tedy
měly ve spolupráci se svými rozvojovými partnery
zaměřit své snahy na rozvoj životaschopných
a dobře fungujících finančních institucí na ven-

Rámeček 3: Prolomení bludného kruhu
kově, které umožní domácnostem, farmám a nezemědělským firmám spořit, brát si půjčky
a pojišťovat se proti různým rizikům. Tyto instituce by měly být přiměřeným způsobem regulovány
a měly by mít řádný dozor, který by zajistil řádné
dodržování bankovních zásad, například řádné
plnění finančních kontraktů a splácení půjček.
Důraz by měl být kladen na vytvoření vhodného
politického prostředí, zlepšení právního rámce
a posílení regulačních mechanismů; dále by měla
být posílena schopnost poskytovat potřebné služby v oblasti úvěrů (krátkodobých, střednědobých
i dlouhodobých), a měla by být vytvořena kapacita
pro spoření, pojištění a platby. Stále zde existuje
nevyužitá možnost, a to dokonce i pro venkovské
obyvatele s nízkými příjmy, spočívající v mobilizaci domácích úspor pro účely udržitelného rozvoje
zemědělství a venkova jako celku.
Vytváření takového finančního systému, který by
byl schopen poskytovat půjčky domácnostem
s nízkými příjmy, musí být nedílnou součástí
strategií rozvoje místního soukromého sektoru
v málo rozvinutých oblastech a celkového snižování chudoby. Cílem by měla být vyšší dostupnost
finančních služeb pro venkovské domácnosti,
především pro malé farmáře a farmářky. Toho je
možné dosáhnout vytvořením politického, právního a regulačního rámce, který by umožnil novým
finančním institucím rozvíjet se a efektivně fungovat. Dalším cílem by mělo být širší využívání
nejlepších metod, což souvisí s potřebou školení,
které je pro banky a malé finanční instituce nezbytné, aby mohly rozšířit svou působnost při
zachování možností vykonávat určité operace.
Podpora budování nových kapacit by přitom měla
odpovídat vykazovaným výsledkům. Posledním
cílem je zvýšit podíl inovativních finančních technologií, produktů a metod, které by byly přizpůsobeny místním podmínkám a poptávce chudých
obyvatel.

Dokončení politických
a institucionálních reforem
Liberalizace trhu a politické reformy v mnoha
rozvojových zemích podstatně snížily izolaci chudého venkovského obyvatelstva a malých farmářů, která jim bránila v přímém zapojení do obchodu a trhů na místní, národní a do určité míry i na
globální úrovni (Rámeček A3) Přesto se tito farmáři stále v plné míře netěší výhodám liberalizace
trhů. V mnoha případech nebyly reformy dokončeny nebo k nim docházelo při absenci nezbytných politických, právních a institucionálních
struktur, které by farmářům umožnily patřičně
reagovat a mít z toho prospěch. Dosažení udržitelného ekonomického rozvoje a podstatného
snížení chudoby a hladu závisí na dokončení
politického reformního procesu a na vybudování a
posílení regulačních a institucionálních rámců na
globální, národní i místní úrovni.
Mezinárodní společenství by mělo podporovat
opatření, která zlepší přístup na trhy a potlačí
nekalou soutěž v případě zemědělské produkce.
Cílem probíhajících jednání je, aby politika

Bludný kruh v zemědělství je jasný: farmáři
v chudých oblastech nevyrábějí, protože zde
neexistují přístupné trhy a zpracovatelský
průmysl; soukromý sektor sem neinvestuje,
protože ve venkovských oblastech není infrastruktura; a konečně vlády neinvestují do venkovské infrastruktury, protože farmáři jsou
chudí a nevyrábějí a protože tu není soukromý
sektor.
Tuto situaci může zvrátit partnerská spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem. Aby
se malí farmáři dostali z chudoby, měli by
vyrábět produkty, pro než existují potenciální
trhy. Několik dobrých příkladů bychom našli
v Latinské Americe, Africe a Asii (např. francouzské fazole produkované malými farmáři
a letecky dopravované z Keni do Francie). Firma Daimler Benz do Brazil má smlouvu
s malou zemědělsko-lesnickou firmou ve státě
Para na dodávky kokosových skořápek, ostatních vláken a pryskyřic používaných na výrobu
sedadel a nárazníků mercedesů vyráběných
v Sao Paulu. Zdá se, že možnosti jsou v tomto
směru nedozírné. Tyto snahy však musejí být
velmi mocně posíleny intenzifikací a diverzifikací zemědělství, aby toto odvětví vyrábělo
produkty s vysokou hodnotou a využívalo přitom výhod celoročních vysokých teplot
v tropických oblastech a intenzivního slunečního záření potřebného pro fotosyntézu.
Hlavní úsilí by se mělo zaměřit na podporu
vytváření vzájemných vazeb mezi soukromým
sektorem a farmářskými organizacemi a také
na to, aby místní správní orgány a nevládní
organizace poskytovaly služby zlepšující tuto
spolupráci. Je to obzvlášť důležité pro stovky
milionů chudých a hladových lidí v Asii, kteří
nevlastní půdu.
v oblasti výroby a exportu více zohledňovala potřeby rozvojových zemí, a to především v oblasti
zemědělské produkce. Nedávná studie Světové
banky ukázala, že globální reforma zemědělského
obchodu by mohla zvýšit celkovou životní úroveň
rozvojového světa o 145 mld. dolarů ročně. Většina těchto výsledků by měla svůj základ v reformě
obchodní politiky v rozvojových zemích, ale průmyslové země mají v tomto ohledu také zřejmou
odpovědnost, jak je uvedeno v Ministerské deklaraci z Dohy, která zahájila nové kolo obchodních
jednání v rámci Světové obchodní organizace.
Další reformy v oblasti obchodu jsou nezbytné,
neměl by se však přitom ignorovat možný negativní dopad těchto sil na chudé a zranitelné skupiny obyvatel.
Vlády v rozvojových zemích potřebují přijmout
takovou politiku a ustavit takové právní a regulační rámce, které by byly v souladu s rozvojem
a fungováním trhů a které zlepší prostředí pro
investice nejenom ze strany farmářů, ale i marketingových družstev, nezemědělských soukromých
podnikatelů a podpoří další nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech. Je třeba dále reformovat domácí politiku v oblasti zemědělství a roz-
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voje venkova, aby se napravila přetrvávající předpojatost měst vůči venkovu (viz Rámeček A4).
Zásadní význam má budování a zvyšování kapacit
venkovských institucí, protože právě tyto instituce
hrají klíčovou roli při poskytování služeb a formulaci a uplatňování politiky a regulačního a právního rámce. Kvalitní instituce jsou nutné pro
zajištění růstu, bezpečnosti potravin, potírání
chudoby a pro rozvoj lidských a přírodních zdrojů. Při vytváření venkovských institucí by se měl
brát v úvahu význam farmářských organizací,
družstev a ostatních komunitních skupin. Tyto
skupiny je třeba posilovat a zapojovat do poskytování služeb. Vlády by se měly soustředit na politiku, která vytváří příznivé podpůrné prostředí pro
posilování a obnovu institucí, což zahrnuje i jejich
rozšiřování a bezpečnost potravin.

Lepší financování a spolupráce
Podle programu, který navrhl Sekretariát FAO
a který se zaměřuje na boj s hladem, bude snížení
hladu na polovinu do roku 2015 vyžadovat investice dalších 23,8 mld. dolarů ročně po dobu dalších 13 let. Očekávané roční přínosy tohoto programu se odhadují na 120 mld. dolarů. I když by
se tato čísla neměla interpretovat jako poměr
přímých nákladů a výsledného zisku, přesto je
z nich zřejmé, že snižování hladu – jakýmikoli
prostředky – by vedle naplnění humanitární výzvy
znamenalo také enormní ekonomický přínos.
Celková finanční potřeba pro tyto dodatečné investice je reálná. Jediným nutným opatřením je

Rámeček 4: Jak podpořit rozvoj tržního prostředí ve venkovských oblastech:
•

vytvářet stejné podmínky soutěže pro venkovský soukromý sektor tím, že bude eliminována předpojatost měst vůči venkovu;

•

prosazovat lepší a bezpečnější přístup
chudých lidí k produktivním aktivům (productive assets);

•

podporovat přípravu národních strategií
pro oblast zemědělství a rozvoje venkova;

•

zjišťovat a řešit multidimenzionální sociální a ekonomické potřeby chudých lidí na
venkově;

•

ve venkovských oblastech provádět pilotní
operace s cílem najít tržní řešení pro poskytování zemědělských a sociálních služeb a služeb infrastruktury, a dále prosazovat kombinovaná řešení tam, kde se intervence ukáže jako efektivní;

•

podporovat soukromé společnosti a spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem, které mohou pomoci řešit nedostatky
trhu a snižovat vysoké náklady na transakce.
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zdvojnásobení výsadní vnější rozvojové pomoci
pro zemědělství a rozvoj venkova, což je v souladu
s Monterreyskou dohodou Mezinárodní konference o financování rozvoje, a zvýšit veřejné výdaje do
zemědělství ze strany samotných vlád rozvojových
zemí o 20 %.
V posledních letech však podpora zemědělského
sektoru stagnovala kvůli slábnoucímu zájmu
veřejnosti, klesajícím investicím, převažující předpojatosti ze strany měst, špatným výsledkům,
nevhodné politice a slabým institucím. V 80. a 90.
letech došlo k prudkému poklesu financování této
oblasti, protože dárci přesunuli zdroje do jiných
sektorů a vlády rozvojových zemí upřely svůj
zájem jinam. Naštěstí se bilaterální a multilaterální rozvojové instituce a vlády rozvojových zemí
opět zaměřují na nezbytnost široce pojaté podpory
venkova. Africké vlády označily zemědělství za
prioritní sektor v dokumentu zvaném Nová spolupráce pro rozvoj Afriky.
Úspěch při snižování hladu a směřování k udržitelnému rozvoji bude záviset na plném zapojení
mezinárodního společenství a občanské společnosti – a to ve všech jejích dimenzích, na tom, jak
se budou vzájemně doplňovat a spolupracovat na
dosažení společného cíle. Na mezinárodní úrovni
jsou klíčovými hráči složky OSN a mezinárodní
finanční instituce. V rámci občanské společnosti
pak přichází většina iniciativy z parlamentních
institucí, nevládních organizací, z akademické
půdy a nadací, i od jednotlivých občanů. Zvláštní
pozornost by se měla věnovat vyhledávání možností pro investice do dobrých postupů a jejich
zvyšování – příkladem mohou být nové postupy
obnovy úrodnosti půdy založené na agrolesnictví,
krycích plodinách a luskovinách, které dodávají
půdě úrodnost a zároveň jsou zdrojem příjmů a
důležitých proteinů a následně živočišných hnojiv
v kombinaci s minerálními hnojivy. Více než
100 000 farmářů ze subtropické části Afriky, kteří
v současnosti těchto postupů využívají, dosáhlo
dvoj- až čtyřnásobných výnosů kukuřice, což
definitivně snížilo hlad. Rozšiřování dobrých postupů bude vyžadovat zvláštní pobídky zaměřené
na realizaci projektů a programů a účinný monitoring jejich dopadů. Navíc zjištěné klíčové poznatky by měly být dobře zdokumentovány
a novátorské postupy by měly být sdíleny jednotlivými aktéry rozvoje.
Významnou roli hraje také soukromý sektor – má
především obrovskou a stále rostoucí úlohu při
vývoji nových technologií a při řízení toků mezinárodní zemědělské produkce. Zkušenosti však
ukazují, že soukromý sektor plní svou funkci
nejúčinněji ve spojení se silnými vládními programy, které zajistí spravedlivý přístup všech
stran. Je nutné, aby partnerství mezi těmito
mnoha zainteresovanými stranami vycházelo
z mnoha existujících iniciativ a institucí, které se
v rámci svých mandátů již podílí na utváření
koncepce udržitelného rozvoje a na boji proti
hladu.

Zemědělství: Rámce pro realizaci opatření
Pro mezinárodní společenství je Světový summit
o udržitelném rozvoji jedinečnou příležitostí
k zahájení konkrétních iniciativ, které zahrnují
institucionalizované postupy, jež by umožnily
uvádět do praxe doporučení vzešlá z mezinárodních schůzek a multilaterálních dohod, úmluv
a smluv v oblasti zemědělství a udržitelného rozvoje. Summit se také koná na vhodném místě a ve
vhodnou dobu, aby bylo možné navázat na doporučení osmého zasedání Komise pro udržitelný
rozvoj o rozvoji venkova a udržitelném zemědělství.
V průběhu přípravného procesu, který Světovému
summitu předcházel, vyjádřila řada zainteresovaných stran zájem o široké spektrum oblastí možných aktivit, které by bylo možné prostřednictvím
vhodných iniciativ dále rozšiřovat. Očekává se, že
v rámci takových iniciativ budou určeni partneři
a specifikovány jasné cíle, časové rozvrhy, koordinační a realizační mechanismy, způsoby sledování postupu, systematické a spolehlivé finanční
zdroje a způsob přenosu technologie. Cílem této
kapitoly je usnadnit tento proces tím, že se vytvoří rámce pro realizaci opatření, která budou řešit
hlavní problémy popsané v předchozích částech.
Zdůrazňují mj. také význam partnerství v oblasti
zemědělství a udržitelného rozvoje, které, jak
všichni doufají, pomůže vrátit sektoru zemědělství
vedoucí postavení v programu globálního rozvoje
a přitáhne vhodné finanční, lidské a technické
zdroje nutné pro dosažení Rozvojových cílů tisíciletí.
Na národní úrovni možné rámce pro realizací
opatření v oblasti zemědělství a udržitelného rozvoje zahrnují např.:
•

integraci národní politiky zemědělství a výživy
do ekonomických, sociálních a environmentálních cílů udržitelného rozvoje;

•

zajištění spravedlivého přístupu k zemědělským službám a produktům, ze zvláštním
zřetelem na bezpečnost potravin a potřebu
udržitelné obživy pro chudé obyvatelstvo;

•

orientaci tržních sil na řešení, která jsou
optimální z hlediska životního prostředí, a to
prostřednictvím vhodné politiky a regulací;

•

využívání a rozšiřování místně dostupných
zdrojů ke zlepšení bezpečnosti potravin a posilování diverzifikace pro efektivnější management rizik;

•

zaměření na potřeby venkovských oblastí
prostřednictvím decentralizovaných iniciativ,
spolupráce a zlepšení infrastruktury ve venkovských oblastech.

Rámce pro realizaci opatření v oblasti zemědělství
a udržitelného rozvoje na regionální a mezinárodní úrovni obsahují:
•

posilování regionální a mezinárodní spolupráce na zajišťování bezpečnosti potravin a stability trhu;

•

transfer a zavádění vhodných udržitelných
zemědělských postupů a technologií;

•

budování institucionálních a personálních
kapacit v oblasti zemědělství;

•

mobilizace mezinárodních finančních zdrojů
na podporu úsilí jednotlivých států.

Rozmanitost a velikost úkolů, které je nutné zvládnout na cestě k udržitelnému zemědělství, jsou tak
mimořádné, že na jejich splnění úsilí samotných
států nestačí (viz Rámeček A5.). Budování partnerství mezi soukromou a veřejnou sférou a posilování
mezinárodní a regionální spolupráce mají proto
rozhodující význam. Cíle a směry nastíněné v této
publikaci jsou pouze informativní a v žádném případě nic nenařizují. Je možné je upravit tak, aby vyhovovaly konkrétním podmínkám v jednotlivých zemích a aby bylo možné se získanými zkušenostmi
realizovat i další změny.

Rámeček A5: Paradox spojený s pojmem
„zemědělství“
V západních průmyslových zemích s sebou
termín „zemědělství“ často nese negativní konotace spojené s nadprodukcí, znečištěním a
dotacemi. Zemědělství v Evropě a Severní Americe je nanejvýš důležité z domácího hlediska,
ale v 90. letech 20. století přestaly organizace
poskytující finanční prostředky považovat zemědělství za prioritu. To vedlo k drastickému
snížení investic do výzkumu a vývoje v této
oblasti. Mnoho rozvojových zemí si vzalo příklad a udělalo totéž.
Zemědělství je však i nadále hlavním motorem
ekonomického růstu prakticky ve všech rozvojových zemích, přičemž jeho přínosy jsou mnohonásobné. V Africe znamená 1 dolar nového
příjmu zemědělské farmy 2 dolary navíc
v příjmu domácnosti. Míra návratnosti investic
do zemědělského výzkumu je velice vysoká, 40
– 70%. V Novém partnerství pro rozvoj Afriky
označily vlády afrických zemí zemědělství za
prioritní sektor. Nastal čas stanovit zemědělství
za jednu z nejvyšších priorit i na úrovni celosvětového rozvoje.
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Rámce pro realizaci opatření
Globální společenství má nyní příležitost zdůraznit klíčové výchozí body pro opatření, jejichž cílem
je snižování chudoby a hladu, podpora rozvoje a
ochrana životního prostředí. Toho lze dosáhnout
vytvářením příznivého prostředí pro politická
opatření, lepším přístupem na trhy a investicemi
do vývoje a rozšiřování nových poznatků a do
poskytování služeb.
Zvyšování udržitelné produktivity v zemědělství je
nutnou podmínkou pro snižování hladu a chudoby v příštím desetiletí, které by se uskutečnilo
s ekonomickými výhodami, způsobem zohledňujícím zdraví a životní úroveň. Navržené rámce pro
realizaci opatření vycházejí z těchto principů:
•

široká účast farmářů, místních komunit
a činitelů, kteří rozhodují, na výzkumu a vývoji, se zvláštním zřetelem na řešení potřeb
zranitelných skupin;

•

vývoj a zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí, které zvyšují úroveň managementu přírodních zdrojů, znamenají
zlepšení v genetické oblasti i ve sféře bezpečnosti potravin;

•

schopnost většího využívání úspěšných projektů a iniciativ;

•

oživení výzkumu, širší poskytování služeb;

•

přijetí strategií podporujících nové technologie, produkty a služby;

•

rozšíření dokonalejší infrastruktury pro oblast dopravy, zpracování, v zájmu lepšího
uplatnění na trhu, zlepšení komunikace a toku informací;

•

sladění zemědělské politiky a služeb s širším
politickým rámcem, což zahrnuje důležitost
posilování vazeb mezi zemědělstvím, obchodem a dalšími rozvojovými sektory jako je
školství, zdravotnictví a výživa.

Při navrhování rámců pro realizaci opatření je
důležité stanovit cíle a určující mezníky.
V případě zemědělství přispívají níže uvedené
záměry a příklady aktivit k dosažení Rozvojových
cílů tisíciletí (Millennium Development Goals). Týká
se to především boje s největší chudobou
a hladem a zajištění environmentální udržitelnosti. Tyto cíle napomáhají také naplnění dalších
mezinárodních dohod týkajících se zemědělství
a bezpečnosti potravin. Rámce pro realizaci opatření uvedené v této kapitole představují vodítka,
která umožní širokému spektru subjektů realizovat mnohé iniciativy, opatření, projekty a strategie
s cílem lépe pokrýt záměr a rozsah úkolů plánovaných na příslušné globální, regionální a národní úrovni.
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Oblast pro realizaci opatření 1: Zvýšit produktivitu v zemědělství a udržet nebo zvětšit základnu
přírodních zdrojů, především v subsaharské
Africe, a přispívat tak k boji s chudobou a zajištění environmentální udržitelnosti.

Indikativní cíle/mezníky
Realizace přinese prospěch šedesáti milionům
venkovských domácností v rozvojových zemích,
přičemž počet lidí trpících hladem bude do roku
2015 snížen na polovinu.

Příklady opatření
•

Zaměřit se na klíčová východiska, která
usnadní zvyšování produktivity v zemědělství
a
jeho
trvalou
udržitelnost,
zejména
v subsaharské Africe, a to prostřednictvím
rozšiřování prověřených technologií na zamezení degradace půdy a zlepšení její úrodnosti,
hospodaření s vodou a využívání zemědělských zdrojů.

•

Posilovat synergie a budovat kapacity pro
plánování a realizaci zásahů na národní, komunitní a místní úrovni na styčných plochách zemědělské produkce, oblasti degradace půdy a vodního hospodářství.

•

Posilovat komunity, mj. také vytvářením
kapacit pro realizaci projektů a programů,
které mají pomoci malým farmářům při zavádění dokonalejších technologií.

•

Rozvíjet vhodné mezinárodní a regionální
programy spolupráce v oblasti integrovaného
využívání půdy, plánování a managementu
vodních zdrojů, a brát přitom mnohem důsledněji a systematičtěji v úvahu existující
poznatky a místní, národní a mezinárodní
zkušenosti.

•

Zlepšovat šancí chudých lidí na to, aby zdroje
pro jejich živobytí byly vydatnější, různorodější a udržitelné, mj. i prostřednictvím využití synergií a vazeb mezi zemědělským hospodařením, rybolovem, chovem dobytka, lesnictvím a nezemědělskými činnostmi.

Oblast pro realizaci opatření 2: Podporovat vytváření znalostí a jejich přenos ve výzkumu a
vzdělání, prostřednictvím jejich šíření a v rámci
komunikace.

Indikativní cíle/mezníky
Posílit vytváření, přizpůsobování a zavádění nových
a zdokonalených rostlinných odrůd a živočišných
plemen v synergii mezinárodních, regionálních a
národních výzkumných systémů a služeb zaměřených na šíření znalostí. (Agenda 21 a Mezinárodní
kodex chování při sběru a přenosu rostlinné zárodečné plasmy, 1993).

Příklady opatření
•

Zvýšit zavádění systémů, které na národní
úrovni mapují informace o nebezpečných
a zranitelných potravinách.

•

Na mezinárodní, regionální i národní úrovni
podporovat spolupráci při budování kapacit,
transferu technologií, výzkumu a vývoji.

•

Posilovat v jednotlivých rozvojových zemích
schopnost zlepšovat vhodnými technologiemi
zemědělské služby a mít z tohoto rozvoje prospěch.

•

Podporovat přeshraniční partnerství v souvislosti s vytvářením, přizpůsobováním a šířením technologií.

•

Při navrhování a vývoji technologií podporovat takový postup, který reaguje na poptávku
a kterého se účastní také farmáři, ženské organizace a skupiny občanské společnosti.

•

Na národní úrovni navrhovat takovou politiku, která vytváří funkční vazby mezi výzkumem, šířením znalostí, vzdělávacím systémem a vzájemným dialogem.

•

•

Podporovat výměnu informací, vytváření sítí
spolupráce, a také vývoj a šíření technologií,
z nichž vyplývají nejlepší postupy v zemědělství, což zahrnuje šlechtění plodin a plemen, integrovaný management plodin a systémy návaznosti mezi plodinami a dobytkem,
management půdy, vody a živin, ochranu životně důležitých povodí a břehů řek, integrovaný boj proti škůdcům a produktivní využívání obnovitelných zdrojů energie.
Zajistit, aby i chudí obyvatelé měli přínos
z vývoje biotechnologií, souvisejících například s odolností plodin proti suchu a vůči
škůdcům, s jejich hlubším kořenovým systémem a vyšší nutriční hodnotou (ačkoli stále
existují otázky týkající se bezpečnosti, bioetiky, ekologických a environmentálních důsledků a spravedlivého přístupu k výsledkům
výzkumu).

•

Na místní úrovni podporovat ekologičtější
postupy v zemědělství mj. šířením informací
o úspěšných příkladech z celého světa.

•

Zkoumat nové způsoby měření výsledků zemědělských postupů, které berou v úvahu

nejenom vliv těchto postupů na výnosy, ale
i na ekosystém jako celek.

Oblast pro realizaci opatření 3: Vytvářet nové
formy spolupráce mezi veřejným a soukromým
sektorem s cílem podněcovat společné směřování k udržitelnému zemědělství a zajištění
ochrany přírodních zdrojů.

Indikativní cíle/mezníky
Zavést udržitelný management zdrojů a zvrátit tak
klesající trend výnosů (Agenda 21).
Urychleně uvést do praxe mezinárodní dohody
týkající se ochrany a využívání genetických zdrojů
(Kodex chování v zodpovědném rybolovu, 1995).

Příklady opatření
•

Posílit kapacity, politiku a instituce, které
podporují udržitelné zemědělské postupy
a systémy, včetně produkce a distribuce potravin.

•

Zdokonalit příslušné sítě zdrojů a také výměnu informací, což umožní malým farmářům,
zemědělským dělníkům, venkovským komunitám a dalším znevýhodněným skupinám
uskutečnit zemědělskou a ekonomickou
transformaci směřující k udržitelnému zemědělství.

•

Rozvíjet oblast zemědělské environmentální
informatiky, která zahrnuje informace, monitoring a hodnocení v oblasti vytváření kapacit pro
zúrodňování půdy, v oblasti vody, lesů, rybolovu a biodiverzity i v oblasti agroklimatické.

•

Vytvářet politiku, která podněcuje efektivnější
využívání vody v zemědělství a která také zaručí, aby nedostatek vody byl jejím uživatelům vhodným způsobem oznámen.

•

Pro individuální nebo skupinové uživatele
zavést stálá a přenositelná práva na využívání
zdrojů, a to způsobem, který zajistí efektivitu
a spravedlivou distribuci.

•

Posílit schopnost rozvojových zemí přijímat
a realizovat mezinárodní dohody jako např.
Mezinárodní smlouvu o rostlinných genetických zdrojích pro potraviny a zemědělství (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) a Kodex chování v zodpovědném rybolovu (Code of Conduct
for Responsible Fisheries).

•

Propagovat ochranu vodních ekosystémů
a prostřednictvím spolupráce mezi vládami
a rybářskými komunitami řídit související rybolov.

•

Na národní a mezinárodní úrovni posílit instituce a jejich koordinaci s cílem zajistit, aby
byly řádným způsobem do úvah zahrnuty netržní hodnoty spojené s funkcemi lesů, tj. biodiverzita, sekvestrace uhlíku a ochrana povodí.
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Oblast pro realizaci opatření 4: Pracovat na příznivé politice a s ní spojených institucionálních
reformách a regulačních rámcích, včetně lepší
infrastruktury a přístupu na trhy, kapitálových a
finančních služeb.

Indikativní cíle/mezníky
Zvýšit přístup na trhy prostřednictvím plného využívání komparativních výhod rozvojových zemí jak na
domácím tak i na zahraničních trzích (Dohoda o
zemědělství v rámci GATT, 1986).
Chránit malé farmáře v rozvojových zemích tím, že
bude zvrácen klesající trend zemědělského vývozu
z rozvojových zemí na celkové obchodní výměně
(Světový summit o obchodu, Doha, 2001).

Příklady opatření
•

Zajistit, aby cíle v oblasti zemědělství, bezpečnosti potravin a výživy byly integrovány do
širších národních rozvojových strategií a plánů.

•

Zvýšit přístup na trhy, se zvláštním zaměřením na potřeby rozvojových států s nízkými
příjmy, nedostatkem potravin, nejnižším
stupněm rozvoje, státy uzavřené pevninou
a na malé ostrovní státy.

•

Snížit vysoké náklady spojené s přístupem na
trhy pro chudé a malé producenty.

•

Posílit schopnost rozvojových zemí účastnit
se multilaterálních obchodních jednání.

•

Zmírnit negativní dopady globalizace na chudé a zranitelné skupiny, např. prostřednictvím poskytnutí záchranné sociální sítě.

•

Podporovat sdružení, organizace a partnerství
zahrnující soukromý a veřejný sektor, které
mohou přispívat ke zmírnění nedostatků trhu
a vysokých nákladů na transakce v rozvojových zemích.

•

V rozvojových zemích posilovat kapacity
pro posuzování, přijímání a realizaci příslušné mezinárodní politiky a regulačních rámců
v oblasti zemědělství, a také při zajišťování
bezpečnosti potravin a jejich zabezpečení.

•

•
•
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Rozšiřovat spolupráci soukromého a veřejného sektoru a investice obou těchto sektorů do
infrastruktury ve venkovských oblastech, tj.
budování a údržba silnic a mostů, maloobjemové zavlažovací systémy, zařízení zajišťující
posklizňovou fázi, zpracování a realizaci na
trhu, atd.
Posílit schopnost rozvojových zemí zlepšovat
bezpečnost a kvalitu potravin.
Zlepšit přístup k finančním službám pro
venkov, tj. službám pro malé farmáře a venkovské podnikatele, a budovat životaschopné
a udržitelné venkovské finanční systémy a
bankovní služby.

•

Lidem žijícím v chudobě poskytovat přístup
k zemědělským zdrojům.

Budování a naplňování partnerské
spolupráce
Při pomoci rozvojovým zemím, které chtějí dosáhnout cílů udržitelného rozvoje v oblasti zemědělství, má mezinárodní společenství klíčovou
úlohu. Je zřejmé, že pro vyřešení těchto problémů
jsou zapotřebí nejrůznější formy spolupráce mezi
vládami, podnikatelskou sférou, občanskou společností, mezinárodními organizacemi a ostatními
relevantními činiteli. Práce na vytvoření partnerské spolupráce mezi všemi zainteresovanými
subjekty tedy tvoří klíčový bod tohoto programu
opatření. Tato kapitola přináší stručné shrnutí
některých nejdůležitějších prvků nutných pro
vybudování a realizaci partnerské spolupráce
v zemědělství.14
Komise pro udržitelný rozvoj na základě přípravného procesu před Summitem o udržitelném
rozvoji předpokládá, že tvorba a propagace nových a obnovených partnerství bude mít zásadní
význam pro řešení problémů popsaných v tomto
dokumentu. Má se za to, že tyto partnerské iniciativy budou v podstatě dobrovolného charakteru,
tzn. že se na nich zainteresované subjekty dohodnou při vzájemných konzultacích. Hlavní
úlohou
těchto
iniciativ
bude
doplňovat
a rozšiřovat výsledky dojednané na Světovém
summitu o udržitelném rozvoji a práci vlád a
dalších subjektů na realizaci Agendy 21. Partnerské iniciativy jako takové dají vznik mnoha závazkům a koalicím orientovaným na realizaci praktických opatření a na dosažitelné výsledky,
a mohou také přispět k převedení politických
závazků do praxe. V reakci na prosbu o další
vodítka pro tvorbu partnerské spolupráce, která
byla vznesena v průběhu neformálních schůzek
na téma partnerství na PrepCom 3 (přípravný
výbor) byl rovněž sestaven doplněk k vysvětlující
poznámce pana předsedy nazvaný „Další vodítka
pro partnerské iniciativy“.15
Zásadní otázkou je, jak převést představu budování partnerství z úrovně globálních nebo regionálních diskusí a informačních kampaní na úroveň praktických lokálních opatření. Bude nutné
vytvořit nová a nově pojatá partnerství, která
mohou zahrnovat široké spektrum subjektů a
mohou také představovat mnoho různých způsobů účasti jednotlivých partnerů.
V tomto materiálu je navržen rámec, jehož cílem
je usnadnit tento proces a bez něhož by jednotlivé
partnerské iniciativy utvářené mnoha účastníky

14

Seznam vybraných projektů partnerské spolupráce je k dispozici
v Příloze K dokumentu Světové banky (2001) „Závazky pro udržitelný
rozvoj: Environmentální strategie Světové banky,“ na
http://gefweb.org/Documents/Council_Documents/GEF_C17/C.17.Inf15.Annexes.
pdf .
15
Dokument nazvaný „Další vodítka“ je dvoustránkový doplněk, který je
k dispozici na
http://www.johanesburgsummit.org/html/documents/prepcom3docs/summary_part
nership_annex_05040.doc .

mohly vést k duplikaci úsilí a omezením vstupních zdrojů na straně zainteresovaných subjektů:
Konzultace. Všechna partnerství začínají dialogem. Ten může zahájit vedoucí partner nebo
partneři prostřednictvím určitého globálního konsensu nebo nějakého jiného katalyzátoru. Úloha
vedoucího partnera při posouvání partnerské
spolupráce kupředu je v prvních fázích zásadní.
Široce pojaté konzultace mohou být pro partnery
nezbytné také z důvodu výměny zkušeností a poznávání na všech úrovních (lokální, národní,
regionální a globální). Jednotlivé iniciativy tak
nebudou izolované, ale budou moci získávat informace i z širších procesů a iniciativ a na jejich
základě se rozvíjet.
Definování cílů. Dalším krokem je vymezení
a definování cílů, cílových stavů, činností a realizačního a koordinačního uspořádání spojeného
s konkrétním partnerstvím. To vyžaduje konzultace mezi různými činiteli s cílem harmonizovat
názory a potřeby všech zainteresovaných stran –
dárců, zúčastněných institucí, technických skupin a příjemců. Základní principy, na jejichž základě lze definovat cíle partnerské spolupráce,
jsou: zajištění oboustrannosti zájmů, prosazování
společně sdíleného vědomí daného účelu, položení
základů pro respekt vůči všem zainteresovaným
stranám.

s ostatními iniciativami v souvisejících oblastech.
Vymezení vyžaduje, aby byla přijata strategie
dané partnerské spolupráce a také mechanismy
jejího spojení s ostatními iniciativami, jež mohou
řešit problémy spojené s dosahováním dohodnutých cílů.
Všichni iniciátoři partnerské spolupráce byli vyzváni, aby vyplnili a sekretariátu Světového summitu o udržitelném rozvoji předložili Informační
List (Information Sheet) popisující jejich iniciativu.17 Sekretariát zveřejnil na svých webových
stránkách všechny návrhy na partnerskou spolupráci, které obdržel. Podrobné informace o těchto
návrzích lze získat na oficiálních webových stránkách summitu. Byla předložena řada návrhů na
partnerskou spolupráci a mnoho dalších návrhů
je ještě ve fázi příprav.

Mobilizace zdrojů. Tato fáze procesu je nanejvýš
důležitá pro celkový úspěch partnerské spolupráce, protože vede k poskytnutí skutečných (finančních, institucionálních a lidských) vstupních
zdrojů. Často je třeba, aby byl tento stupeň zahájen zároveň s tím, jak zainteresované strany pracují na definování úkolů.16
Realizace partnerské spolupráce. Všechna partnerství jsou dynamické procesy nebo postupující
práce a fáze, ve které je partnerská spolupráce
skutečně zahájena nebo realizována, dává všem
zainteresovaným stranám příležitost vidět, jak
partnerské činnosti a organizace fungují. Partneři
toho také mohou využít k tomu, aby zjistili, zda
jsou pro posílení partnerství třeba další dovednosti nebo zdroje.
Sledování pokroku a výsledků. V této fázi je již
partnerská spolupráce realizována a všechny
strany teď mohou její fungování a své zkušenosti
zmapovat a zhodnotit. Sledování krátkodobých,
střednědobých a dlouhodobých výsledků má při
vývoji a růstu partnerské spolupráce zásadní
význam a mělo by vést k úpravám a dalšímu
upřesňování stanovených úkolů a činností vycházejících z dosažených výsledků resp. cílových
stavů.
Vymezování partnerských iniciativ. Jakmile již
partnerská spolupráce vznikla, je třeba učinit
vhodné kroky k jejímu vymezení a spojení
16
Potenciálními zdroji financí jsou různé mechanismy financování, jako
např. mechanismy spojené s regionálními rozvojovými bankami, Světovou bankou a Světový fond životního prostředí (Global Environmental
Facility). Krom toho se předpokládá aktivní úloha komerčních bank a
investičních společností.

17
Informační list je k dispozici na
http://www.johannesburgsummit.org/html/sustainable_dev/partnerships2_form.doc
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Hlavní dohody v oblasti zemědělství a jejich cíle
V přípravě na Světový summit o udržitelném rozvoji bylo důležité zmapovat existující dohody a cíle
dosažené v rámci předchozích summitů organizovaných OSN a s nimi souvisejících úmluv, smluv
nebo protokolů, které se dotýkají zemědělství.
Tato kapitola shrnuje hlavní fóra OSN do roku
1951 a uvádí klíčové dosažené dohody, včetně
jejich zamýšlených cílů a zdrojů dalších informací.
Přehled ukazuje, že v mezinárodním společenství
existuje obrovská snaha o dosažení konsensu
v otázce řešení většiny otázek, kterými se zabývají
všechny subsektory zemědělství. Většina dohod
se v podstatě doplňuje a všechny společně pak
velkou měrou přispívají k dosažení udržitelného
rozvoje. Např. Agenda 21, přijatá vedoucími světovými činiteli na Summitu Země v roce 1992,
slouží jako „základní učebnice“ pro dosahování
udržitelného rozvoje v tomto století, a to samozřejmě včetně zemědělství. Od jejího přijetí dochází k významnému pokroku směrem k udržitelnému zemědělství a mnoho zjištěných problémů již bylo vyřešeno nebo se na jejich řešení pracuje. Krom toho i Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals), především pak ten, který
hovoří o snížení počtu chudých a podvyživených
lidí do roku 2015 na polovinu, přitáhly pozornost
mezinárodního společenství k významu udržitelného zemědělství v zemích s nízkými příjmy. Můžeme se tedy shodnout na tom, že mezinárodní
dohody pod záštitou OSN hrají při prosazování
udržitelného zemědělství významnou roli.
I přes pokrok, kterého bylo v mnoha oblastech
dosaženo, řeší mezinárodní společenství i nadále
řadu zbývajících důležitých otázek zemědělství
s cílem buď dospět k vyrovnané dohodě nebo
dosáhnout konsensu. Týká se to oblastí jako je
např. přístup na trhy, zemědělský obchod a využívání biotechnologií. Předmětem diskusí je rovněž odpovídající úloha vlád, občanské společnosti
a soukromého sektoru při řešení těchto otázek.

Konference/dohoda: Mezinárodní úmluva
o ochraně rostlin (International Plant Protection Convention)
Datum: 1951
Hlavní zaměření: Zajistit společná a efektivní
opatření, jejichž cílem je předcházet šíření a zanášení škůdců rostlin a rostlinných produktů. Prosazovat konkrétní kroky znamenající boj proti
těmto škůdcům.
Revidována v letech 1979 a 1997 z důvodů stanovení mezinárodních rostlinno-hygienických norem, které stanovila dohoda WTO – SPS.
http://www.fao.org/WAICENT/FaoInfo/Agricult/AGP/AGPP/PQ/Default.htm

http://www.ipcc.int
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Konference/dohoda: Úmluva OSN o mořském právu (United Nations Convention on
the Law of the Sea)
Datum: 10. prosince 1982
Hlavní zaměření: Ochrana živých zdrojů a studium, ochrana a zachování mořského prostředí.
Integrovat a vyrovnávat právo na využívání přírodních zdrojů s povinností hospodařit s těmito
zdroji, uchovat je a chránit a zachovat mořské
prostředí.
http://sedac.ciesin.org/entri/register/reg-125.rrr.html

Konference/dohoda: Mezinárodní kodex
chování pro distribuci a využívání pesticidů
(International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides)
Datum: 28. listopadu 1985
Hlavní zaměření: Zavést dobrovolné normy chování pro všechny veřejné i soukromé subjekty,
které jsou zapojeny do distribuce a využívání
pesticidů nebo tuto činnost ovlivňují.
http://www.fao.org/waicent/FaoInfo/Agricult/AGP/AGPP/Pesticid/Co
de/PM_Code.htm

Konference/dohoda: Úmluva o ochraně a
využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes)
Datum: 17. března 1992
Hlavní zaměření: Prevence zanášení cizorodých
druhů do vodních toků, které by mohlo mít dopad
přes hranice států.
http://sedac.ciesin.org/entri/register/reg-167.rrr.html

Konference/dohoda: Konference OSN o
životním prostředí a rozvoji (UN Conference
on Environment and Development)
Datum: 14. června 1992
Hlavní zaměření: Agenda 21: Kapitola 14 – Prosazování udržitelného zemědělství a rozvoj venkova.
Principiální stanovisko pro oblast lesů – zavést
hodnocení vlivů lesních činností na životní prostředí.

Úmluva o klimatických změnách.
Úmluva o biologické rozmanitosti – Hlavní rozhodnutí o zemědělské biodiverzitě v rámci této
Úmluvy, která jsou spojena s pracovním programem v oblasti zemědělské biodiverzity.
http://www.ciesin.org/datasets/unced/unced.html
http://www.biodiv.org

Konference/dohoda: Mezinárodní kodex
chování pro získávání a přenos rostlinné
zárodečné plasmy (International Code of
Conduct for Plant Germplasm Collecting
and Transfer)
Datum: přijat na konferenci FAO v listopadu 1993
Hlavní zaměření: Chránit zájmy jak dárců, tak i
subjektů získávajících zárodečnou plasmu. Prosazovat odůvodněné získávání a udržitelné využívání genetických zdrojů.
http://www.fao.org/biodiversity/CCPGCT_en.asp
http://www.fao.org/ag/cgrfa/PGR.htm#ITWG

Konference/dohoda: Mezinárodní dohoda o
obchodu s tropickým dřevem (International
Tropical Timber Agreement)
Datum: 26. ledna 1994
Hlavní zaměření: Zajistit, aby do roku 2000 pocházel export tropického dřeva jen ze zdrojů spravovaných udržitelným způsobem.
Založit fond na pomoc producentům tropického
dřeva.
http://sedac.ciesin.org/entri/texts/ITTA.1994.txt.html

Konference/dohoda: Dohoda Světové obchodní organizace o zemědělství (WTO
Agreement on Agriculture)
Datum: 1. ledna 1995
Hlavní zaměření: Zlepšit přístup na trhy. Zredukovat dotace do zemědělství, které narušují obchod.
http://www.wto.org/english/tratop_egatt_e/gatt_e.html

Konference/dohoda: Dohoda TRIPS (TRIPS
Agreement)
Datum: 1. ledna 1995
Hlavní zaměření: Patentovat ochranu zemědělských chemických produktů. Ochrana rostlinné
rozmanitosti.
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e/htm

Konference/dohoda: Světový summit o sociálním rozvoji (World Summit for Social
Development)
Datum: 5. – 12. března 1995
Hlavní zaměření: Přezkoumat mj. distribuci subvencí mezi průmyslem a zemědělstvím, městskými a venkovskými oblastmi, a soukromou a veřejnou spotřebou.
http://www.iisd.ca/linkages/wssd95.html

Konference/dohoda: Dohoda o realizaci
ustanovení Úmluvy o mořském právu z 10.
října 1982 v souvislosti s ochranou a managementem přesouvajících se ryb a velmi
stěhovavých druhů ryb (Agreement for the
Implementation of the Provisions of the
United Nations Convention on the Law of
the Sea of 10 October 1982 Relating to the
Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish
Stocks)
Datum: 4. srpna 1995
Hlavní zaměření: Ochrana a udržitelné využívání
přesouvajících se ryb a velmi stěhovavých druhů
ryb prostřednictvím účinného uplatňování příslušných ustanovení Úmluvy.
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/ilm1542.txt

Konference/dohoda: Světová konference o
ženách (World Conference on Women)
Datum: září 1995
Hlavní zaměření: Usnadňovat a podporovat rovnoprávný přístup žen ke zdrojům, zaměstnání,
trhům a obchodu.
http://www.undp.org/fwcw/daw1.htm

Konference/dohoda: Kodex chování pro
odpovědný rybolov (Code of Conduct forResponsible Fisheries)
Datum: 31. října 1995
Hlavní zaměření: Zavést zásady odpovědného
rybolovu a rybářských činností.
Zavést zásady a kritéria pro vypracování a realizaci národní politiky.
Podporovat a prosazovat technickou, finanční a
jinou spolupráci na ochraně rybářských revírů.
Podporovat výzkum rybolovu a rybářských revírů.
Připravovat normy chování pro všechny, kdo jsou
zapojeni do rybářského sektoru.
http://www.fao.org/fi/agreem/codecond/ficonde.asp

123

Konference/dohoda: Světový summit
potravinách (World Food Summit)

o

Datum: 1996
Hlavní zaměření: V oblastech s vysokým i nízkým
potenciálem usilovat o takovou politiku a postupy
v oblasti potravin, zemědělství, rybolovu, lesnictví
a rozvoje venkova, které budou udržitelné a budou počítat s účastí všech stran. Zajistit, aby
politika v oblasti potravinového, zemědělského i
všeobecného obchodu byla vedena k zajištění
bezpečnosti potravin pro všechny prostřednictvím
spravedlivého a tržně orientovaného světového
obchodního systému.
Prosazovat optimální alokaci a využívání veřejných i soukromých investic, jejichž cílem je podpora lidských zdrojů, udržitelného zajištění potravin a zemědělství.
http://www.fao.org/wfs/homepage.htm

Konference/dohoda: Úmluva o boji proti
desertifikaci (United Nations Convention to
Combat Desertification)
Datum: Přijata v červnu 1994 a vstoupila v platnost 26. prosince 1996
Hlavní zaměření: Cílem je prosazovat účinná opatření v boji proti desertifikaci a na ochranu suchých oblastí, prostřednictvím inovačních lokálních programů a podpůrné mezinárodní partnerské spolupráce.

Konference/dohoda: Rotterdamská úmluva
o postupu předběžné informovanosti o určitých nebezpečných chemických látkách
v mezinárodním obchodě (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals
and Pesticides in International Trade)
Datum: září 1998
Hlavní zaměření: Prosazuje sdílenou odpovědnost
a úsilí o spolupráci mezi vyvážejícími a dovážejícími zeměmi v mezinárodním obchodě s určitými
nebezpečnými chemickými látkami s cílem chránit lidské zdraví a životní prostředí před potenciálním poškozením. Přispívá k ekologicky šetrnému využívání těchto látek tím, že usnadňuje výměnu informací o jejich vlastnostech, stanoví
postup na národní úrovni při rozhodování o dovozu a vývozu a šíří informace o těchto rozhodnutích i do ostatních vyvážejících a dovážejících
zemí.
http://pic.int

Konference/dohoda: Mezinárodní plán opatření (International Plan of Action)
Datum: 1999
Hlavní zaměření: Otázky ochrany a managementu, které podle mezinárodního společenství vyžadují naléhavou pozornost.
Management rybářských kapacit.
Náhodný odchyt mořských ptáků při rybolovu na
šňůru s mnoha háčky.
Ochrana žraloků.
Na politice v oblasti nelegálního, nehlášeného a
neregulovaného rybolovu se pracuje.
http://www.fao.ogr/fi/ipa/ipae.asp

Konference/dohoda: Deklarace
(Millennium Declaration)

tisíciletí

Datum: září 2000
Hlavní zaměření: Vymýtit největší chudobu a hlad
a v letech 1990 až 2015 snížit na polovinu počet
lidí, jejichž denní příjem je nižší než 1 dolar.
http://www.developmentgoals.org/

Konference/dohoda: Stockholmská Úmluva
o perzistentních organických znečišťujících
látkách (Stockholm Convention on Persistant Organic Pollutants – POPs)
Datum: květen 2001
Hlavní zaměření: Stanoví kontrolní opatření pokrývající oblast výroby, dovozu, vývozu, zneškodňování a používání látek uvedených v počátečním
seznamu 12 perzistentních organických znečišťujících látek (POPs – chemických látek, které přetrvávají a akumulují se v tukových tkáních živých
organismů a představují riziko škodlivých dopadů
na lidské zdraví a životní prostředí). Prvních devět
látek uvedených v tomto seznamu jsou pesticidy.
http://www.chem.unep.ch/sc

Konference/dohoda: Světový summit o
obchodu, Doha (World Trade Summit in
Doha)
Datum: listopad 2001
Hlavní zaměření: Ochrana
v rozvojovém světě.

malých

farmářů

http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/min01_e.ht
m
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Konference/dohoda: Mezinárodní smlouva
o rostlinných genetických zdrojích pro potraviny a zemědělství (International Treaty
on Plant Genetic Resources for Food and
Agriculture)

Konference/dohoda: Návrh plánu naplňování Deklarace Světového summitu o udržitelném rozvoji (Draft Plan of Implementation for the World Summit on Sustainable
Development Declaration)

Datum: listopad 2001

Datum: 2002

Hlavní zaměření: Ochrana a udržitelné využívání
rostlinných genetických zdrojů pro potraviny a
zemědělství.

Hlavní zaměření: Lidem žijícím v chudobě poskytnout přístup k zemědělským zdrojům.

http://www.fao.org/ag/cgrfa/News.htm

Ve venkovských oblastech vybudovat základní
infrastrukturu, diverzifikovat ekonomiku a zlepšit
dopravu a přístup na trhy a podpořit tak udržitelné zemědělství a rozvoj venkova.
Udržitelným způsobem zvyšovat produktivitu
půdy a efektivní využívání vodních zdrojů
v zemědělství.
Posílit účast žen ve všech aspektech a na všech
úrovních souvisejících s udržitelným zemědělstvím a bezpečností potravin.
http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/prepcom4docs/bali_documents/draft_plan_1206.pdf
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Kapacity systému OSN v oblasti zemědělství
Zemědělský rozvoj je jádrem agendy udržitelného
rozvoje. Systém OSN a jejích specializovaných
agentur řeší problematiku zemědělského rozvoje
z různých perspektiv (bezpečnosti potravin, výživa, chudoba na venkově, vazby mezi zemědělstvím a životním prostředím, široce pojatý rozvoj
venkova, mobilizace vědy pro účely udržitelného
zemědělství či technická a politická asistence na
regionální úrovni), ale se společným cílem: zvýšit
účinnost a efektivnost zemědělského sektoru tak,
aby mohl plně přispívat k celkové agendě udržitelného rozvoje.
Popis činností agentur OSN, který je zde uveden,
dává přehled o zapojení OSN do problematiky
zemědělství a ukazuje mnoho úhlů pohledu, které
agentury OSN v souladu se svým příslušným
mandátem zaujímají. Jedna z nich, Organizace
pro výživu a zemědělství (FAO), je agenturou specializovanou přímo na sektor zemědělství. Ostatní
pak zahrnují tuto problematiku do mnoha svých
aktivit směřujících k udržitelnému rozvoji. Na
úrovni států a prostřednictvím nástrojů jako je
Společné posuzování zemí (Common Country Assessment), Rámec OSN pro rozvojovou pomoc
a strategie OSN na snižování chudoby pak Organizace spojených národů včetně Světové banky
zajišťuje, aby její celková práce v zemědělství byla
větší než součet jejích jednotlivých částí.

při sledování celkového pokroku při naplňování
cílů Summitu.
Hlavní cíle Organizace pro výživu a zemědělství
a její oblasti působení zahrnují např.:
•

přispívat k boji proti nebezpečnosti potravin
a chudobě ve venkovských oblastech; udržitelný způsob obživy na venkově a spravedlivější přístup ke zdrojům; přístup zranitelných
a znevýhodněných skupin dostatečnému
množství bezpečných a nutričně vyvážených
potravin; připravenost na tísňové situace v
potravinové a zemědělské oblasti a účinná a
udržitelná reakce na takové situace.

•

prosazovat, rozvíjet a posilovat politiku
a regulační rámce pro oblast potravin, zemědělství, rybolovu a lesnictví; mezinárodní nástroje týkající se potravin, zemědělství, rybolovu a lesnictví, a výroba, bezpečné využívání
a spravedlivá výměna zemědělského, rybářského a lesnického zboží; národní politika,
právní nástroje a podpůrné mechanismy, které reagují na domácí požadavky a jsou
v souladu s mezinárodní politikou a regulačním rámcem.

•

udržitelným způsobem zvyšovat dodávky a
dostupnost potravin a ostatních produktů
pocházejících z pěstování plodin, chovu dobytka, rybolovu a lesního hospodářství; politické volby a institucionální opatření, která
zlepší účinnost a adaptabilitu ve výrobních,
zpracovatelských a marketingových systémech a uspokojí měnící se potřeby producentů a spotřebitelů; zavádění vhodných technologií, které udržitelným způsobem zintenzívní
výrobní systémy a zajistí dostatečné dodávky
potravin a zemědělského, rybářského a lesnického zboží a služeb.

•

podpora ochrany, zlepšování a udržitelného
využívání přírodních zdrojů pro výrobu potravin a zemědělství; integrovaný management
půdy, vody, rybářských revírů, lesů a genetických zdrojů; ochrana, obnova a rozvoj nejohroženějších oblastí životního prostředí.

•

Zlepšit rozhodování prostřednictvím poskytování informací a hodnocení a podpory managementu poznatků pro oblast potravin
a zemědělství; integrovaná základna informačních zdrojů s aktuální, relevantní a spolehlivou statistikou; informace a poznatky
dostupné pro všechny klienty FAO, pravidelná hodnocení, analýzy a výhledy pro oblast
potravin a zemědělství; centrální postavení
problematiky bezpečných potravin v mezinárodních programech.

Následuje orientační seznam subjektů OSN, které
nejaktivněji působí v oblasti zemědělství, oblasti
jejich hlavního zaměření a některé z jejich klíčových iniciativ. Jeho účelem je poskytnout účastníkům Světového summitu o udržitelném rozvoji
přehled o práci OSN jako celku i o šířce a hloubce
jejích programů v této oblasti. Nejedná se o vyčerpávající ani směrodatný seznam všech činností
OSN na poli zemědělství. Informace byly získány
především z webových stránek uvedených organizací a jakákoli opomenutí nebo omyly vznikly
neúmyslně a upřímně jich litujeme.

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO)
http://www.fao.org/
Organizace pro výživu a zemědělství byla založena
v roce 1945 s mandátem zvýšit úroveň výživy a
životní úroveň, zvýšit produktivitu v zemědělství a
zlepšit podmínky venkovské populace. Dnes je
FAO jednou z největších specializovaných agentur
Spojených národů a vedoucí agenturou pro zemědělství, lesnictví, rybolov a rozvoj venkova. Poskytuje poradenství vládám, rozvojovou pomoc, informace a je také neutrálním fórem, kde mohou
všechny národy diskutovat a utvářet politiku
v hlavních otázkách výživy a zemědělství. FAO
hraje hlavní roli při pomoci zemím uvádět do
praxe ustanovení Plánu opatření, který vzešel ze
Světového summitu o potravinách, a prostřednictvím Výboru pro světovou bezpečnost potravin i
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FAO úzce spolupracuje s partnery v rámci OSN
(především se Světovým potravinovým programem
(WFP), Světovou bankou (WB), Mezinárodním
fondem pro rozvoj zemědělství (IFAD), Světovou
zdravotnickou organizací (WHO), Mezinárodní
organizací práce (ILO), UNESCO, UNICEF, Rozvojovým programem OSN (UNDP), Populačním fondem OSN (UNFPA), Programem OSN pro životní
prostředí (UNEP), UNDCP a UNIFEM). Síť ACC pro
rozvoj venkova a bezpečnost potravin prosazuje
spolupráci na úrovni vedení a v terénu. Podvýbor
ACC pro výživu, ve kterém má FAO zastoupení,
poskytuje přirozený rámec pro zavedení konstruktivního systému vztahů mezi spolupracujícími partnery, především pak v návaznosti na
Mezinárodní konferenci o výživě. Klíčovými partnery jsou i Konzultační skupina pro mezinárodní
zemědělský výzkum (CGIAR) a univerzitní a národní výzkumné instituce.
Na základě dlouholeté spolupráce se Světovou
bankou, regionálními rozvojovými bankami a Mezinárodním fondem pro rozvoj zemědělství (IFAD)
pracuje FAO na zvyšování toků oficiální rozvojové
pomoci na podporu bezpečnosti potravin. Meziagenturní pracovní skupina pro systém mapování
informací o nebezpečnosti potravin a zranitelnosti
(FIVIMS) sdružuje organizace OSN, bilaterální
agentury a mezinárodní nevládní organizace,
které se nejvíce věnují různým aspektům otázek,
které FIVIMS řeší. Určitá forma spolupráce existuje s Mezinárodním fondem pro rozvoj zemědělství (IFAD) v otázkách vymýcení chudoby ve venkovských oblastech a se Světovým programem
pro výživu (WFP) na programech potravinové
pomoci, které doplňují dlouhodobé úsilí na poli
rozvoje. Vzhledem k tomu, že podvýživa také často
souvisí s nemocemi má partnerství se Světovou
zdravotnickou organizací (WHO) a fondem
UNICEF zásadní význam. Příkladem spolupráce
FAO se Světovou zdravotnickou organizací může
být Společný program potravinových norem nebo
komise Codex Alimentarius (Codex Alimentarius
Commission). Probíhá také spolupráce s Mezinárodním institutem pro rostlinné genetické zdroje
a Konzultační skupinou pro mezinárodní zemědělský výzkum (CGIAR), především v oblasti genetických zdrojů pro potraviny a zemědělství.

Konzultační skupina pro mezinárodní zemědělský výzkum (CGIAR)
http://www.cgiar.org/index.html
Skupina byla založena v roce 1971 a je strategickou aliancí s 58 členy (včetně 22 rozvojových
a 21 průmyslové země). Podporuje síť šestnácti
Center pro budoucí sklizeň (Future Harvest Center), která usilují o to, aby převratná vědecká
práce vedla k udržitelnému rozvoji, snížení hladu
a chudoby, lepší výživě a zdraví lidí a ochraně
životního prostředí.
Výzkum v rámci této Konzultační skupiny se
zabývá téměř všemi složkami zemědělského sektoru – agrolesnictvím, biodiverzitou, potravinami,
pícninami a pěstování dřevin, ekologicky šetrnými
zemědělskými postupy, rybolovem, lesnictví, vodou, dobytkem, potravinovou politikou a služba-

mi pro zemědělství, abychom jmenovali alespoň
několik z nich. Výsledky dosažené v těchto oblastech posilují růst a ukazují chudým obyvatelům
cestu ven z chudoby. Více než 8500 vědců a dalších pracovníků v rámci Konzultační skupiny pro
mezinárodní zemědělský výzkum provádí výzkumnou práci ve více než 100 zemích, čímž vytváří globální poznatky zaměřené na lokální řešení. Cílem výzkumu této Skupiny je uspokojení
zvláštních potřeb chudých farmářských komunit
na celém světě.
Jádrem poslání Konzultační skupiny pro mezinárodní zemědělský výzkum je prosazování vědecky
podložených postupů při řešení některých nejpalčivější rozvojových problémů světa. Veškeré výsledky výzkumu této Skupiny jsou veřejné a přístupné všem zájemcům. Výzkum prováděný
v rámci této Konzultační skupiny podporuje Cíle
rozvoje v novém tisíciletí (Millennium Development Goals) i cíle stanovené v Úmluvě o boji proti
desertifikaci, Úmluvě o biologické rozmanitosti,
Mezinárodní smlouvě o rostlinných genetických
zdrojích pro potraviny a zemědělství a Rámcové
úmluvě o klimatických změnách. V roce 2001
investovala Konzultační skupina 340 milionů
dolarů do výzkumu, který přinese prospěch chudým lidem.

Sektretariát Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD)
http://www.biodiv.org/programmes/areas/agro/default.asp
Úmluva o biologické rozmanitosti je hlavním mezinárodním nástrojem pro tvorbu politiky a její
realizaci v oblasti ochrany a udržitelného využívání biologické diverzity a také přístupu ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů z jejich využívání. Její ustanovení se vztahují na všechny typy
biomů a ekosystémů – vnitrozemské vody, mořské
a pobřežní zóny, zemědělské oblasti, lesy, suché a
horské oblasti – i na řadu otázek jdoucích napříč
sektory, jako jsou cizorodé druhy, tradiční poznatky, ekonomické a sociální pohnutky, technická a vědecká spolupráce, přenos technologií,
vzdělávání a výchova, taxonomie, ekosystémový
přístup a indikátory. Prostřednictvím zvláštní
dohody, Kartagenského protokolu o biologické
bezpečnosti, který byl projednáván pod záštitou
Úmluvy, je řešen také bezpečný přesun geneticky
modifikovaných organismů. V rámci Sekretariátu
byl zaveden systém středisek, jehož cílem je prosazovat a usnadňovat technickou a vědeckou
spolupráci při realizaci cílů Úmluvy. Naplňování
Úmluvy probíhá prostřednictvím sítě orgánů podléhajících Konferenci stran. Sekretariát, jehož
hostitelem je UNEP, podporuje tyto orgány, pomáhá zúčastněným stranám při realizaci rozhodnutí a koordinuje práci organizací patřících pod
OSN a nevládních organizací na podporu Úmluvy.
Strany Úmluvy o biologické rozmanitosti přijaly
v určitých tématických oblastech pracovní programy (včetně zemědělské biodiverzity), jejichž
cílem je prosazovat cíle Úmluvy spolu s příslušnými rozhodnutími Konference stran a přispívat
k realizaci Kapitoly 14 Agendy 21 o udržitelném
zemědělství a rozvoji venkova. V rámci Úmluvy se
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zrodila Mezinárodní iniciativa na ochranu a udržitelné využívání opylovačů, jejímž cílem je prosadit
celosvětově koordinovaný postup při zjišťování
příčin úbytku opylovačů a jeho dopadu na „služby“ opylování, řešit nedostatek taxonomických
informací o opylovačích, posoudit ekonomickou
hodnotu opylování a ekonomický dopad opylování
a prosadit ochranu, obnovu a udržitelné využívání diverzity opylovačů v zemědělství a souvisejících ekosystémech.

Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství
(IFAD)
http://www.ifad.org
Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství se zaměřuje na vymýcení chudoby na venkově; pracuje
s chudými venkovskými obyvateli v rozvojových
zemích na snižování chudoby, hladu a podvýživy,
na zvyšování produktivity a příjmů a na zlepšování kvality života těchto lidí. Cílovou skupinou
tohoto Fondu jsou ti nejchudší lidé na světě: malí
farmáři, venkovští bezzemci, kočovní pastevci,
rybáři, domorodí lidé a chudé venkovské ženy
pocházející ze všech uvedených skupin.
Cílem Fondu je pracovat na tom, aby se chudí
venkovští lidé mohli zbavit chudoby –jak ji oni
sami vnímají – prostřednictvím sociálního rozvoje,
rovnosti obou pohlaví, tvorby příjmů, lepšího
stavu v oblasti výživy, trvalé udržitelnosti životního prostředí a dobrého způsobu vládnutí. Tento
mandát je popsán ve Strategickém rámci Mezinárodního fondu pro rozvoj zemědělství na léta 2002
– 2006. Od svého založení financoval tento Fond
již 603 projektů ve 115 zemích a nezávislých
teritoriích, kterým věnoval 7,7 miliardy dolarů
prostřednictvím grantů a půjček.
Fond směřuje své investice, výzkum, poznatky
a politický dialog k dosažení tří strategických cílů:
•

posílit kapacity chudého obyvatelstva na
venkově a jejich organizací

•

zlepšovat spravedlivý přístup k produktivním
přírodním zdrojům a k technologii

•

rozšiřovat
a trhům.

přístup

k finančním

službám

Fond chce dát vznik široce pojatému lokálnímu
vlastnictví programů, které sponzoruje, a proto
spolupracuje s dalšími partnery – vládami půjčujících si zemí, chudými lidmi na venkově a jejich
organizacemi i s ostatními agenturami, které
poskytují prostředky. Fond se zaměřuje na rozvoj
na lokální úrovni a proto má úlohu při překlenování propasti mezi multilaterálními a bilaterálními dárci na straně jedné a občanskou společností
reprezentovanou nevládními a komunitními organizacemi na straně druhé. Extenzivní partnerství
a globální působení Fondu umožňují upevňovat
svou úlohu katalyzátoru dění. Fond provádí pečlivý monitoring a hodnocení výsledků svých projektů a zjišťuje tak, které úspěšné postupy by se
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mohly opakovat a přinášet tak pomoc i do jiných
regionů.

Rozvojový program OSN (UNDP)
http://www.undp.org/
Rozvojový program OSN je globální sítí Spojených
národů, která usiluje o změnu a o napojení zemí
na zdroje, poznatky a zkušenosti, které lidem
pomohou při utváření lepšího života. Pracuje ve
166 zemích, kterým pomáhá v jejich vlastních
řešeních globálních a národních rozvojových problémů. UNDP je zároveň jedním ze sponzorů Konzultační skupiny pro mezinárodní zemědělský
výzkum (CGIAR).
Prostřednictvím svého Centra pro rozvoj suchých
oblastí, které sídlí v Nairobi, řeší UNDP specifické
potřeby farmářů a pastevců v těchto oblastech.
Centrum podporuje země postižené desertifikací
a suchem v realizaci Úmluvy o boji proti desertifikaci. Pomáhá i při procesech v rámci národních
akčních programů, kterým poskytuje koncepci
rozvoje, metodické vedení a technické zázemí
a pomáhá i při formulaci programů, mobilizaci
zdrojů a budování kapacit.
Důležitou iniciativou v Keni, Tanzánii a Ugandě je
„Využití lokálních vědomostí o životním prostředí
– prosazování novátorských programů pro farmáře“. Program se zaměřuje na „novátory“, totiž
místní farmáře, kteří sami experimentují a vyvíjejí
lepší postupy obdělávání půdy. Nové postupy se
dokumentují, organizují se návštěvy mezi farmáři,
vznikají sítě pro výměnu nápadů mezi farmáři.
Poté jsou přizváni další farmáři a výzkumníci, aby
si výsledky nejlepší novátorské práce prohlédli
a poučili se z nich. V Keni je tento přístup začleňován do nového národního systému rozšiřování
zemědělství.
Projekt nazvaný „Zvládání sucha a klimatických
změn: nejlepší využití informací o klimatu ke
snížení degradace půdy a k zachování biodiverzity“ a financovaný společně UNDP a Světovým
fondem životního prostředí (Global Environmental
Facility) podporuje udržitelný způsob obživy lidí
žijících v suchých oblastech tím, že prosazuje
integrovaný management ekosystémů, který je
úzce spojen s lepším využíváním lokálních a vědeckých poznatků o klimatu při pastevectví
a hospodaření na farmách. Farmářům a chovatelům dobytka nabízí možnost dlouhodobého zvládání sucha i možné reakce na krizové situace.
(Viz http://www.undp.org/seed/unso/concepts&programs/ccp.htm)

Program OSN pro životní prostředí (UNEP)
http://www.unep.org/
Aktivity UNEP v oblasti zemědělství se týkají
chemikálií, půdy, vody a biodiverzity. Program
prosazuje udržitelné zemědělské postupy prostřednictvím tvorby politických a manažerských
nástrojů pro kvalitní management chemikálií a
pro udržitelné využívání půdy a vody. Spolupracuje přitom se svými partnery v OSN (Organizací

pro výživu a zemědělství -FAO) a se zemědělsky
orientovanými iniciativami (Úmluva o boji proti
desertifikaci a suchu a Úmluva o biologické rozmanitosti, které UNEP poskytuje svůj sekretariát).
Úlohou programu UNEP v rámci Světového fondu
životního prostředí je fungovat jako katalyzátor
vývoje vědecké a technické analýzy a posilovat
environmentální management u činností financovaných Světovým fondem životního prostředí,
včetně aktivit spojených s ochranou biodiverzity
a prevencí nebo omezováním persistentních organických znečišťujících látek (POPs). UNEP také
pomáhá spojovat aktivity financované Světovým
fondem s činností v oblasti posuzování životního
prostředí na globální, regionální i národní úrovni,
s politickými rámci a plány i s mezinárodními
environmentálními dohodami. Jeden projekt pomáhá až stovce zemí vytvářet Národní rámec
biologické bezpečnosti, aby mohly naplnit Kartegenský protokol o biologické bezpečnosti, který
byl přijat v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti (http://www.unep.ch/biosafety/). Dalším významným
úkolem je posoudit z regionální perspektivy poškození a hrozby související s persistentními toxickými látkami, včetně některých pesticidů
(http://www.chem.unep.ch/pts/).
Z perspektivy průmyslového zpracování přispívá
Program OSN pro životní prostředí k lepšímu
pochopení dopadů na životní prostředí v rámci
zemědělsko-potravinářského řetězce, včetně obchodu se zemědělskou produkcí. Prostřednictvím
mezinárodních environmentálních dohod, dobrovolných iniciativ, politické pomoci a výměny informací připravuje řešení klíčových otázek a pomáhá i při realizaci těchto řešení. V rámci UNEP
pracuje Fórum pro udržitelnou zemědělskopotravinářskou produkci a spotřebu, které funguje jako síť hlavních informačních zdrojů o zemědělsko-potravinářské produkci a spotřebě v souvislosti s dopady na životní prostředí a postupy
prevence takových dopadů nebo jejich řešení
(http://www.agrifood-forum.net/home.asp).

Rozvojový fond OSN pro ženy (UNIFEM)
http://www.unifem.org/
Organizace UNIFEM prosazuje rovnost příslušníků obou pohlaví a sociální, ekonomické a politické zrovnoprávnění a posílení žen. Cílem její práce
je zajistit účast žen na všech úrovních plánování
a praktických postupů rozvoje. V rámci systému
OSN působí tato organizace jako katalyzátor –
podporuje činnosti, jež spojují potřeby a zájmy
žen se zásadními tématy, která se vztahují
k národním, regionálním a globálním programům.
Práce organizace UNIFEM se zaměřuje na posilování ekonomické kapacity žen v oblasti podnikání
a obchodu včetně zemědělského sektoru, na zvyšování účasti žen na rozhodování, které se dotýká
jejich života, a na prosazování lidských práv žen.

Přístup banky k zemědělství a rozvoji venkova je
holistický a multisektorový. Banka se zaměřuje
na zlepšení životní úrovně venkovských obyvatel
prostřednictvím rozšiřování jejich produktivního
a sociálního potenciálu a environmentálního bohatství. Od července 1998 do června 2000 investovala Světová banka do rozvoje venkova
v průměru 5,1 miliardy dolarů ročně, což představovalo 25% celkových půjček banky za toto
období. Pomoc je směřována především do zemědělství, které je považováno za jádro ekonomiky
venkovských regionů, katalyzátor nezemědělské
ekonomiky a motor ekonomického růstu venkova.
Banka prosazuje produktivitu, růst a konkurenceschopnost prostřednictvím:
•

dokonalejší technologie a lepšího přístupu
k informacím a moderní komunikaci nutné
pro rychlejší šíření a pokroky v technologii
zemědělské výroby;

•

větší diverzifikace domácích i globálních trhů
a lepšího přístupu na tyto trhy. To vede
k větší zaměstnanosti ve venkovských oblastech a zvýšení příjmů v zemědělských i nezemědělských sektorech;

•

lepší infrastruktury na venkově, tj. budováním a údržbou venkovských silnic a mostů,
maloobjemových zavlažovacích systémů, posklizňových zařízení (např. skladů), zpracovatelských a obchodních zařízení atd.

•

politických a institucionálních reforem, zejména v oblasti oceňování a ochrany vstupů,
půdní reformy a poskytování služeb;

•

dokonalejší, udržitelný management přírodních zdrojů a zároveň větší přístup venkovských komunit k těmto zdrojům.

V souladu se svým závazkem zlepšit účinek svých
aktivit pro klienty a zajistit jejich trvalou udržitelnost zahájila banka výrazný decentralizační program, v jehož rámci asi 25 % jejích zaměstnanců
žije a pracuje v klientských zemích. Při naplňování svého mandátu banka také pracuje s nejrůznějšími zainteresovanými skupinami, např.
s neziskovými organizacemi, subjekty ze soukromého sektoru, občanskou společností, farmářskými nebo producentskými organizacemi atd.
Oddělení Světové banky pro zemědělství a rozvoj
venkova se v současnosti podílí na více než
30 partnerstvích a dohodách o spolupráci.
Banka se navíc zavázala zlepšit přístup jejích
klientů k vynikajícím výsledkům zemědělského
výzkumu a technologie. Je proto také hlavním
sponzorem Konzultační skupiny pro mezinárodní
zemědělský výzkum (CGIAR) a zastřešuje její
sekretariát.

Světový potravinový program (WFP)
Světová banka (WB)
http://Inweb18.worldbank.org/essd/essd.nsf/ruraldevelopment/porta
l

http://www.wfp.org/
Světový program pro výživu byl založen paralelní
rezolucí Valného shromáždění a Organizace pro
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výživu a zemědělství v roce 1961 jako organizace,
která v rámci OSN zajišťuje potravinovou pomoc.
Program tuto pomoc poskytuje především zemím
s nízkými příjmy a nedostatkem potravin. Pomáhá při realizaci projektů sociálního a ekonomického rozvoje a při uspokojování potřeb obětí přírodních a jiných katastrof. Program také spravuje
Mezinárodní krizové rezervy potravin, které založilo Valné shromáždění v minimálním objemu 500
000 tun obilovin. Provozní výdaje Světového programu pro výživu, který je největší organizací pro
mezinárodní potravinovou pomoc, činily v roce
2000 1,49 miliardy dolarů. Veškeré příspěvky
Programu jsou dobrovolného charakteru.

Regionální komise
Regionální komise podporují širokou škálu aktivit
pracovní skupiny WEHAB: technickou spolupráci,
doporučení ohledně zásad politiky, výzkum, analýzu, údaje a statistické zpracování, vzájemnou
výměnu informací o nejlepších postupech, jednání, regionální integraci a koordinaci, publikační
činnost, vytváření sítí a zajišťování školení. Konkrétní oblasti působení jsou soustředěny do těchto komisí:

Ekonomická komise pro Afriku (ECA)
Podpora udržitelného rozvoje
http://www.uneca.org/programmes_home.htm

Evropská hospodářská komise (ECE)
Životní prostředí a lidská sídla
http://www.unece.org/env/welcome.html
Doprava, životní prostředí a zdraví
http://www.unece.org/poja/

Ekonomická komise pro Latinskou Ameriku a
karibskou oblast (ECLAC)
Životní prostředí a lidská sídla
http://www.eclac.org/dmaah/
Přírodní zdroje
http://www.eclac.org/drni/

Ekonomická a sociální komise pro Asii a oblast
Tichomoří (ESCAP)
Životní prostředí a přírodní zdroje
http://www.unescap.org/enrd/
Obyvatelstvo, rozvoj měst a venkova
http://www.unescap.org/pop/division.htm

Ekonomická a sociální komise pro západní Asii
(ESCWA)
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Zemědělství
http://www.escwa.org.lb/divisions/sectoral/agriculture.html
Koordinace v oblasti životního prostředí
http://www.escwa.org.lb/divisions/environment/ecu.html
Přírodní zdroje
http://wwwescwa.org.lb/divisions/environment/nrs.html

Biodiverzita

Biodiverzita a udržitelný ekosystémový management: klíčové
otázky a problémy
Pod pojmy biologická diverzita nebo biodiverzita
se rozumí rozmanitost forem života na Zemi včetně genů, druhů a ekosystémů. Nesmírná hodnota
tohoto obrovského zdroje zůstává z velké části
nedoceněna. Např. genetická rozmanitost je základem pro rozvoj kultivace různých druhů potravinových plodin a živočišných plemen. Napomáhá
také volně žijícím populacím organismů přizpůsobit se měnícím se podmínkám životního prostředí.
Následkem poklesu biodiverzity dochází k závažnému snížení množství produktů (jako jsou potraviny, léky a stavební materiály) a služeb (koloběh čisté vody a koloběh živin), které mohou ekosystémy na Zemi poskytovat a které umožňují
ekonomickou prosperitu a přežití člověka. Biodiverzita zkrátka představuje samotný základ udržitelného rozvoje.
Biodiverzita zahrnuje všechny formy života – od
nejmenšího mikroorganismu až po největší živočichy a rostliny – a jejich vzájemné interakce. Toto
kontinuum rozmanitosti biologických forem
a interakcí je obtížné si představit, natož jej popsat pomocí termínů z oblasti hmotné reality.
Nicméně nejlépe lze tuto skutečnost vyjádřit jako
schopnost živého světa proměňovat se, tj. variabilitu, a bohatství biologických forem a procesů,
které je výsledkem této schopnosti, tj. rozmanitost. To, co je s ohledem na biodiverzitu důležité
pro člověka, je výběr produktů a služeb, který
biodiverzita nabízí jak v podobě současných přínosů plynoucích z rozmanitých a variabilních
forem života, tak v podobě budoucích možností v
souvislosti s rozmanitostí organismů a s jejich
schopností se přizpůsobovat. Biodiverzita rovněž
představuje potenciál pro změnu, základní
schopnost mutovat a adaptovat se ve stále se
proměňujícím životním prostředí.
Biodiverzita podporuje funkce ekosystému, které
jsou nezbytné pro zachování života na Zemi. Poskytuje produkty, jako například potraviny, léky,
a materiály pro průmysl. Rovněž tvoří podstatu
mnoha kulturních hodnot. Biodiverzita a funkční
ekosystémy dávají biosféře resilienci, ale s tím,
jak se biodiverzita znehodnocuje, se společenstva
včetně samotné lidské společnosti stávají zranitelnějšími, protože možnosti pro změnu jsou redukovány. Biodiverzitu lze tudíž považovat za
„uzavření životního pojištění pro život jako takový“ – něco, co je nyní v době rychlých globálních
změn zvláště potřeba. S tím, jak dochází
k narušování biologického základu pro ekonomický růst a potenciálu pro dosažení prosperity,
šance na dosažení udržitelného rozvoje stejnou
měrou klesají a globální bezpečnost člověka bude
tím více ohrožena.
Biodiverzita, která je náležitě chráněna a moudře
využívána, zaručuje účinné fungování ekosystémů, které jsou zdrojem řady služeb životně důle-

žitých pro zajištění životní úrovně člověka a pro
fungování ekosystémů. Jak bylo uvedeno
v Úmluvě o biologické rozmanitosti a v dalších
smlouvách týkajících se biodiverzity, účinná
ochrana a udržitelné využití biodiverzity na všech
úrovních – na úrovni genů, druhů i ekosystémů –
je předpokladem udržitelného rozvoje. Biodiverzita je podmínkou pro přežití a bude určujícím
prvkem rozvojových schopností všech lidských
společností. Proto bude pokračující postup
k cílům stanoveným v Deklaraci tisíciletí (UN
Millennium Declaration) možný pouze v případě, že
biodiverzita bude zachována a přínosy z jejího
využívání budou spravedlivě rozdělovány.
Činnosti, které snižují biodiverzitu, ohrožují ekonomický rozvoj a zdraví člověka. Jejich prostřednictvím totiž dochází ke ztrátám užitečných materiálů, genetických fondů a služeb poskytovaných
neporušenými ekosystémy. Mezi tyto nejdůležitější služby patří čištění ovzduší a vody, detoxikace
a dekompozice, stabilizace klimatu, zmírňování
záplav a sucha, rozptylování semen a opylení
rostlin, obnova úrodnosti půdy a recyklace živin.
Ekonomická hodnota těchto služeb je nesmírná.
Například 40 plodin ve Spojených státech s celkovou roční tržní hodnotou 40 mld. dolarů je

•

Odhaduje se, že 40 % světové ekonomiky je
založeno na biologických produktech a procesech.

•

V posledních desetiletích vyhynulo nebo se stalo
ohroženými přibližně 20 % světových druhů sladkovodních ryb; přibližně 75 % zásob důležitých
mořských ryb je buď již vyčerpáno, nebo jsou ryby loveny v nadměrném množství či na hranici jejich přežití jako biologického druhu.

•

V průběhu minulého století zmizelo přibližně
75 % genetické diverzity zemědělských plodin.

•

Mezi lety 1970–1999 došlo k odvodnění více
než 50 % světových mokřadů a velikost populací druhů žijících ve vnitrozemských vodách a
mokřadech se snížila o 50 procent.

•

Zhruba jedna třetina světových systémů korálových útesů byla zničena nebo do značné míry poškozena.

•

Asi 24 % druhů savců a 12 % druhů ptáků se
v současné době považuje za globálně ohrožené.

•

Z 1,2 miliardy lidí žijících v nejhorší chudobě
žije přibližně 900 milionů ve venkovských oblastech. Je proto zřejmé, že z hlediska získávání obživy jsou tito lidé na biodiverzitě zásadním způsobem závislí. A právě oni jsou nejbolestivěji postiženi poklesem biodiverzity, znečištěním vody a znehodnocením půdy.

133

Rámeček B1: Jak biodiverzita přispívá ke snižování chudoby, k obživě a bezpečnosti člověka
•

Zabezpečení potravy: Z hlediska zajištění produktivity zemědělství, hospodářských zvířat a
rybolovu je lidská společnost vysoce závislá na
genetických zdrojích včetně těch, které vycházejí z volně žijících a částečně domestikovaných druhů. Tyto zdroje jsou také základem
společenstev, jež jsou schopna adaptace. Tak
se utváří druhová rozmanitost, která nejlépe
odpovídá na měnící se lokální podmínky. Biodiverzita související se zemědělstvím má zásadní význam pro udržení kvality půdy, krmiva pro hospodářská zvířata a ryby a pro
ochranu proti zemědělským škůdcům a chorobám. Biodiverzita také poskytuje služby
opylování, jež má v zemědělství rozhodující význam. Biodiverzita je navíc zdrojem alternativních potravinových produktů v obdobích
nedostatku.

•

Zlepšení zdraví: Biodiverzita je zdrojem neocenitelných informací a surovin, o něž se opírá
lékařství a systém zdravotní péče. Jedná se
jak o „neoficiální“ sektor, který reaguje na potřeby lokální zdravotní péče přibližně 60ti procent světové lidské populace, tak i o sektor
„oficiální“, který na základě biodiverzity vytváří
většinu světových moderních léků. Chudí lidé
jsou nejvíce postiženi také nedostatkem nebo
znečištěním vody a vzduchu a nemocemi souvisejícími s narušenými ekosystémy. Rozmanitost zdrojů potravy dále podporuje kvalitnější
výživu, a vede tudíž i ke zlepšení zdraví.

•

Budoucí generace: Chudí lidé bývají zpravidla
nejvíce závislí na přímém využití biodiverzity
při zajištění své obživy a jsou proto prvními,
kdo budou trpět při znehodnocení nebo ztrátě
těchto zdrojů. Biodiverzita také nabízí velký
potenciál pro využití specifických produktů
jako tržního zboží. Mnohé z těchto produktů
mají mimořádnou hodnotu, její užitek však
může chudé obyvatelstvo čerpat jen zřídka.

•

•

Snížení zranitelnosti: Zejména chudí lidé bývají
nejčastěji vystaveni nepředvídatelným událostem, jako jsou výkyvy v dostupnosti potravy a jiných zdrojů nebo environmentální otřesy a rizika. Jsou také nejméně připraveni se s těmito
problémy vypořádat. Znehodnocení ekosystémů
zvyšuje frekvenci výskytu období sucha, povodní, sesuvů, lesních požárů a jiných přírodních
hrozeb a zhoršuje jejich dopad. Rovněž může vystupňovat soupeření a zvýšit možnost vzniku
konfliktu v souvislosti s přístupem ke sdíleným
zdrojům, jako jsou potraviny a voda.
Služby poskytované ekosystémy: Lesy, mokřady, pobřežní a další ekosystémy poskytují nezbytné služby, které přispívají řadou způsobů
k produktivním
činnostem
chudých
lidí
v zemědělských i městských oblastech, mimo
jiné obnovou vodních zdrojů, koloběhem živin,
doplňováním úrodnosti půdy a prevencí eroze.
Tyto služby jsou veřejnými statky, které jsou
zdrojem nepřímých hodnot, jež nejsou předmětem tržní směny. Jsou však životně důležité
pro zajištění obživy a existence všech lidí.

zcela závislých na opylování hmyzem. Roční hod-
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nota biologického boje proti škůdcům se odhaduje na 100–200 mld. dolarů. Mikrobiální fixace
dusíku má odhadovanou hodnotu 50 mld. dolarů
ročně. Tyto služby mohou být zajišťovány pouze
prostřednictvím interakcí mezi různými organismy, nikoliv jen jedním nebo dvěma druhy. Je
to právě rozmanitost, která přináší tyto efekty.
Až donedávna bylo podnikání člověka překvapivě
úspěšné, avšak v současné době si společnost
přisvojuje až 40 % primární produkce půdy a
50 % dostupné povrchové vody na celé planetě
pro účely produkce potravin a přeměny půdy.
K důsledkům našeho úspěchu a naší nešetrnosti
patří nadměrné využívání zdrojů, zavlečení invazivních cizokrajných druhů a znečištění. Další
činnosti člověka mohou být rovněž přímou příčinou poklesu biodiverzity. K těmto činnostem
náleží i zemědělský rozvoj, rozvoj infrastruktury,
důlní průmysl a hledání ropných nalezišť.
Vzhledem k tomu, že vědecky bylo popsáno méně
než 2 mil. druhů z odhadovaných 10–15 mil.
druhů (nebo možná z ještě mnohem většího počtu), lze říci, že znalosti lidstva o světové biodiverzitě jsou velmi malé. A znalosti týkající se úlohy,
kterou tyto popsané druhy mají ve fungování
ekosystémů a poskytování ekosystémových služeb, na nichž společnost závisí, jsou téměř nulové. Ačkoli opatření k omezení ztrát genetického
fondu nelze již odkládat do doby, než budou úplné informace o biodiverzitě shromážděny, je současný krajní nedostatek těchto znalostí vážnou
překážkou na cestě k dosažení udržitelného rozvoje.
Celkový úbytek druhů v důsledku jejich globálního vyhynutí je skutečně znepokojující. Odhaduje
se, že současná míra vymírání savců a ptáků je
asi více než 100 krát vyšší než míra, která se
předpokládá při absenci zásahů člověka. Není
náhodné, že tyto jevy jsou často doprovázeny
mizením jazyků a jiných forem kulturní diverzity.
Postupné narušování genetické diverzity, úbytek
lokálních populací a stále větší roztříštěnost stávajících druhů však mají často mnohem větší
význam z krátkodobého hlediska. Je pravděpodobné, že úbytek těchto prvků biodiverzity bude
mít přímý dopad na obživu a existenci lidí, zejména na světovou populaci chudých zemědělců
a znevýhodněných lidí. (Rámeček B1.) A je to
právě úbytek lokálních druhových populací spolu
s přímou fyzickou modifikací krajiny, který nejvíce přispívá ke znehodnocování ekosystémů.
V případě některých ohrožených ekosystémů,
jako jsou korálové útesy, sladkovodní mokřady
a tropické lesy, se odhaduje, že míra vymírání
druhů je nyní 1 000 až 10 000krát vyšší, než jaká
by byla v prostředí bez vlivu člověka. Ztráty
v těchto druhově bohatých systémech by ale neměly odvádět pozornost od skutečnosti, že i druhově chudé systémy, jako lesy mořského pobřeží,
přílivové mokřady, tundra a jehličnaté lesy,
v tomto ohledu trpí a jsou pro fungování biosféry
stejně důležité jako druhově bohaté systémy.

Hlavní původní příčiny ztrát biodiverzity pramení
z nejzákladnějších sociálních, ekonomických, politických, kulturních a historických vlastností
společnosti. Hybných sil, které působí negativní
změny, je celá řada a jsou na sobě vzájemně závislé. Ačkoliv mnoho z nich do značné míry závisí
na mezinárodních rozhodnutích a činnostech,
přístupy k tomu, jak se s nimi vypořádat, jsou
specifické pro jednotlivé země a lokální prostředí
a budou se tudíž různit. Samotné příčiny mohou
být lokální, národní, regionální nebo globální; své
účinky přenášejí prostřednictvím ekonomické
a politické činnosti. Náleží sem:
•

všeobecné sociální, ekonomické a politické
procesy, jako jsou neudržitelné vzorce výroby
a spotřeby, růst lidské populace, neadekvátní
ekonomické hodnocení biodiverzity, globalizace obchodu, chudoba, politické zásahy prosazující nevhodné strukturální uspořádání,
subvence a podněty s poškozujícím vlivem,
nedostatečně
jasná
užívací
práva
k pozemkům, slabá politická vůle, politické
nepokoje a války;

•

institucionální a sociální slabiny, například
špatné řízení a správa, nedostatek mezisektorové koordinace a účinné spolupráce, nejednotné rozhodování, nejistota ohledně vlastnictví půdy a nerovné rozdělení vlastnictví,
ztráta kulturní identity a duchovních hodnot,
nepostačující vědecké a realizační kapacity,
nedostatečná informovanost, omezené využívání vědeckých a lokálních znalostí a malá
obeznámenost s úlohou biodiverzity při zajišťování zboží a služeb a při vymezování udržitelného rozvoje, jakož i špatné pochopení této
úlohy;

•

selhání trhu a ekonomické politiky, které se
projevují v podobě nedostatku přiměřených
regulačních mechanismů nebo jejich nedostatečného prosazování, převahy poškozujících subvencí a podnětů, absence vhodných
lokálních a globálních trhů pro zboží a služby
poskytované
v souvislosti
s biodiverzitou
a chybějících jasných politických zásad v oblasti životního prostředí a rozvoje, jakož
i v podobě nedostatečného hodnocení dopadů
na životní prostředí; a

•

nedostatek znalostí zejména u těch, kteří jsou
přímo zapojeni do managementu biodiverzity,
a těch, kteří rozhodují o ekonomických činnostech a rozvojových projektech ovlivňujících biodiverzitu a ekosystémy.

Obecně jsou lidé připraveni smířit se s určitým
lokálním snížením biodiverzity a integrity ekosystémů, aby dosáhli krátkodobých cílů rozvoje.
Avšak zisky plynoucí z přeměny krajiny nejsou
vždy rozdělovány mezi sociální skupiny spravedlivě a náklady v národním nebo globálním rozsahu
jsou zohledňovány jen zřídka. Podle některých
odhadů by rostoucí poptávka po potravinách ze
strany bohatší a rozsáhlejší globální populace
mohla do roku 2050 vést k přeměně dalších
10 miliard hektarů nemodifikovaných ekosystémů

na zemědělskou půdu včetně nevyhnutelných
vedlejších účinků způsobených zvýšeným užíváním hnojiv a pesticidů. Management budoucího
využívání biologických zdrojů pro dosažení rozvoje
je velkou výzvou. Princip předběžné opatrnosti,
který je vymezen v Zásadě 15 Deklarace o životním prostředí a rozvoji přijaté v Riu, by měl být
pro takové správní úsilí vodítkem: ačkoliv není
možné určit „jaká míra biodiverzity je dostatečná“
nebo „jaké její zvýšení by vedlo ke zlepšení situace“, je předběžná opatrnost z hlediska budoucích
generací vždy bezpečnějším přístupem.
Je rovněž třeba uznat, že příčinou zhoršení chudoby není jen snížení biodiverzity, ale i špatné
hospodaření v této oblasti, které znamená
např. zavlečení cizích druhů nebo špatně řízené
činnosti na „ochranu“ biodiverzity, kdy dochází
k „zabránění přístupu“ lidem (zejména tam, kde je
nedostatečně fungující řízení a správa). To se týká
jak zabránění přístupu ke zdrojům v rámci chráněných oblastí, tak i zabránění přístupu k informacím a poznatkům získaným díky biodiverzitě,
a to v důsledku privatizace práv na duševní vlastnictví.
Vzhledem k současné hodnotě biodiverzity, ke
které není přístup, musí nejdůležitější úkol spočívat v zajištění spravedlivého a rovnoměrného
rozdělení přínosu biodiverzity mezi chudé obyvatelstvo (biodiverzita by mohla poskytovat přínos
tím, že zůstane uzavřená, ale jen v případě, že
budou zavedeny trvalé a spravedlivé mechanismy
sdílení jejího přínosu). Součástí tohoto přístupu
bude kupříkladu zkoumání problémů chráněných
oblastí a hledání možností, jak tyto oblasti podpořit, aby to současně znamenalo přínos i pro místní obyvatele. V rámci tohoto postupu je rovněž
nutné zkoumat, jaká politická, legislativní a institucionální opatření mohou pomoci prosadit pozitivnější vazby – například řešením problematiky
práv v oblasti duševního vlastnictví a hledáním
vhodných podnětů.
Je zde také naléhavá potřeba změnit způsob vnímání a z něho odvozený politický přístup založený
na názoru, že zachování biodiverzity je „otázkou
chráněných oblastí“. Chráněné oblasti mají v této
věci velký význam, ale biodiverzita je přítomna ve
všech systémech včetně systémů městských
a všude hraje význačnou úlohu. Ohled na biodiverzitu by tedy měl být součástí managementu na
všech místech a tím spíše tam, kde mají zásahy
člověka podstatný negativní vliv.
Alarmující odhady ztráty biodiverzity je třeba
vidět v kontextu pěti klíčových oblastí charakterizovaných generálním tajemníkem Kofi Annanem
jako oblasti zásadních globálních úkolů jednadvacátého století, což jsou: voda a hygienické
zabezpečení, energetika, zdraví a životní prostředí,
zemědělství a biodiverzita a ekosystémový management (WEHAB). Zbytek této kapitoly pojednává o zásadním významu biodiverzity a udržitelném ekosystémovém managementu pro zajištění
žádoucího vývoje ve všech čtyřech ostatních prioritních oblastech a o úloze biodiverzity jako základny pro udržitelný rozvoj. (Schéma B1.)
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Schéma B1: Příklady zásadního významu biodiverzity a udržitelného ekosystémového managementu
podle stanovených prioritních oblastí WEHAB (voda a hygienické zabezpečení, energetika, zdraví a
životní prostředí, zemědělství, biodiverzita a ekosystémový management)
Biodiverzita a energetika

Biodiverzita a zdraví

• nezbytné jsou udržitelné
zdroje palivového dřeva a
biomasy
• s prohlubujícími se změnami klimatu roste potřeba druhově bohatých, resilientních ekosystémů

• poskytuje suroviny pro
nové i tradiční léky

Biodiverzita a udržitelný
ekosystémový management

• fungující ekosystémy jsou
nezbytné pro lidské zdraví

• genetické zdroje, druhy
organizmů a ekosystémy,
které se nacházejí pod
vzrůstajícím tlakem

Biodiverzita a zemědělství
• poskytuje genetický materiál pro nové druhy plodin
a hospodářských zvířat
• udržuje strukturu a kvalitu půdy

Biodiverzita a voda
• zajišťuje zásoby čisté vody
v dostatečném množství
• zajišťuje velké množství
zboží poskytovaného vodními ekosystémy (potraviny, vlákninu atd.)

• zajišťuje opylování plodin

Biodiverzita a voda
Zdrojem sladké vody jsou ve většině případů
křehké horské ekosystémy. V průběhu své cesty
do moře prochází tato voda jinými ekosystémy,
jako jsou řeky, jezera a mokřady, které hrají důležitou roli při zajišťování kvality a kvantity tohoto
zdroje. Účinný management a ochrana těchto
ekosystémů mají zásadní význam pro zabezpečení
dodávek vody pro lidskou spotřebu. A naopak,
pro fungování ekosystémů a zachování biodiverzity jsou často nutné zdravé vodní cesty a přirozený
tok vody.
Přeměna přírodních ekosystémů v méně rozmanité zemědělské systémy nebo v příměstské či
městské prostředí snižuje schopnost krajiny absorbovat a zadržovat srážky. Přeměněné oblasti
jsou často kvůli zvýšenému odtoku vody náchylnější k záplavám. Častěji také trpí nedostatkem
vody v průběhu období s nízkými srážkami.
Jednou z nedoceněných služeb, které přírodní
ekosystémy – zejména mokřady – poskytují, je
filtrace odpadu a detoxikace odtékající vody předtím, než se dostane do vodních toků. Díky této
důležité čistící schopnosti a také pro zásadní
úlohu, kterou hraje biodiverzita při zpevňování
půdy a prevenci eroze, má ztráta biotopů tohoto
typu negativní účinky na kvalitu vody. Ty se projevují jak v bezprostřední blízkosti mokřadu, tak
i dále po proudu. Rovněž invazivní nepřátelské
druhy mohou mít dramatický vliv na množství
povrchové vody tím, že mění hladinu podzemní
vody. K tomuto jevu nyní dochází v Africe, Austrálii a Latinské Americe.
Biodiverzita v prostředí pobřežní a mořské vody
týkající se zejména ryb, měkkýšů a korýšů, hraje
životně důležitou úlohu při zajišťování potravin
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pro velké množství lidí. Zdravé pobřežní ekosystémy také chrání pobřeží před bouřemi a zaplavením.

Biodiverzita a energetika
Obnovitelné zdroje energie včetně palivového
dřeva a bioplynu jsou závislé na biodiverzitě (což
spočívá například v možnosti pěstovat rychle
rostoucí původní druhy palivového dřeva). Od
biodiverzity se rovněž odvíjí péče o tyto obnovitelné biologické zdroje, která pak dále umožňuje
adaptaci na klimatické změny. Udržitelné získávání biomasy pro energetické účely vyžaduje
uplatňování postupů kvalitního managementu
tak, aby byly negativní vlivy na biodiverzitu včetně dopadů na biotopy, půdu a vodu, sníženy na
minimum.
Rozhodnutí o výstavbě a provozu významných
energetických projektů, jako jsou např. velké
přehrady, musí brát v úvahu i vliv těchto zařízení
na biodiverzitu. Takové projekty mohou totiž
často závažně narušit poskytování životně důležitých ekosystémových produktů a služeb. I těžba,
přeprava a využití fosilních paliv mohou mít pro
biodiverzitu a fungování ekosystémů velice nepříznivé důsledky. Povrchová těžba uhlí, úniky ropy
z ropných tankerů, průsaky z ropovodů a narušení migrace zvířat stavbou potrubí představují
závažná ohrožení, která je třeba redukovat.
Změna klimatu, která je výsledkem závislosti
lidské společnosti na fosilních palivech, má také
stále závažnější důsledky pro celé ekosystémy,
zejména pro vysoce zranitelné ekosystémy jako
jsou korálové útesy – a možná i pro celé lidské
kultury pokud jde o některé malé ostrovní státy.
Strategie, jejichž cílem je zvýšit pohlcování uhlíku

prostřednictvím zakládání nových lesních porostů
nebo opětovného zalesňování, by měly nutně
zohledňovat zachování biodiverzity, protože např.
pěstování monokultur nebo používání cizokrajných druhů může mít závažné negativní důsledky. Existuje však možnost, že snahy o zmírnění
klimatických změn povedou ke zvýšení biodiverzity, pokud budou chráněné oblasti akceptovány
jako oblasti pohlcující uhlík podle Kjótského protokolu.
Biodiverzitu lze tudíž považovat za „uzavření životního pojištění pro život jako takový“ – něco, co
je nyní v době rychlých globálních změn zvláště
potřeba.

Biodiverzita a zdraví
Člověk je závislý na biodiverzitě a na schopnosti
ekosystémů zajišťovat rozmanité statky a služby,
které jsou předpokladem pro zdraví jak lidí, tak
i přírodního prostředí. Mnoho faktorů, které ohrožují zdraví člověka, ohrožuje i biodiverzitu.
K těmto faktorům patří toxické a nebezpečné
látky a různé formy znečištění. Biodiverzita je
z hlediska zdraví člověka důležitá např. při zajišťování surovin, z nichž se vyrábějí léky. V tradiční
medicíně se dokonce využívá přibližně 20 000
druhů, které tvoří základnu primární zdravotní
péče pro asi 80 % ze 3 mld. lidí v rozvojových
zemích. Více než polovina světových moderních
léků pochází z biologických zdrojů, které tak přispívají do tradičních i moderních farmaceutických
odvětví. Přibližně 5000 druhů představuje potenciální surovinu pro komerční léky; chemické látky
získané z 90 druhů se v medicíně využívají celosvětově. Ze všech užívaných léků vyráběných
z rostlin je pouze 10 připravováno synteticky
v laboratořích. Ostatní jsou i nadále extrahovány
přímo z rostlinných tkání. Cena léků získávaných
z těchto
organizmů
dosáhla
v roce
1985
v průmyslovém světě 43 mld. dolarů a v roce
2000 byla tržní hodnota rostlinných léků stanovena na 47 mld. dolarů.
V souvislosti s pokrokem v oblasti biotechnologie
a s dostupností nových a přesných screeningových technik vzrůstá zájem o biodiverzitu jako
o zdroj surovin a chemických informací, které
jsou potřené pro přípravu nových léčivých produktů. Paralelně s rostoucím využitím biotechnologií také rostou snahy zhodnotit případné potenciální nepříznivé vlivy živých modifikovaných
organismů na životní prostředí a na zdraví člověka.
Biodiverzita mezi živočichy je dalším důležitým
faktorem lékařského výzkumu. Zároveň je životně
důležité zajistit, aby opatření v oblasti zdraví
(zejména ta, která mají za cíl snižování výskytu
přenašečů nemocí a využívají chlorované organické sloučeniny), neměly nepříznivé vlivy na biodiverzitu a nestaly se kontraproduktivními.
Biodiverzita pomáhá lidem zotavit se po nemoci;
kromě toho také významně přispívá k prevenci
nákaz a onemocnění. Správně fungující ekosystém může totiž pozitivně působit při ochraně

lidského zdraví. Zachovávání biodiverzity a její
moudré využívání např. napomáhá udržovat resilienci ekosystémů a s nimi spjatých sociokulturních systémů. To má příznivý vliv na tělesné i duševní zdraví člověka a snižuje se také závislost na
lécích. Mokřady a další fungující ekosystémy
mohou často eliminovat choroby mající původ
v toxicitě vody; přirození predátoři hmyzu způsobujícího nemoci pak mohou bránit nadměrnému
využívání organochloridů.

Biodiverzita a zemědělství
Všechny formy zemědělství včetně chovu vodních
a mořských živočichů, ať už intenzivní nebo maloobjemové, závisí na biodiverzitě – jak při zajišťování genetických zdrojů rostlin a živočichů pro
účely produkce, tak při poskytování nezbytných
ekologických služeb, jako je udržování úrodnosti
půdy, koloběh živin, opylení, ochrana před erozí
a boj proti škůdcům a chorobám. Je nanejvýš
důležité tyto pozitivní funkce biodiverzity ve vztahu k zemědělství uchovat, protože půdní mikroorganismy udržují úrodnost půdy, rozkládají odpadní produkty a zabezpečují půdní skladbu.
Hmyz, netopýři a ptáci poskytují důležité služby
opylování. Volně žijící predátoři a choroby zemědělských škůdců mají zásadní význam pro regulaci škod způsobených těmito škůdci na plodinách a chovných zvířatech. Velká část světového
hospodářského zvířectva závisí z hlediska potravy
na přirozené vegetaci. Pokud má být tedy zemědělská produktivita udržitelná, je třeba ji budovat
na pevných základech biologické diverzity, a to na
úrovni genové, druhové i na úrovni ekosystémové.
Faktory ohrožující biodiverzitu často představují
přímé ohrožení zemědělské produktivity a zabezpečení potravy.
Odhaduje se, že přibližně 30 000 druhů organismů lze využít jako potravu a pouze asi 7 000
z nich je předmětem pěstování nebo sběru jako
potraviny pro potřeby člověka. Nejdůležitější ekonomický význam má patnáct až dvacet druhů
plodin a celkem 30 druhů plodin pak uspokojuje
95 procent energetických nebo proteinových potřeb světové populace. Pouze tři druhy (pšenice,
rýže a kukuřice) zajišťují více než 50 % globálního
přísunu energie získávané z rostlin. V zemědělství
se využívá jen 40 druhů zdomácnělých zvířat.
Pravidelný přísun nových druhů plodin je velmi
důležitý pro zvyšování výnosů a uspokojení poptávky po potravinách v budoucnosti.
Odhady globální hodnoty, která souvisí s rostlinnými genetickými zdroji pro zemědělství, se různí
od stovek milionů až po desítky miliard dolarů
ročně. Např. příspěvek místních druhů z genových bank v jižní Asii se odhaduje na 150 až
200 mil. dolarů ročně. Hodnota pšeničné zárodečné plasmy z mezinárodního institutu pro výzkum kukuřice a pšenice se nachází v rozsahu
300 mil. až 11 mld. dolarů ročně. Celková roční
hodnota aktivit v osivovém sektoru se celosvětově
odhaduje přibližně na 45 mld. dolarů a celkový
objem produkce světových agroekosystémů činí
každoročně přibližně 1,3 bilionů dolarů.
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Pro udržitelné zemědělství je biodiverzita – a zejména zachování volně žijícího „příbuzenstva“
zdomácnělých druhů – vskutku nezbytná. Vzájemné vazby přesahují hranice států a jasně ukazují, že zachování diverzity je záležitostí globální,
nikoliv pouze lokální. Abychom uvedli jen několik
příkladů – přínos, který mělo zkřížení mexické
planě rostoucí kukuřice s kulturními druhy kukuřice, jehož cílem bylo zvýšení odolnosti, se
odhaduje na 4 mld. dolarů ročně v celosvětovém
měřítku. Hodnota kalifornských rajčat vzrostla o
8 mil. dolarů ročně poté, co byl použit chuťový
gen nalezený v peruánských planě rostoucích
rajčatech. Gen z etiopského ječmene chrání kalifornský ječmen před viry a jeho hodnota se odhaduje na 160 mil. dolarů ročně. Hodnota zvýšené
odolnosti, kterou americké pšenici poskytla turecké divoce rostoucí pšenice, činí přibližně
50 mil. dolarů ročně.

Biodiverzita a Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals)
Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development
Goals) přijaté Valným shromážděním OSN v září
2000 předkládají nejdůležitější úkoly, které by
pomohly řešit nejnaléhavější potřeby rozvoje.
Jedním z osmi klíčových cílů je zajištění udržitelného stavu životního prostředí. Protože biodiverzita je jedním z předpokladů pro přežití lidských
společenství všude na světě, je trvalý postup směrem k naplnění těchto cílů možný pouze při jejím
zachování a spravedlivém rozdělování přínosů
z jejího využití. Tento cíl je úzce spjat se snahou
vymýtit největší chudobu a hlad. Právě chudí lidé
jsou těmi, kdo jsou v nejvyšší míře přímo závislí
na biologické diverzitě, a tudíž jsou jejím poklesem ovlivněni jako první. Proto je požadavek na
zastavení poklesu biodiverzity jak v celosvětovém
měřítku, tak i v konkrétních lokalitách, základem
snah o vymýcení nejpalčivější chudoby a hladu
i zajištění udržitelného stavu prostředí. Biodiverzita je rovněž důležitá pro vyvíjení nových léků,
a proto má její zachování zásadní význam pro
úsilí v boji proti HIV/AIDS, malárii a dalším onemocněním.
Jedním z úkolů při zajišťování udržitelného stavu
prostředí bude zvyšovat potravinovou produkci
a uspokojovat tak potřeby rostoucí populace, a to
při minimalizaci odlesňování krajiny pro potřeby
zemědělství a také snižování závislosti na chemických pesticidech a hnojivech. K zabezpečení zvýšeného množství potravy a ke zmírnění chudoby
může přispět biotechnologie, ale bude vyžadovat
pečlivou regulaci. Bude třeba vytvořit spolehlivá
pravidla pro zajištění biologické bezpečnosti, aby
se zabránilo jakýmkoliv negativním účinkům na
člověka, na biodiverzitu a ekosystémy. O otázkách
biotechnologie pojednává Kapitola 16 Agendy 21
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a zabývala se jimi i Komise pro udržitelný rozvoj
OSN v roce 1995, kdy zpráva jejího předsedy
požadovala zvýšený zájem o ekologické, bezpečnostní, zdravotní, socioekonomické a etické
aspekty biotechnologie.
Biologická bezpečnost se stala důležitým tématem
diskusí a výzkumu o problémech biodiverzity,
které se odrážejí v novém protokolu (Cartagenském protokolu o biologické bezpečnosti - Cartagena Biosafety Protocol). Jeho smyslem je věnovat pozornost možným rizikům, které mají vztah
k manipulaci s geneticky modifikovanými organismy a k jejich přemísťování. Při jednání přípravné komise Světového summitu o udržitelném
rozvoji na Bali byla odsouhlasena výzva jednotlivým zemím, aby Protokol o biologické bezpečnosti
ratifikovaly. Je naprosto nezbytné, aby orgány
zodpovědné za rozhodování o těchto otázkách
využívaly nezávislého a vědecky uceleného poradenství.
Dalším Rozvojovým cílem tisíciletí je prosazování
genderové rovnosti a posilování úlohy žen. Ženy
jsou v mnoha případech základními nositelkami
tradičních znalostí i hlavními přímými uživatelkami biodiverzity. Snižování nebo znehodnocování
biodiverzity může tudíž zhoršit jejich společenskou funkci tím, že bude omezena jejich schopnost dobrého hospodaření a využití přírodních
zdrojů při získávání potravin, oděvů a léků. Rovněž možnost konfliktů vznikajících v důsledku
stoupajícího nedostatku přírodních zdrojů nevyhnutelně zmenšuje šance na globální spolupráci
v oblasti rozvoje, jež je jedním z cílů pro nové
tisíciletí.
Předpokladem udržitelného rozvoje je i sociální a
ekonomická stabilita. Pokračující snižování biodiverzity a znehodnocování přírodních zdrojů může
však
závažným
způsobem
omezit
snahy
o dosažení všech cílů rozvoje v novém tisíciletí,
protože tyto snahy povedou k horšímu zabezpečení potravin. Tím se mohou ještě více prohlubovat problémy spojené s nedostatečnou výživou,
podvýživou a rizikem hladomoru. Také to povede
ke snížení odolnosti člověka vůči chorobám, včetně zřejmého vlivu na zdraví matek a dětskou
úmrtnost. Pokračující snižování biodiverzity bude
mít za následek také sociální problémy. Důvodem
je narušení ekosystémů, jež budou náchylnější
k přírodním katastrofám, jako jsou povodně,
sucha, hurikány, i vůči zatížení pocházejícímu
z lidské činnosti (znečištění, klimatické změny).
Vzhledem k nesmírně komplikované vazbě mezi
biodiverzitou a dosažením Rozvojových cílů tisíciletí bude v budoucnosti třeba zabývat se cíli,
záměry a ukazateli, které jsou ve větší míře explicitně vztaženy k biodiverzitě a které jsou také
časově vymezené.

Řešení problematiky biodiverzity a udržitelného
ekosystémového managementu
Ačkoli světové společenství dosáhlo významných
výsledků při určování obecných cílů, zásad a priorit pro trvalé zachování biodiverzity, nejsou celkové výsledky na tomto poli zatím příliš povzbudivé.
Přibližně 9,5 % suchozemských ekosystémů je
nějakým způsobem oficiálně chráněno. Několik
ohrožených druhů bylo zachráněno před bezprostředním vyhynutím (např. přímorožec arabský,
poštolka mauricijská, kondor kalifornský a mnoho druhů kytovců). Mezi výzvy patří i nadále vyvážení úsilí o zachování biodiverzity s jejím udržitelným využíváním; pokusy odvrátit trend poškozování krajiny; nebo potlačení šíření invazních
cizokrajných druhů. Většina trendů souvisejících
s biodiverzitou je bohužel i nadále negativní.
Došlo nicméně k uzavření četných mezinárodních
dohod a vytvoření národních právních nástrojů.
Uskutečňování těchto dohod, zákonů a předpisů
však brání řada překážek. Vinu lze jen zřídka
přiřknout jedinému faktoru, ve většině případů se
jedná o složitý soubor vzájemně se ovlivňujících
příčin. To bude vyžadovat reakci, která se zaměří
na různé aspekty daného jevu v konkrétním místě. Rovněž spolehlivá řešení, která by bylo možné
opakovat, jsou nalézána jen vzácně.
Pravděpodobně nejzákladnější hybnou silou je
neudržitelný vzorec produkce a nadměrné spotřeby zboží a služeb relativně malým podílem lidské
populace. Navíc rostoucí velikost lidské populace
klade příliš vysoké nároky na schopnost planety
Země uspokojovat lidské potřeby. Zvýšené využití
půdy, vody a dalších zdrojů, jež doprovází zvyšování produkce potravin, je často v rozporu
s tradičními zájmy ochrany přírody. Pro ty, kteří
jsou nejvíce zasaženi narušením svého životního
prostředí, neznamenají zpravidla rozsáhlé projekty rozvoje nebo zakládání klasických chráněných
oblastí žádný přínos.
To vše podtrhuje potřebu začlenit otázky biodiverzity a její hodnoty do nejširších strategií a plánů
udržitelného rozvoje a také nutnost přistoupit
k managementu biodiverzity v sociálně ekonomických souvislostech. Do tohoto konceptu je nutné
zahrnout lidi. Přibližně 900 milionů z 1,2 miliardy
lidí žijících v nejhorší chudobě obývá zemědělské
oblasti a jejich přežití ve velké míře závisí na bio-

diverzitě a na fungujících ekosystémech. Boj
s chudobou v těchto oblastech často předpokládá
vyhledávání nových pracovních příležitostí souvisejících s biodiverzitou. Otázky zachování biodiverzity a ekosystémový management se proto
musí stát součástí místních i národních ekonomických systémů. Pro dosažení udržitelného
rozvoje je nutné vytvořit integrovanou představu
o zachování biodiverzity a jejím udržitelném využívání, a také o spravedlivém rozdělení přínosů
plynoucích z tohoto využívání.
V tabulce, která tvoří zbývající část této kapitoly,
jsou v prvním sloupci uvedeny problémy a překážky zachování biodiverzity a jejího udržitelného
využívání tak, jak se o nich hovořilo na Šesté
konferenci stran Úmluvy o biologické rozmanitosti
(Convention on Biological Diversity - CBD) která
se konala v Haagu v dubnu 2002 (tyto problémy a
překážky jsou však také součástí ostatních mezinárodních smluv a národních právních nástrojů
vztahujících se k biodiverzitě). Jsou rozděleny do
osmi kategorií. Mnohé z nich nelze vyřešit snadno
a mnohými je třeba se zabývat mimo tradiční
sektor životního prostředí, zejména pokud se
týkají socioekonomických faktorů, přírodních jevů
a změn životního prostředí. Rovněž je potřeba
vytvořit širokou mezinárodní spolupráci a stejně
důležitá je také integrace otázek biodiverzity a
s nimi související odpovědnosti do dalších sektorů
na národní úrovni.
Druhý sloupec, „Dohodnutá opatření“, obsahuje
všechna opatření týkající se biodiverzity, na nichž
se dohodla přípravná komise před Světovým summitem o udržitelném rozvoji během svého závěrečného jednání. Dále jsou zde zahrnuty i hlavní
dohody dosažené na Šesté konferenci stran
Úmluvy o biologické rozmanitosti.
Aby se mohla většina rozvojových zemí věnovat
řešení těchto úkolů, potřebuje ze všeho nejvíce
finanční zdroje a rozvoj nezbytných kapacit. Doporučuje se proto, aby přístup k těmto zdrojům
vytvořil prostřednictvím různých bilaterálních
i multilaterálních rozvojových mechanismů. Kromě toho je zde však také řada překážek (viz tabulka), které je třeba překonat prostřednictvím
lepší správy v každé zemi.
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Klíčové úkoly a překážky

Dohodnutá opatření

(podle strategického plánu CBD, Rozhodnutí VI/26)

(podle Návrhu realizačního plánu IV. přípravné komise a dle rozhodnutí přijatých na
Konferenci stran CBD)

Politické/společenské
překážky

42 (a) [Dohodnuto] Integrovat cíle CBD do globálních, regionálních
a národních sektorových a mezisektorových programů a principů politiky, zejména do programů a politiky ekonomických sektorů jednotlivých zemí a mezinárodních finančních institucí [Návrh realizačního
plánu přípravné komise IV, 12. června 2002].

•

Nedostatek
politické
vůle
a podpory pro realizaci CBD.

•

Omezená účast veřejnosti
a angažovanost zainteresovaných subjektů.

42 (l) [Dohodnuto] Prosazovat efektivní účast domorodých a lokálních
komunit na rozhodování a na tvorbě zásad politiky, což se týká využití
tradičních znalostí těchto komunit. [Návrh realizačního plánu přípravné komise IV, 12. června 2002].

•

Skutečnost, že otázkám biodiverzity není přikládán potřebný význam a že nejsou
v dostatečné míře integrovány
do ostatních sektorů. Rovněž
nedochází k patřičnému využití nástrojů jako je např.
hodnocení vlivu na životní
prostředí.

42 (t) [Dohodnuto] Vyzvat všechny státy, aby ratifikovaly CBD, Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti a další dohody vztahující se
k biodiverzitě, pokud tak dosud neučinily. Ty, které tak učinily, dále
vyzvat, aby prosazovaly jejich účinné uskutečňování na národní, regionální a mezinárodní úrovni a podporovaly v tomto ohledu rozvojové
země, jakož i země, jejichž ekonomiky se nacházejí ve stadiu transformace, a to jak po technické stránce, tak i po stránce finanční.[Návrh
realizačního plánu přípravné komise IV, 12. června 2002].

•

Politická nestabilita.

Úmluva naplňuje svoji vedoucí úlohu v mezinárodních otázkách biodiverzity. [Strategický plán CBD (Konference stran-6, VI/26)]

•

Nedostatek
preventivních
a proaktivních opatření, který
vede k politice reagující na již
vzniklou situaci.

Národní strategie a akční plány v oblasti biodiverzity a také integrace
otázek biodiverzity do příslušných sektorů slouží jako účinný rámec
pro realizaci cílů Úmluvy. [Strategický plán CBD (Konference stran-6,
VI/26)]
Prosazovat v rámci Úmluvy přesné uskutečňování článku 8 (j) 1/
a souvisejících ustanovení na lokální, národní, regionální a mezinárodní úrovni a zabezpečit plnou a účinnou účast domorodých a lokálních komunit na všech fázích a úrovních tohoto uskutečňování. [Pracovní program na základě článku 8 (j) a souvisejících ustanovení
CBD].
Poskytovat všeobecné informace ohledně začleňování hledisek biodiverzity do nových nebo stávajících postupů hodnocení vlivu na životní
prostředí. [Směrnice pro začleňování otázek vztahujících se k biodiverzitě do procesů a zákonů o hodnocení vlivu na životní prostředí a do
strategického hodnocení životního prostředí (Konference stran-6,
VI/7)].
Poskytovat zainteresovaným stranám obecné rady a informace ohledně
realizace strategických záměrů, cílů a priorit a sloužit jako politický
dokument, jehož cílem je zvýšení všeobecné obeznámenosti s Úmluvou
v mezinárodním kontextu. [Strategický plán CBD (Konference stran-6,
VI/26)]
Úkolem vlád je přijmout příslušná opatření s ohledem na své mezinárodní závazky a za tímto účelem vytvořit mechanismy zajišťující hodnocení a prověřování realizace Úmluvy a zavést podmínky pro zajištění
shody s Úmluvou. [Haagské ministerské prohlášení na Konferenci
stran CBD, odst. 15 (p)].
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Klíčové úkoly a překážky

Dohodnutá opatření

(podle strategického plánu CBD, Rozhodnutí VI/26)

(podle Návrhu realizačního plánu IV. přípravné komise a dle rozhodnutí přijatých na
Konferenci stran CBD)

Institucionální a technické
překážky; nedostatek kapacit

42 (q) [Dohodnuto] Prosazovat realizovatelná opatření, jejichž cílem je
získat přístup k výsledkům a prospěchu plynoucím z využití biotechnologií v oblasti genetických zdrojů, v souladu s články 15 a 19 CBD.
Za tímto účelem je třeba prohloubit spolupráci v oblasti biotechnologie
a biologické bezpečnosti na vědecké a technické úrovni, kam náleží
i výměny odborníků, školení pracovních sil a rozvoj výzkumu zaměřeného na institucionální kapacity. [Návrh realizačního plánu přípravné
komise IV, 12. června 2002]

• Nízká schopnost jednat způsobená institucionálními nedostatky.
• Nedostatek lidských zdrojů.
• Nedostatečný přenos technologií
a odborných znalostí a dovedností.
• Ztráta tradičních znalostí a
dovedností.
• Nedostatek odpovídajících kapacit pro vědecký výzkum, jenž
by přispěl k naplnění všech cílů.

Nedostatek dostupných
znalostí a informací
• Pokles biodiverzity, a v jeho
důsledku i pokles množství příslušného zboží a služeb, které
biodiverzita zajišťuje, není odpovídajícím způsobem pochopen
a zdokumentován.
• Existující vědecké a tradiční
znalosti nejsou plně využity.
• Šíření informací na mezinárodní
a národní úrovni nefunguje
efektivně.
• Nedostatečné vzdělávání a po-

vědomí veřejnosti na všech
úrovních.

Strany zdokonalily finanční, pracovní, vědecké, technické a technologické kapacity pro realizaci Úmluvy. [Strategický plán CBD (Konference stran–6, VI/26)]
Realizace Akčního plánu budování kapacit pro účinné uskutečňování
Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti s finanční podporou
Globálního fondu pro životní prostředí a dalších dárců. [Konference
stran-6, Finanční mechanismus podle Úmluvy VI/17]

42 (e) [Dohodnuto] Prosazovat v široké míře uskutečňování a další
rozvoj ekosystémového přístupu v té podobě, v jaké byl vypracován
v rámci prací vyplývajících z CBD. [Návrh realizačního plánu přípravné
komise IV, 12. června 2002]
42 (k) [Dohodnuto] Podněcovat všechny zainteresované subjekty, aby
přispívaly k uskutečňování cílů CBD a zároveň jim tuto činnost umožňovat. Dále zohlednit zejména specifickou roli mladých lidí, žen a domorodých a lokálních komunit pro zachování biodiverzity a její udržitelné využívání. [Návrh realizačního plánu přípravné komise IV, 12.
června 2002]
42 (s) [Dohodnuto] Prosazovat uskutečňování pracovního programu
Iniciativy pro globální taxonomii (Global Taxonomy Initiative). [Návrh
realizačního plánu přípravné komise IV, 12. června 2002]
Zlepšilo se chápání významu biodiverzity a Úmluvy, a to vedlo
k širšímu zapojení společnosti do uskutečňování příslušných cílů.
[Strategický plán CBD (Konference stran-6, VI/26)]
Podporovat zachování a udržitelné využívání vnitrozemských vodních
ekosystémů. [Pracovní program v oblasti biologické diverzity vnitrozemských vodních ekosystémů (Konference stran-4, IV/4)]
Napomáhat realizaci Jakartského dekretu o mořské a pobřežní biodiverzitě (Jakarta Mandate on Marine and Coastal Biological Diversity) na
národní, regionální a globální úrovni a určovat klíčové operační cíle
a prioritní činnosti v rámci pěti nejdůležitějších prvků programu, jimiž
jsou: integrované hospodaření v mořských a pobřežních oblastech,
mořské a pobřežní živé zdroje (včetně korálových útesů), mořské
a pobřežní chráněné oblasti, kultura mořských organismů a introdukované druhy a genotypy. [Pracovní program v oblasti mořské a pobřežní biodiverzity (Konference stran 4, IV/5)]
Prosazovat tři cíle Úmluvy pro suché a mírně vlhké subhumidní oblasti. [Pracovní program v oblasti mořské a pobřežní biodiverzity (Konference stran 4, IV/5)]
Prosazovat cíle Úmluvy pro oblast zemědělské biodiverzity ve shodě
s příslušnými rozhodnutími Konference stran a přispívat k uskutečňování kapitoly 14 Agendy 21 (Udržitelný rozvoj zemědělství a venkova).
[Pracovní program v oblasti biologické diverzity v zemědělství (Konference stran 5-V/5)]
Poskytovat klíčové informace, které vyžaduje realizace CBD pro identifikaci a monitoring, a to zvyšováním množství základních biologických
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údajů, a dále řešit problém nedostatečného povědomí o všech součástech biologické diverzity a také nedostatku kapacit pro taxonomii.
[Pracovní program Iniciativy pro globální taxonomii (GTI) (Konference
stran-6, VI/8)]
Prosazovat zachování a obnovu diverzity opylovačů v zemědělství
a v souvisejících ekosystémech a jejich udržitelné využívání. [Akční
plán mezinárodní iniciativy pro zachování a udržitelné využití opylovačů. (Konference stran-6, VI/5)]
Pomáhat při dosahování rovnováhy tří cílů Úmluvy prostřednictvím
aplikace takové strategie integrovaného hospodaření se zdroji půdy,
vody a s živými zdroji, která podporuje rovnoprávným způsobem jejich
zachování a udržitelné využívání. Tato strategie zohledňuje skutečnost,
že lidé a diverzita jejich kultur jsou nedílnou součástí mnoha ekosystémů. [Ekosystémový přístup (Konference stran-5, V/6)]
Prosazovat technickou a vědeckou spolupráci za účelem dosažení cílů
Úmluvy [Clearing-House Mechanism (Konference stran-3, III/4)]. Dále
napomáhat zvyšování povědomí veřejnosti, podporovat vzdělávání
a účasti při prosazování Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti. [Strategický plán CBD (Konference stran-6, VI/26)]
Určovat potřeby jednotlivých stran Cartagenského protokolu a vytvářet
postupy pro získávání a poskytování informací. [Rozhodnutí V/1 Konference stran o Pracovním plánu Mezivládní komise pro Cartagenský
protokol o biologické bezpečnosti, znovu projednáno v rámci Rozhodnutí VI/1 Konference stran]
Napomáhat výměně informací a podporovat iniciativy zaměřené na
dialog, vzdělávání a zvyšování povědomí veřejnosti v záležitostech biologické diverzity. Pozvednout úroveň výměny znalostí a odborných
dovedností mezi odborníky a dále rozvíjet schopnost jednotlivých stran
začlenit biodiverzitu do činnosti jiných sektorů. [Globální iniciativa pro
komunikaci, vzdělávání a zvyšování veřejného povědomí. (Konference
stran-6, VI/19)]
Vytvořit rámec klíčových faktorů a předpokladů, které by měly vlády,
pracovníci zodpovědní za hospodaření se zdroji a další zainteresované
subjekty brát v úvahu pro zajištění optimalizace udržitelných způsobů
využívání biodiverzity. [Návrh zásad a směrnic pro praktickou realizaci
udržitelného využívání biologické diverzity (dále pokračuje)]

Ekonomická politika a finanční zdroje
•

Nedostatek finančních zdrojů
a pracovních sil.

•

Roztříštěné financování ze
strany Globálního fondu pro
životní prostředí.

•

Nedostatek
podnětů.

•

Nedostatečné sdílení přínosů.

ekonomických

42 (b) [Dohodnuto] V rámci CBD napomáhat pokračování práce
v oblasti udržitelného využívání biodiverzity, včetně udržitelného turistického ruchu, který lze považovat za průřezovou problematiku týkající
se různých ekosystémů, sektorů a tematických oblastí. [Návrh realizačního plánu IV přípravné komise, 12. června 2002]
42 (f) [Dohodnuto] Prosazovat konkrétní mezinárodní podporu a spolupráci s cílem zachovat a udržitelným způsobem využívat biodiverzitu, a
to rovněž v rámci ekosystémů, míst náležících ke světovému dědictví
a v záležitostech ochrany ohrožených druhů, zejména prostřednictvím
vhodné alokace finančních zdrojů a technologie rozvojovým zemím,
jakož i zemím, jejichž ekonomiky se nacházejí ve stádiu transformace.
[Návrh realizačního plánu IV přípravné komise, 12. června 2002]
42 (h) [Dohodnuto] Poskytovat finanční a technickou podporu rozvojovým zemím včetně budování kapacit, které by umožnily zintenzívnit
snahy domorodých obyvatel a komunit o zachování biodiverzity. [Návrh
realizačního plánu IV přípravné komise, 12. června 2002]
Zajistit budování kapacit v oblasti biologické bezpečnosti na národní
úrovni. Cílem tohoto postupu je zejména umožnit efektivní účast na
činnosti Biosafety Clearing House (Střediska pro zpracování informací
o biologické bezpečnosti) a na realizaci Akčního plánu budování kapacit pro účinnou realizaci Cartagenského protokolu o biologické bezpeč-
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nosti [Konference stran-6/VI/17, Finanční mechanismus podle Úmluvy]
42 (m) [Dohodnuto] Posilovat technickou a finanční podporu rozvojovým zemím a zemím, jejichž ekonomiky se nacházejí ve stádiu transformace, mimo jiné podporovat jejich úsilí vytvořit a podle možností
realizovat své vlastní národní systémy i tradiční systémy podle národních priorit a zákonů, které berou ohled na zachování a udržitelné
využívání biodiverzity. [Návrh realizačního plánu IV přípravné komise,
12. června 2002]

Spolupráce a vzájemná pomoc
•

Nedostatek součinnosti na
národní a mezinárodní úrovni.

•

Nedostatek horizontální spolupráce mezi důležitými činiteli.

•

Málo efektivních partnerství.

•

Nedostatečné zapojení vědecké veřejnosti.

42 (n) [Dohodnuto] Prosazovat v široké míře uskutečňování Bonnských
směrnic CBD týkajících se přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivého a rovnoměrného sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání,
a podporovat pokračující práci na těchto směrnicích. To má sloužit
jako základna, na níž mohou příslušné strany vytvářet a navrhovat
legislativní, administrativní nebo politická opatření týkající se sdílení
přínosů a přístupu k nim, smlouvy a další ujednání dle podmínek
dohodnutých pro tuto oblast. [Návrh realizačního plánu IV. přípravné
komise, 12. června 2002]
42 (p) [Dohodnuto] Podporovat úspěšné dokončení stávajících aktivit
realizovaných Mezivládním výborem pro duševní vlastnictví a genetické
zdroje, tradiční znalosti a folklór v rámci Světové organizace pro duševní vlastnictví, i aktivit realizovaných pracovní skupinou pro článek
8 (j) a související ustanovení CBD. [Návrh realizačního plánu IV přípravné komise, 12. června 2002]
Vytvářet komplexní soubor záměrů, cílů a činností, které jsou nutné
pro zachování biodiverzity lesů, udržitelné využívání jejích součástí
a spravedlivé a rovnoměrné sdílení přínosů pocházejících z lesních
genetických zdrojů. [Rozšířený pracovní program v oblasti biodiverzity
lesů. (Konference stran-6, VI/22)]
Vytvořit transparentní rámec pro příslušné strany a zainteresované
subjekty, jehož účelem bude usnadnit přístup ke genetickým zdrojům
a zabezpečit spravedlivé a rovnoměrné sdílení přínosů pocházejících
z jejich využívání. [Bonnské směrnice o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnoměrném sdílení přínosů plynoucích z jejich
využívání (Konference stran-6, VI/24)]
Napomáhat stranám CBD, veřejným správním úřadům a zainteresovaným subjektům na všech úrovních při aplikaci ustanovení této Úmluvy
na oblast udržitelného rozvoje a na management turistického ruchu.
[Návrh mezinárodních směrnic pro činnosti související s udržitelným
rozvojem turistického ruchu v rámci zranitelných ekosystémů – v procesu]
42 (c) [Dohodnuto] Podněcovat účinný soulad mezi Úmluvou o biologické rozmanitosti a jinými multilaterálními dohodami o životním prostředí mimo jiné prostřednictvím vytváření přidružených plánů a programů, a to s náležitým ohledem na jejich příslušné mandáty týkající
se společných odpovědností a zájmů. [Návrh realizačního plánu IV.
přípravné komise, 12. června 2002]
42 (d) [Dohodnuto] Uskutečňovat Úmluvu o biologické rozmanitosti
a její ustanovení, což zahrnuje aktivní proces následující její pracovní
programy a rozhodnutí, a to prostřednictvím národních, regionálních
a globálních akčních programů, zejména národních strategií a akčních
plánů v oblasti biodiverzity. Posilovat začlenění těchto ustanovení do
příslušných strategií, programů a postupů v různých sektorech včetně
těch, které mají vztah k udržitelnému rozvoji a vymýcení chudoby, i do
iniciativ, které podporují udržitelné využívání biodiverzity v rámci komunit. [Návrh realizačního plánu IV. přípravné komise, 12. června
2002]
42 (g) [Dohodnuto] Účinně zabezpečovat zachování a udržitelné využí-
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vání biodiverzity, prosazovat a podporovat iniciativy zaměřené na oblasti, kde je zásah nejnaléhavější, a na oblasti, jejichž zachování je
z hlediska biodiverzity nezbytné. Prosazovat vytváření národních a
regionálních ekologických sítí a koridorů. [Návrh realizačního plánu IV.
přípravné komise, 12. června 2002]
Vytvořit nástroj pro podporu ekosystémového přístupu k zachování
a udržitelnému využívání biodiverzity, a to tak, že budou uvedeny do
souladu stávající iniciativy, jejichž cílem je zachování rostlinných druhů, budou vyhledávána „bílá místa“, kde je třeba vyvinout další úsilí, a
bude podporována mobilizace zdrojů. [Globální strategie pro zachování
rostlin (Konference stran-6, VI/9)]

Právní překážky
•

Chybějící vhodná politika a
zákony

42 (i) [Dohodnuto] Posílit národní, regionální a mezinárodní snahy
o regulaci invazních cizokrajných druhů, které jsou jednou z hlavních
příčin poklesu biodiverzity, a podpořit vytvoření účinného pracovního
programu zaměřeného na invazní cizokrajné druhy na všech úrovních.
[Návrh realizačního plánu IV. přípravné komise, 12. června 2002]
42 (j) [Dohodnuto] V souladu s národní legislativou uznat práva lokálních a domorodých komunit, které disponují tradičními znalostmi,
zdokonalenými postupy a metodami. Dále, se souhlasem a za účasti
nositelů těchto dovedností, vytvořit a realizovat mechanismy, které
zajistí sdílení prospěchu z využívání těchto dovedností dle vzájemně
dohodnutých podmínek. [Návrh realizačního plánu IV. přípravné komise, 12. června 2002]
42 (r) [Dohodnuto] Ve snaze zvýšit součinnost a schopnost vzájemné
podpory prosazovat diskusi, která bere v úvahu rozhodnutí, k nimž se
dospělo v rámci příslušných dohod. Postupovat tak, aby výsledek těchto diskusí nebyl předem předjímán a byly zohledněny vztahy mezi
závazky CBD a dohodami, které se vztahují k mezinárodnímu obchodu
a právům duševního vlastnictví, jak bylo vymezeno v ministerském
prohlášení z Dohy. [Návrh realizačního plánu IV. přípravné komise, 12.
června 2002]
Napomáhat přiměřené účasti a angažovanosti domorodých a lokálních
komunit, s ohledem na jejich kulturní, environmentální a sociální
příslušnost a zájmy. Podporovat začlenění tradičních znalostí, inovací
a metod do procesů hodnocení vlivu na životní prostředí. [Doporučení,
jak provádět hodnocení kulturního, environmentálního a sociálního
vlivu projektů, které se mají podle návrhu uskutečnit na posvátných
místech nebo na půdě či u vody, jež byla tradičně obývána nebo využívána domorodými nebo lokálními komunitami. (Konference stran-6,
VI/10)]
Přispívat k zabezpečení odpovídající míry ochrany při bezpečném přenosu, manipulaci a využití živých modifikovaných organismů, jež jsou
výsledkem činnosti moderní biotechnologie a jež by mohly mít negativní účinky na zachování a udržitelné využívání biologické diverzity.
[Protokol o biologické bezpečnosti]
Pomáhat vládám v boji proti invazním cizokrajným druhům, což je
integrální součástí zachování biodiverzity a ekonomického rozvoje.
Poskytovat poradenství příslušným stranám ohledně vytváření účinných strategií, které povedou k maximální redukci šíření invazních
cizokrajných druhů a k omezení jejich vlivu. [Zásady prevence a snižování vlivu cizokrajných druhů, které ohrožují ekosystémy, biotopy či
ostatní druhy. (Konference stran-6, VI/23)]
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Socioekonomické faktory

43 (i) [Dohodnuto] Uskutečňovat rozšířený, akčně orientovaný pracovní
program CBD u všech typů biodiverzity lesa, v úzké spolupráci s Fondem OSN pro lesy (UNFF), členy Úmluvy o ochraně lesů (CPF) a v kontextu dalších procesů a konvencí, jež souvisejí s lesy, a to včetně zajištění účasti všech zainteresovaných subjektů. [Návrh realizačního plánu
IV. přípravné komise, 12. června 2002]

•

Chudoba

•

Populační tlak

•

Neudržitelné vzorce výroby a
spotřeby

•

Nedostatek kapacit pro lokální komunity

Přírodní jevy a změna životního prostředí
•

Změna klimatu

•

Přírodní katastrofy

35 (c) [Dohodnuto] Snížit rizika záplav a sucha ve zranitelných zemích
mj. prostřednictvím prosazování ochrany a obnovy mokřadů a povodí
toků, zdokonaleného krajinného plánování, lepší a širší aplikací postupů a metod hodnocení potenciálních negativních vlivů klimatických
změn na mokřady a podle možností též prostřednictvím pomoci zemím,
které jsou k těmto vlivům zvláště zranitelné. [Návrh realizačního plánu
IV. přípravné komise, 12. června 2002]
35 (e) [Dohodnuto] Podporovat širší využívání tradičních a domorodých
znalostí s cílem snižovat dopad katastrof. Prosazovat komunitně založené plánování činností zaměřených na zvládání následků katastrof
místními úřady, a také prostřednictvím školení a zvyšování povědomí
veřejnosti o dané problematice. [Návrh realizačního plánu IV. přípravné
komise, 12. června 2002]
35 (i) [Dohodnuto] Prosazovat spolupráci zaměřenou na prevenci a snižování následků větších technologických a jiných katastrof, jež mají
nepříznivý dopad na životní prostředí. Dále zlepšovat připravenost,
následnou reakci a obnovu po těchto katastrofách a zvyšovat schopnost postižených zemí vypořádat se s těmito situacemi. [Návrh realizačního plánu IV. přípravné komise, 12. června 2002]
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Biodiverzita a udržitelný management ekosystémů: rámec pro
realizaci opatření
Světový summit o udržitelném rozvoji vyzývá
k jednání celé mezinárodní společenství – vlády,
OSN, nevládní organizace, soukromý sektor i lokální komunity. Je nutné, aby pokračovaly
v uskutečňování všestranných cílů udržitelného
rozvoje. Summit rovněž představuje pro globální
společenství jedinečnou příležitost k předložení
návrhů konkrétních iniciativ, které pomohou
uvést do praxe rozhodnutí a doporučení mezinárodních dohod uzavřených v posledních letech.
Během přípravného procesu před Světovým summitem o udržitelném rozvoji vyjádřilo mnoho
zainteresovaných subjektů zájem o řadu rozsáhlých oblastí pro opatření, jež by bylo možné dále
rozvinout prostřednictvím vhodných iniciativ.
Předpokládá se, že v rámci těchto iniciativ budou
určeni partneři a jasně specifikovány záměry,
časové rozvrhy, koordinační a realizační mechanismy, metody monitorování postupu, systematické a spolehlivé zdroje financování a opatření
pro přenos technologie. Cílem této kapitoly je
napomoci tomuto procesu vytvořením rámců pro
realizaci opatření. Do těchto rámců je začleněna
kromě jiného i partnerská spolupráce v oblasti
ekosystémových služeb a služeb plynoucích
z biodiverzity, a také její význam pro udržitelný
rozvoj.
Problémy spojené se ztrátou biodiverzity, o nichž
pojednávaly předchozí kapitoly, jsou složité,
v žádném případě však nejsou nepřekonatelné. Je
však třeba neodkladně přesunout pozornost
z bezprostředních příčin poklesu biodiverzity
k příčinám fundamentálním, které rovněž popisuje předchozí kapitola. To vyžaduje užší spolupráci
a integraci s veřejným a soukromým sektorem
i s občanskou společností v nejširším slova smyslu. Řada forem a způsobů takové spolupráce
může představovat užitečnou příležitost pro řešení některých těchto úkolů.

Rámce pro realizaci opatření
Tato kapitola se zabývá několika oblastmi pro
realizaci opatření, a to na základě Rozvojových
cílů tisíciletí (Millennium Development Goals),
textu Návrhu realizačního plánu odsouhlaseného
na jednání přípravné komise na Bali, na základě
příslušných rozhodnutí Konference stran Úmluvy
o biologické rozmanitosti, a na základě analýzy
hlavních překážek při realizaci závazků a dosažení cílů v oblasti biodiverzity. Časový rámec závisí
na řadě faktorů, jako je dostupnost finančních
zdrojů, politická odpovědnost a priorita uvedených činností.
Tři stanovené cíle Úmluvy o biologické rozmanitosti spolu vzájemně souvisí a je nutné, aby byly
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dosaženy při vzájemné součinnosti. Zmírnění
chudoby vyžaduje jak dlouhodobou perspektivu,
kdy bude zachována biodiverzita jako základ
poskytování environmentálního zboží a služeb,
aby mohla uspokojovat potřeby chudých, tak i
krátkodobou, proaktivní perspektivu, kdy budou
vyhledávány příležitosti pro udržitelné zajištění
obživy těchto obyvatel. Ekosystémový přístup
nabízí užitečný prostředek k dosažení trvalé udržitelnosti. Tato kapitola uvádí některé oblasti,
v nichž je třeba realizovat příslušná opatření.
Časové rámce navržené pro indikativní cíle jsou
zde vztaženy k celkovému cíli, kterým je realizace
opatření, která zastaví pokles biodiverzity do roku
2010 tak, jak je vytýčeno v Ministerském prohlášení z Haagu přijatém na 6. Konferenci stran
Úmluvy o biologické rozmanitosti. Za účelem
dosažení tohoto cíle je třeba vytvořit střednědobé
časové harmonogramy a uplatnit nová opatření, a
také zdokonalit realizaci Úmluvy o biologické
rozmanitosti a dalších konvencí týkajících
se biodiverzity. Je také třeba pokročit, pokud jde
o plnění sedmého Rozvojového cíle tisíciletí, který
se týká biodiverzity. Navíc je důležité určit konkrétní, časově vymezené kvantitativní cíle a ukazatele v oblasti biodiverzity, které budou přispívat
k dosažení všech osmi Rozvojových cílů tisíciletí.

•

Oblast pro realizaci opatření 1: Integrovat zásady udržitelného rozvoje do politiky a programů v
jednotlivých zemích, v souladu s požadavky
sedmého Rozvojového cíle tisíciletí. V oblasti
biodiverzity to znamená, že bude jakožto živý
základ udržitelného rozvoje integrována do programů rozvoje a do plánů, strategií a povinností
ekonomických sektorů.

Indikativní cíle/mezníky
Integrace cílů Úmluvy o biologické rozmanitosti
do globálních, regionálních a národních sektorových programů a politiky, zejména do programů a politiky ekonomických sektorů jednotlivých zemí a mezinárodních finančních institucí. (42(a) (Dohodnuto) Návrh realizačního
plánu IV přípravné komise, 12. června 2002)
Do roku 2005 dosáhnout uspokojivé integrace
do plánů a strategií a do roku 2010 integrace
do rozpočtů, zákonů, postupů a zásad politiky.

Indikativní cíle/mezníky
Prosazovat, aby se domorodé a lokální komunity účinným způsobem podílely na rozhodování
a vytváření celkové politiky týkající se využití
svých tradičních znalostí. (42(1) (Dohodnuto)
Návrh realizačního plánu IV přípravné komise,
12. června 2002, viz také odst. 42 (j))
Aktivní a plná účast těchto komunit do roku
2010.
Příklady opatření
•

Aktivně zapojit domorodé a lokální komunity
do vytváření a uskutečňování Národní strategie a akčních plánů pro oblast biodiverzity.

•

Prosazovat účinnou realizaci pracovního
programu, který se týká článku 8(j) obsaženého v Rozhodnutí V/16 Úmluvy o biologické
rozmanitosti, a aktivně sledovat realizaci prvků Rozhodnutí VI/10, které se týká článku
8(j) v rámci Konference stran Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Příklady opatření
•

Zapojit různé ekonomické sektory do vytváření a realizace Národní strategie a akčních
plánů pro oblast biodiverzity a zavést příslušné mechanismy.

•

Integrovat otázky biodiverzity a s ní spojené
závazky prostřednictvím Národních strategií
a akčních plánů pro oblast biodiverzity do
dokumentů týkajících se strategií snižování
chudoby a do strategií udržitelného rozvoje.

•

Integrovat vzdělávání v oblasti biodiverzity do
celkového sektoru vzdělávání se zaměřením
na lepší pochopení vztahů mezi biodiverzitou
a získáváním obživy a také se zaměřením na
zemědělství, hospodářská zvířata, lesní výrobu a rybolov. Zavést v ekonomickém sektoru
školící programy určené odborníkům z praxe
a osobám odpovědným za rozhodování
v relevantních oblastech.

•

Vytvořit mechanismy horizontální spolupráce
mezi sektory.

•

Vytvořit pozitivní a negativní ekonomické
podněty a nástroje tak, aby se otázky biodiverzity všeobecně staly součástí řešení ekonomických a socioekonomických problémů.

•

Kromě integrace otázek biodiverzity do plánů
a strategií zajistit jejich integraci také do rozpočtů a zákonů.

•

Je třeba, aby mezinárodní finanční instituce
vytvořily procedury, které zajistí, že budou ve
svých finančních praktikách brát dostatečně
v úvahu otázky biodiverzity.

Integrovat otázky biodiverzity do hodnocení
vlivu projektů na životní prostředí.

Indikativní cíle/mezníky
Prosazovat diskusi ve snaze zvýšit součinnost a
vzájemnou podporu vzhledem k rozhodnutím,
k nimž se dospělo v rámci příslušných dohod.
Postupovat tak, aby výsledek těchto diskusí
nebyl předem předjímán a byly zohledněny
vztahy mezi závazky Úmluvy o biologické rozmanitosti a dohodami, které se vztahují
k mezinárodnímu obchodu a právům duševního vlastnictví, jak bylo vymezeno v ministerském prohlášení z Dohy. (42(r) (Dohodnuto) Návrh realizačního plánu IV přípravné komise, 12. června 2002)
Do roku 2005 vybudovat vztah založený na
spolupráci. Do roku 2010 pak dosáhnout vzájemné podpory a součinnosti.
Příklady opatření
•

Zabezpečit, aby Úmluva o biologické rozmanitosti a Světová obchodní organizace zahájily
do jednoho roku po Světovém summitu
o udržitelném rozvoji kooperativní proces, jehož účelem bude uskutečnění příslušných
záměrů.

•

Je třeba, aby členové Světové obchodní organizace a Úmluvy o biologické rozmanitosti
pomohli představitelům průmyslu dosáhnout
větší odpovědnosti a schopnosti plnit závazky
vyplývající z Úmluvy.
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Indikativní cíle/mezníky

•

Podněcovat efektivní součinnost mezi Úmluvou
o biologické rozmanitosti a jinými multilaterálními dohodami o životním prostředí, mimo jiné
tak, že společně vytvoří přidružené plány a
programy v rámci společné odpovědnosti a
zájmu, s náležitým ohledem na jejich příslušné
mandáty (42(c) Návrh realizačního plánu IV
přípravné komise, 12. června 2002)

Vybrat oblasti pro případovou studii, kde je
nebo by mohl být uplatňován ekosystémový
přístup, a porovnat výsledky za účelem nalezení úspěšných případů.

•

Určit předpoklady pro úspěšné uskutečňování různých ekosystémových principů.

•

Vybudovat ekologické sítě a koridory, v nichž
bude realizován ekosystémový přístup a principy.

•

Usilovat o rozvoj a výzkum v oblasti zemědělství s ekosystémovým přístupem.

Do roku 2008 dosáhnout efektivní součinnosti.
Do roku 2005 vybudovat vztah založený na
spolupráci. Do roku 2010 pak dosáhnout vzájemné podpory a součinnosti.

Příklady opatření
•

Zahájit proces, jehož prostřednictvím dojde
při realizaci jednotlivých opatření k prohloubení součinnosti, koordinace a spolupráce v rámci mezinárodních dohod v oblasti biodiverzity.

•

Vybudovat spolupráci zaměřenou na racionalizaci činností a omezení možných konfliktů
při realizaci mezinárodních dohod v oblasti
biodiverzity a jiných mezinárodních environmentálních dohod.

•

Koordinovat uskutečňování mezinárodních
dohod týkajících se biodiverzity s příslušnými
orgány a smlouvami Světové obchodní organizace, a to v rámci spolupráce s touto organizací.

•

Nalézt způsoby, jak racionalizovat „předkládání zpráv“ o multilaterálních environmentálních dohodách veřejnosti na národní úrovni.

Indikativní cíle/mezníky
Prosazovat v široké míře uskutečňování tzv.
„Bonnských směrnic o přístupu ke genetickým
zdrojům a spravedlivém a rovnoměrném sdílení
přínosů a užitků plynoucích z jejich využívání“,
zahrnutých v Úmluvě o biologické rozmanitosti, i pokračující práci na těchto směrnicích. To
má sloužit jako základna, na níž mohou příslušné strany vytvářet a navrhovat legislativní,
administrativní nebo politická opatření v oblasti sdílení přínosů a přístupu k nim, smlouvy a
další ujednání. (42(n) (Dohodnuto) Návrh realizačního plánu IV přípravné komise, 12. června
2002)
Do roku 2006 dosáhnout všeobecného uplatňování těchto směrnic.

Příklady opatření

Indikativní cíle/mezníky
Prosazovat v široké míře uskutečňování a další
rozvíjení ekosystémového přístupu v té podobě,
jaká vzniká v rámci pokračující práce Úmluvy o
biologické rozmanitosti.
(42(e) (Dohodnuto) Návrh realizačního plánu IV
přípravné komise, 12. červen 2002)
Do roku 2010 provést přezkoumání, vyhodnocení a úpravu tohoto přístupu na základě nových poznatků a zkušeností.

Příklady opatření:
•
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Integrovat ekosystémový přístup do Národní
strategie a akčních plánů pro oblast biodiverzity, do národní realizace tematických pracovních programů a do dokumentů o strategii
snižování chudoby, i do strategií udržitelného
rozvoje.

•

Snažit se o aktivní uskutečňování Bonnských
směrnic včetně toho, že budou zvoleny zkušební případy a určeny případové studie pro
vyhodnocení.

•

Najít další inovační způsoby, kterými by mohli poskytovatelé, tvůrci a uživatelé genetických zdrojů sdílet s nimi související užitky.

•

Prosazovat praktická opatření, jejichž cílem je
zajistit přístup k produktům a užitkům biotechnologií založených na genetických zdrojích. Za tímto účelem rovněž prohloubit vědeckou a technickou spolupráci a budovat
kapacity pro tuto spolupráci.

Indikativní cíle/mezníky
Posilovat technickou a finanční podporu rozvojovým zemím a zemím, jejichž ekonomiky se
nacházejí ve stádiu transformace, mimo jiné
v jejich úsilí vytvořit a podle možností realizovat své vlastní národní systémy i tradiční systémy podle národních priorit a zákonů
a s ohledem na zachování a udržitelné využívání biodiverzity. (42(m) (Dohodnuto) Návrh
realizačního plánu IV přípravné komise, 12.
června 2002)

•

Zavést nové způsoby využívání hodnot biodiverzity, jejího zachování a udržitelného využívání na úrovni komunitní i na úrovni národní.

Do roku 2005 významně zdokonalit financování programů a činností týkajících se biodiverzity.

•

Prosazovat, aby byla do projektů rozvoje začleněna i otázka nákladů a přínosů souvisejících s biodiverzitou.

Do roku 2010 zajistit fungující proaktivní systémy pro budování kapacit a na podporu realizace.

•

Vytvořit metodiku vyhodnocování a provádět
komplexní hodnotící studie týkající se služeb
plynoucích z využití biodiverzity a ekosystémů. Ty by zahrnovaly jak ekonomické, tak
i ostatní hodnoty. Výsledky by měly vést
k příslušným změnám v účetních systémech
jednotlivých zemí a k adekvátním ekonomickým podnětům.

•

Vytvořit nové podněty pro integraci otázek
biodiverzity do zemědělské praxe.

Viz též odst. 42 (h) a rozhodnutí VI. Konference
stran Úmluvy o biologické rozmanitosti č. 6.
Do roku 2003 vytvořit strategii podpory realizace a budování kapacit v této oblasti.

Příklady opatření
•

•

Vytvořit strategii na podporu realizace a budování kapacit pro dohody související
s biodiverzitou (odkaz na Rozhodnutí VII/I
o mezinárodním managementu a správě životního prostředí, které bylo přijato Řídící radou Programu OSN pro životní prostředí –
UNEP Governing Council) včetně regionální sítě center pro zdroje a zahrnující mechanismy,
jejichž smyslem je proaktivní přenos znalostí
a technologií, jejichž potřebnost vyplývá z Národní strategie a akčních plánů pro oblast biodiverzity.
Společně se zainteresovanými partnery prozkoumat „příležitosti pro vytvoření globální
iniciativy v oblasti bankovnictví, obchodu
a biodiverzity“ (část Rozhodnutí VI. Konference stran Úmluvy o biologické rozmanitosti č.
6). Dále mimo jiné zkoumat a prosazovat inovační a udržitelné financování zaměřené na
zachování biodiverzity a její udržitelného využívání.

Oblast pro realizaci opatření 2: Na základě Rozvojových cílů tisíciletí zvrátit ztrátu environmentálních zdrojů. Z hlediska biodiverzity to znamená zastavení její ztráty a její obnovení, pokud to
vůbec bude možné, ve znehodnocených oblastech tak, jak to odpovídá závěrům 6. konference
stran Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Indikativní cíle/mezníky

Každá
ze
smluvních
stran
přijme
v maximálním možném rozsahu ekonomicky a
sociálně spolehlivá opatření, která budou působit jako stimuly pro zachování a udržitelné
využívání komponentů biologické diverzity.
(Článek 11 Úmluvy o biologické rozmanitosti).

Odsouhlasené znění Ministerského prohlášení
z Haagu: Je zřejmé, že život je ohrožen, a proto
jsme se rozhodli zintenzívnit naše úsilí o zavedení příslušných opatření tak, aby do roku
2010 došlo k zastavení ztráty biodiverzity, ke
které nyní dochází ve znepokojivé míře na
úrovni globální, regionální, subregionální
a národní. (Znění, záměr a opatření musí
v tomto případě zohlednit rozhodnutí Světového summitu o udržitelném rozvoji v úvodu
paragrafu 42 (sekce biodiverzity) v konečné
verzi realizačního plánu.)

Do roku 2005 výrazně zlepšit oblast rozvoje
a přijmout patřičná opatření.

Příklady opatření

Indikativní cíle/mezníky

Do roku 2010 ve velkém rozsahu integrovat
služby biodiverzity a ekosystémů do celkové
ekonomiky.

•

Do roku 2005 vytvořit metody stanovení základních charakteristik stavu biodivezity a indikátorů jejího ohrožení, metody monitoringu
trendů v biodiverzitě ve vybraných biotopech
a ekosystémech a pro vybrané taxony
v různých podmínkách ochrany a udržitelného využívání. Začít také s aplikací této metody při měření a monitoringu uskutečňování
celkového záměru, jímž je zastavení ztráty biodiverzity.

•

Do roku 2004 zahájit na globální úrovni realizaci iniciativy, jejímž smyslem bude
pro oblast biodiverzity vytvořit časově vymezené kvantitativní cíle, které je třeba splnit do
roku 2010, a to dle Haagské deklarace vycházející z údajů Hodnocení ekosystémů v novém

Příklady opatření
•

Vytvořit nové ekonomické nástroje a nová
ekonomická opatření pro začlenění služeb biodiverzity a ekosystémů do ekonomiky.

•

Navázat partnerskou spolupráci za účelem
vytvoření nových příležitostí na trhu pro produkty a služby poskytované na základě využití biodiverzity, se zaměřením zejména na ty
produkty a služby, které přinášejí užitek
chudému obyvatelstvu.
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tisíciletí (Millennium Ecosystem Assessment)
a z dalších zdrojů.
•

•

Do roku 2003 založit globální jednotnou iniciativu, jejímž působením dojde k zastavení
ztráty biodiverzity v rámci různých biomů.
Tato iniciativa bude vycházet mimo jiné z přijatých pracovních programů platných pro tematické oblasti v rámci Úmluvy o biologické
rozmanitosti.
Dále rozvíjet systém a management chráněných oblastí včetně těch oblastí, v nichž mohou lokální komunity využívat biodiverzitu
udržitelným způsobem. Stanovit časové plány
a záměry pro tento typ opatření, jejichž cílem
je dosažení výše uvedeného záměru Haagské
deklarace do roku 2010.

Indikativní cíle/mezníky
V rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti prosazovat pokračování práce na udržitelném
využívání biodiverzity, včetně udržitelného
turistického ruchu, který lze považovat za průřezovou problematiku týkající se různých ekosystémů, sektorů a tematických oblastí. (42(b)
(Dohodnuto) Návrh realizačního plánu IV přípravné komise, 12. června 2002)
Do roku 2005 vytvořit kritéria a směrnice pro
udržitelné využití biodiverzity a do roku 2015
uvést problematiku trvalé udržitelnosti do praxe.
Příklady opatření
•

Zavést mechanismus pro zapojení lokálních
komunit a všech relevantních zainteresovaných subjektů do úsilí o dosažení udržitelného využívání biodiverzity.

•

Podporovat další výzkum, který určí, jak
prakticky provádět udržitelné využívání druhů, které jsou z ekonomického hlediska důležité, např. ryby, a jaké technologie jsou pro
tento účel nejlepší.

•

Stanovit kritéria pro udržitelné využívání
služeb biodiverzity v různých ekosystémech,
sektorech a tematických oblastech.

•

Zavést monitorovací systémy pro včasná
varování před neudržitelným využíváním. Vytvářet schopnost vyhledávat správné podněty,
které změní tyto postupy v udržitelné.

•

Zakládat oblasti udržitelného rozvoje společně s koridory a chráněnými oblastmi jako
součást ekologických sítí pro zachování biodiverzity. V zemědělské produkci a produkci
hospodářských zvířat posilovat možnosti, kterými by přispívaly k těmto koridorům.
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Indikativní cíle/mezníky
Posílit národní, regionální a mezinárodní snahy
o regulaci invazivních cizokrajných druhů,
které jsou jednou z hlavních příčin ztráty biodiverzity, a podpořit vytvoření účinného pracovního programu zaměřeného na invazivní
cizokrajné druhy na všech úrovních
(42(i) (Dohodnuto) Návrh realizačního plánu IV
přípravné komise, 12. června 2002).
Do roku 2005 účinná realizace rozhodnutí
Konference stran Úmluvy o biologické rozmanitosti ohledně introdukovaných druhů. Do roku
2010 významně snížit šíření těchto zavlečených
druhů.
Příklady opatření
•

Integrovat otázky týkající se zavlečených
cizokrajných druhů a rozhodnutí Konference
stran Úmluvy o biologické rozmanitosti do
národních strategií a akčních plánů pro oblast biodiverzity, jakož i do národních strategií pro udržitelný rozvoj.

•

Vybudovat partnerskou spolupráci mezi klíčovými sektory obchodu, dopravy, cestování
a turistického ruchu za účelem omezení šíření introdukovaných druhů.

•

Zavést program zajišťující pomoc a vytváření
kapacit pro řešení zavlečených cizokrajných
druhů v rozvojových zemích.

•

Zavést výzkumný program pro hledání nejlepších dostupných technologií k zajištění
prevence šíření introdukovaných druhů.

•

Stanovit pravidla a předpisy pro realizaci
rozhodnutí Konference stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, která se týkají introdukovaných druhů.

•

Vybudovat regionální a přeshraniční partnerskou spolupráci pro boj s invazivními cizokrajnými druhy.

Indikativní cíle/mezníky
Vyzvat všechny státy, aby ratifikovaly Úmluvu
o biologické rozmanitosti, Kartagenský protokol o biologické bezpečnosti a další dohody
vztahující se k biodiverzitě, pokud tak dosud
neučinily. Ty, které tak učinily, dále vyzvat,
aby prosazovaly jejich účinné uskutečňování
na národní, regionální a mezinárodní úrovni a
podporovaly v tomto ohledu rozvojové země,
jakož i země, jejichž ekonomiky se nacházejí ve
stadiu transformace, a to jak po technické
stránce, tak i po stránce finanční. (42(t) (Dohodnuto) Návrh realizačního plánu IV. přípravné komise, 12. června 2002)
Do roku 2003 uvést v platnost Kartagenský
protokol (CP) a do roku 2010 úspěšně realizovat Úmluvu o biologické rozmanitosti a Kartagenský protokol.

Příklady opatření
•

•

•

Vytvořit a realizovat další programy budování
kapacit v oblasti biologické bezpečnosti, jež
umožní zemím, aby ratifikovaly Kartagenský
protokol o biologické bezpečnosti a uvedly jej
do praxe.
Zavést mezinárodní výzkumný program, jehož
záměrem bude všeobecné zlepšení znalostí
ohledně možných rizik a přínosů v souvislosti
s geneticky modifikovanými organismy, s jejich manipulací a přenosem.
Vytvořit dokonalejší metody a postupy hodnocení rizik pro geneticky modifikované organismy.

Indikativní cíle/mezníky
Do roku 2010 výrazně zdokonalit základnu
vědomostí, ze které vycházejí rozhodnutí
v oblasti biodiverzity. (Poznámka: Jedná se o
vícerozměrný problém, jehož řešení nemůže být
plně zajištěno pouze jediným rozhodnutím
nebo přijatým závazkem Přípravné komise IV
Konference stran Úmluvy o biologické rozmanitosti nebo kterékoli jiné dohody v oblasti biodiverzity. Je však východiskem pro řadu rozhodnutí učiněných na těchto fórech. V tomto ohledu představuje nejvíce relevantní rozhodnutí
Úmluva o biologické rozmanitosti – Rozhodnutí
IV/4a, IV/7.12; V/2, IV/4; IV/5; Přílohy
k Rozhodnutím IV/7; VI/7: identifikace, monitorování, ukazatele a hodnocení.)

•

Prosazovat vytvoření výzkumných programů
v oblasti biodiverzity na národní úrovni, včetně projektů speciálně zaměřených na zemědělství a udržitelný management ekosystémů
na lokální úrovni.

•

Zahájit programy pro lepší využití stávajících
znalostí mimo jiné prostřednictvím dokonalejší spolupráce s vědeckou veřejností a rovněž v tomto ohledu prosazovat začlenění tradičních znalostí.

Indikativní cíle/mezníky
Konference stran rozhodla o přijetí pracovního
programu pro Globální iniciativu pro komunikaci, vzdělávání a zvyšování veřejného povědomí (Global Initiative on Communication,
Education and Public Awareness – CEPA) obsaženého v Rozhodnutí IV 19 Konference stran
Úmluvy o biologické rozmanitosti – 6 (decision
VI 19 of CBD COP-6).
Do roku 2006 celkově realizovat Globální iniciativu pro komunikaci, vzdělávání a zvyšování
veřejného povědomí.
Příklady opatření
•

Příklady opatření
•

•

•

Dále propracovat mechanismus účinného
hodnocení stavu biodiverzity a trendů, které
se v jejím vývoji projevují, a souvislostí biodiverzity s životní úrovní člověka. Při tomto
hodnocení a také při sledování efektivity
opatření přijatých za účelem zlepšení stavu
biodiverzity vycházet ze zkušeností získaných
v rámci prováděných hodnocení jako je Hodnocení ekosystémů v novém tisíciletí (Millennium Ecosystem Assessment).
Nalézt prostředky, s jejichž použitím by bylo
možné dát do souvislosti stávající hodnocení
biodiverzity s oblastmi, které mají prioritu.
Přitom zpřesnit informace tak, aby význam
globálního hodnocení byl maximální a využitelný také v případě rozhodování na lokální
úrovni.
V globálním i regionálním měřítku prosazovat
lepší spolupráci v oblasti výzkumu prostřednictvím stávajících mechanismů a sítí.
V rámci této činnosti také lépe využívat postupy Střediska pro zpracování informací
(Clearing House Mechanism) Úmluvy o biologické rozmanitosti a posílit spolupráci mezi
vědeckými orgány v rámci konvencí zaměřených na biodiverzitu.

Rozvíjet praktické informace, nástroje a činnosti zvyšující povědomí o životním prostředí,
a to s cílem zlepšit stav biodiverzity a posilovat vliv, který biodiverzita má na možnosti
dosahování udržitelného rozvoje a snižování
chudoby. Součástí je i problematika vlivu
rozvoje a chudoby na biodiverzitu vycházející
z Rozhodnutí VI 19 Konference stran Úmluvy
o biologické rozmanitosti - 6.

Indikativní cíle/mezníky
Zabezpečit účinné zachování a udržitelné využívání biodiverzity, prosazovat a podporovat
iniciativy zaměřené na oblasti, kde je zásah
nejnaléhavější, a na oblasti, jejichž zachování
je z hlediska biodiverzity nezbytné. Prosazovat
rozvoj národních a regionálních ekologických
sítí a koridorů. (42 (g) (Dohodnuto) Návrh realizačního plánu IV přípravné komise, 12. června
2002; viz rovněž odst. 42 (f))
Do roku 2010 zavést ve významném počtu
zemí uspokojivě fungující ekologické sítě pro
zachování a udržitelné využívání biodiverzity.
Příklady opatření
•

Zavést kritéria pro výběr různých prvků
z jednotlivých sítí, které by zahrnovaly chráněné oblasti, koridory a oblasti s udržitelným
využíváním. Vytvořit srovnávací program a
studii zaměřenou na efektivitu různých typů
sítí ve třech regionech.

•

Vytvořit program výzkumu a rozvoje, jež se
bude týkat následujících otázek: které typy
ekologických sítí jsou nejúčinnější, jaká by
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měla být velikost chráněných oblastí ve vztahu k počtu těchto oblastí, jak zakládat chráněné oblasti tak, aby byly maximálním přínosem pro lokální obyvatelstvo atd.
•

Je třeba, aby každá země vytvořila podrobný
národní plán týkající se klíčových oblastí,
které budou společně tvořit ekologicky reprezentativní portfolio vyžadující odpovídající
správu.

Budování vztahů partnerské spolupráce a jejich realizace
Mezinárodní společenství zastává životně důležitou úlohu při poskytování pomoci rozvojovým
zemím pro dosažení cílů v oblasti biodiverzity
a udržitelného managementu ekosystémů. Je
zřejmé, že pro řešení těchto problémů jsou třeba
různé formy spolupráce ze strany vlád, firem,
občanské společnosti, mezinárodních organizací a
dalších důležitých zainteresovaných subjektů.
Budování vztahů partnerské spolupráce mezi
všemi zainteresovanými subjekty je tudíž klíčovým prvkem této agendy. Tato část předkládá
stručný souhrn některých důležitých prvků, jež
budování a realizace partnerských vztahů
v oblasti biodiverzity a udržitelného managementu ekosystémů vyžaduje.18
Komise pro udržitelný rozvoj (CSD) na základě
přípravného procesu pro Světový summit o udržitelném rozvoji předpokládá, že utváření a podpora
partnerství s inovačním zaměřením bude mít pro
splnění úkolů vyjádřených v tomto dokumentu
zásadní význam. Má se za to, že tyto partnerské
iniciativy budou mít v zásadě dobrovolný charakter – budou dojednány prostřednictvím vzájemných konzultací mezi zainteresovanými subjekty.
Hlavním záměrem těchto iniciativ bude doplňovat
a završovat výsledky, k nimž se došlo při jednání
na Světovém summitu o udržitelném rozvoji,
jakož i podpořit trvalou práci vlád a dalších zainteresovaných subjektů při realizaci Agendy 21.
Tyto partnerské iniciativy dají vzniknout řadě
závazků a akčně a realisticky zaměřených pracovních uskupení, která budou svou činností
přispívat k převádění politických závazků do praxe. Jako reakce na požadavek dalšího vodítka pro
vytváření partnerské spolupráce, který byl vyjádřen během neformálních jednání o partnerství
v rámci Přípravné komise 3, byl dále předložen
dodatek k vysvětlující poznámce předsedy s názvem „Další doporučení pro partnerskou spolupráci a partnerské iniciativy“.19
Klíčovou otázkou je, jak převést myšlenku budování partnerské spolupráce z úrovně globální
nebo regionální diskuse a informační kampaně na
18

Seznam některých vybraných partnerských iniciativ je k dispozici
v Příloze K Dokumentu Světové banky (2001) „Vytvoření udržitelných
závazků: Environmentální strategie pro Světovou banku,“ na
http://gefweb.org/Documents/Council_Documents/GEF_C17/C.17.Inf15.Annexes.
pdf.
19
Dokument s názvem „Další doporučení“ je dvoustránkový dodatek,
který je k dispozici na
http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/prepcom3docs/summary_pa
rtnerships_annex_050402.doc .
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úroveň lokální praxe. Bude třeba vytvořit nová a
inovačně zaměřená partnerství, v jejichž rámci
může působit celá řada zainteresovaných subjektů a kde se partneři mohou na činnosti podílet
mnoha různými způsoby.
Zde je navržen rámec, jehož cílem je tento proces
usnadňovat. Bez něho by jednotlivé partnerské
iniciativy, jejichž autory mohou být nejrůznější
subjekty, mohly vést k duplicitnímu úsilí a
v důsledku toho komezení zdrojových vstupů
poskytovaných zainteresovanými subjekty.
Konzultační proces. Partnerská spolupráce začíná
vždy dialogem. Ten může iniciovat vedoucí partner nebo jednotliví partneři, může být iniciován
prostřednictvím globálního konsensu nebo jiným
způsobem. Při postupu partnerské spolupráce
vpřed v počátečních fázích má zásadní význam
role prvního nebo vedoucího partnera. Pro partnerské iniciativy mohou být rovněž nezbytné
široce pojaté obecné konzultace, které pomohou
při výměně zkušeností a získávání poznatků na
všech úrovních (lokální, národní, regionální a
globální). Jednotlivé aktivity nebudou probíhat
izolovaně, ale mohou využívat informace širších
procesů a iniciativ a těžit z nich.
Definice cílů. Dalším krokem je určení rozsahu a
definování cílů, záměrů, činností a realizačních a
koordinačních opatření souvisejících s partnerskou spoluprací. To vyžaduje konzultace mezi
různými jednajícími stranami za účelem harmonizace názorů a potřeb všech zainteresovaných
subjektů – dárců, zúčastněných institucí, technických skupin i příjemců. Výchozí zásady, na
jejichž základě lze definovat cíle partnerské spolupráce, jsou: zajištění plurality zájmů, prosazování společného názoru na daný cíl a respekt vůči
všem zainteresovaným subjektům.
Mobilizace zdrojů. Tato fáze v procesu má z hlediska celkového úspěchu partnerské spolupráce
rozhodující význam. Jejím výsledkem je faktické
poskytnutí (finančních, institucionálních a pracovních) zdrojových vstupů. Tuto fázi je často
třeba zahájit společně s prací, kterou zainteresované subjekty provádějí při definování úkolů.20
Realizace partnerské spolupráce. Všechna partnerství mají podobu dynamických procesů nebo
rozdělané práce. Fáze, v níž je partnerská spolupráce fakticky zahájena nebo uskutečňována,
poskytuje všem zainteresovaným subjektům příležitost, aby se seznámily s činnostmi a organizací
partnerské spolupráce „za provozu“. Pro jednotlivé partnery je to také příležitost k prověření, zda
bude posílení partnerského vztahu vyžadovat
další dovednosti a zdroje.
Sledování postupu a výsledků. V této fázi je partnerská iniciativa již v procesu a zainteresované
subjekty mohou nyní posoudit a vyhodnotit stávající operace a zkušenosti. Sledování krátkodo20
Různé mechanismy financování, jako například ty, jež se vztahují
k bankám regionálního rozvoje, Světové bance a Globálnímu fondu pro
životní prostředí, představují potenciální zdroje financí. Kromě toho se
předpokládá aktivní role komerčních bank a investičních společností.

bých, střednědobých a dlouhodobých výsledků
má zásadní význam při rozvoji a růstu partnerské
spolupráce. V návaznosti na dosažené výsledky a
záměry by zde měl být také vytvořen prostor pro
uzpůsobení a další upřesňování úkolů a činností.
Rozšiřování partnerských iniciativ. Jakmile je
partnerská iniciativa založena, je třeba provést
příslušné kroky za účelem jejího rozšíření a propojení s jinými činnostmi ve styčných oblastech.
Toto rozšiřování vyžaduje přijetí partnerských
strategií a mechanismů pro vytvoření vazeb, jejichž prostřednictvím je možné vyřešit problémy
zahrnuté do realizace dohodnutých cílů.
Všichni iniciátoři partnerské spolupráce byli požádáni, aby vyhotovili a předložili sekretariátu
Světového summitu o udržitelném rozvoji informační dokument týkající se konkrétní iniciativy.21
Všechny obdržené partnerské návrhy umístil
sekretariát na svou webovou stránku. Podrobné
informace o těchto návrzích lze získat na oficiální
webové stránce summitu. Byla předložena řada
návrhů partnerské spolupráce a mnoho dalších
se stále ještě nachází v procesu vytváření.

Poznámky
Z časových důvodů nebylo možné vytvořit dokument se všemi odkazy: veškeré odkazy budou
k dispozici na místě Pracovní skupiny WEHAB na
webové stránce Světového summitu o udržitelném
rozvoji na www.johannesburgsummit.org.

21
Informační dokument je k dispozici na
http://www.johannesburgsummit.org/html/sustainable_dev/partnerships2_form.doc
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Hlavní dohody v oblasti biodiverzity a udržitelného
managementu ekosystémů a jejich cíle
Během posledních 30 let byl vytvořen komplexní
rámec mezinárodního práva v oblasti životního
prostředí ve formě mnoha multilaterálních environmentálních dohod zaměřených na oblast biodiverzity. Nejdůležitější všeobecná mezinárodní
dohoda této oblasti je Úmluva o biologické rozmanitosti, jíž se účastní 183 stran. Byla jednou
z konvencí uzavřených v Riu a byla obzvlášť důležitá, protože vůbec poprvé zasazuje koncepci
udržitelného rozvoje do právního rámce. Jiné
globální smlouvy rovněž představují klíčové nástroje pro řešení specifických dimenzí biodiverzity.
Nejužší vazbu k Úmluvě o biologické rozmanitosti
má Ramsarská Úmluva o mokřadech (Ramsar
Convention on Wetlands), Bonnská úmluva o stěhovavých druzích a související regionální dohody,
Úmluva o světovém dědictví (World Heritage Convention), Úmluva o boji proti desertifikaci (Convention to Combat Desertification) a Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).
Krom toho existuje celá řada dalších významných
smluv pro regiony a specifické skupiny druhů
nebo ekosystémů.
Tento rámec je významným úspěchem, jehož
globální společenství dosáhlo. Na mezinárodní
úrovni trvale probíhá práce značného rozsahu,
jejímž cílem je dosažení součinnosti mezi různými
multilaterálními environmentálními dohodami
a harmonizace rámců pro předávání informací
a další propracování právních dohod. Hlavním
úkolem však zůstává realizace těchto dohod na
národní úrovni.
Kromě vytváření a uplatňování právně závazných
nástrojů dělají vlády, které jsou zapojeny do činnosti řídících orgánů v rámci OSN, také mnohá
rozhodnutí, která jsou důležitá z hlediska biodiverzity. Rozhodují např. o směrnicích, klíčových
principech, akčních plánech a pracovních programech, které ani nemusejí mít souvislost se
žádnou konkrétní dohodou. Zásadním aspektem
role OSN při ochraně biodiverzity je skutečnost,
že řídící orgány různých organizací OSN zastávají
i nadále proaktivní úlohu při vytváření zásad
politiky rozvoje v oblasti biodiverzity. Výsledkem
práce těchto organizací je uzavření mnoha
v současné době existujících multilaterálních
environmentálních dohod.
Je důležité se zde zmínit o zásadní roli, kterou
v oblasti biodiverzity hrály a stále hrají nevládních organizace zaměřené na ochranu životního
prostředí a rozvoj a ostatní členové občanské
společnosti. Mnoho stávajících dohod by bez podpory a činnosti těchto organizací nebylo pravděpodobně nikdy uzavřeno. Aby bylo dosaženo maximální účinnosti při realizaci těchto smluv a také
dohod, k nimž se dospělo na Světovém summitu
o udržitelném rozvoji, je nutné, aby OSN dále
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propracovala svou spolupráci a konkrétní partnerské aktivity s organizacemi občanské společnosti a s vládami.
Z hlediska dosažení cílů je nutné, aby realizace
mezinárodních smluv a dohod, které se týkají
biodiverzity, jakož i dalších dohod, které mají vliv
na biodiverzitu, byla lépe koordinována na národní úrovni. Ratifikací těchto smluv a řadou
rozhodnutí ohledně sledování výsledků svých
pracovních programů se strany konvence zavázaly
uskutečnit řadu opatření s cílem změnit negativní
dopady na biodiverzitu a ekosystémy a na služby,
jež tyto systémy poskytují.
Ve zbývající části této kapitoly jsou uvedeny mezinárodní smlouvy a dohody v oblasti biodiverzity
a ekosystémů. Je třeba si povšimnout, že některé
dříve uváděné konvence byly nahrazeny novými,
které pokrývají problematiku v širším rozsahu.
Navzdory významu řady stávajících mezinárodních smluv a dohod v oblasti biodiverzity se základní příčiny poklesu biodiverzity často nacházejí pod vlivem jiných dohod, které se k biodiverzitě
nevztahují (jedná se například o dohody v oblasti
obchodu, financování nebo dopravy). Je proto
nezbytné, aby došlo k začlenění otázek biodiverzity a udržitelného rozvoje do ekonomických sektorů, plánů rozvoje, zásad politiky, zákonů a rozpočtů ve stejné míře na lokální, národní a mezinárodní úrovni.
Navíc otázkami, jimiž se zabývala Úmluva o biologické rozmanitosti, jako je např. přeshraniční
šíření invazivních cizokrajných druhů a systémy
práv duševního vlastnictví, se zabývají i jiné dohody, jako např. Dohoda o opatřeních v oblasti
hygieny a fytohygieny nebo dohody o Právech
duševního vlastnictví v oblasti obchodu podle
Konvence Světové organizace pro duševní vlastnictví (World Intellectual Property Organisation
Convention). Spolupráce a dosažení shody mezi
Úmluvou o biologické rozmanitosti a těmito dalšími organizacemi a konvencemi jsou velmi důležité. I když zde nejsou tyto další významné dohody vyjmenovány, klade rámec pro opatření, který
je navržen v této publikaci, důraz na integraci
otázek biodiverzity do těchto dalších sektorů a dohod. Systém OSN se svými mnoha agenturami a
rozmanitými mandáty by měl mít pro poskytování
pomoci při sjednocování těchto otázek dobrou
pozici.

Konference/dohoda: Úmluva o ochraně
přírody a zachování druhů ve volné přírodě
na západní polokouli
Datum: říjen 1940
Datum vstoupení v platnost/členství: 1. května
1942/19 smluvních stran (k 1. srpnu 2002)
Hlavní zaměření: Ochrana a zachování flóry a
fauny a přírodních oblastí s estetickou hodnotou.
Cílem je vyhlásit a chránit národní parky, národní
rezervace, národní chráněné přírodní oblasti a
přesně vymezené oblasti nedotčené přírody.
http://sedac.ciesin.org/entri/texts/wildlife.western.hemisphere.1940.
html

Konference/dohoda: Mezinárodní Úmluva o
regulaci lovu velryb
Datum: prosinec 1946
Datum vstoupení v platnost/členství: 10. října
1948/48 smluvních stran (k 1. srpnu 2002)
Hlavní zaměření: Zavést regulaci pro účely zachování a využití velryb.
http://sedac.ciesin.org/entri/register/reg-004.rrr.html

Konference/dohoda: Mezinárodní Úmluva o
ochraně ptáků
Datum: říjen 1950
Datum vstoupení v platnost/členství: 17. ledna
1963/9 smluvních stran (k 1. srpnu 2002)
Hlavní zaměření: Ochrana ptáků v jejich přirozeném prostředí.

Konference/dohoda: Mezinárodní úmluva o
ochraně nových rostlinných odrůd
Datum: prosinec 1961
Datum vstoupení v platnost/členství: 10. srpna
1968/50 smluvních stran (k srpnu 2002)
Hlavní zaměření: Definovat a regulovat vlastnická
práva tvůrců nových rostlinných odrůd. Institucionalizovat Mezinárodní svaz pro ochranu nových
rostlinných odrůd v Ženevě.
http://www.upov.int/en/publications/conventions/

Konference/dohoda: Úmluva o mokřadech
majících mezinárodní význam, především
jako biotopy vodního ptactva
Datum: únor 1971
Datum vstoupení v platnost/členství: prosinec
1975/133 smluvních stran (k 1. srpnu 2002)
Hlavní zaměření: Rámec pro mezinárodní činnost
a mezinárodní spolupráci za účelem zachování a
uvážlivého využívání mokřadů a jejich zdrojů.
V rámci činnosti každé smluvní strany vyhlásit,
označit a chránit nejméně jeden mokřad mezinárodního významu. Uvážlivé využívání mokřadů.
Konzultace ohledně sdílených mokřadů a vodních
systémů.
http://www.ramsar.org

Konference/dohoda: Úmluva o ochraně
světového kulturního a přírodního dědictví
Datum: listopad 1972
Datum vstoupení v platnost/členství: 17. prosince
1975/170 smluvních stran (k 1. srpnu 2002)

Konference/dohoda: Mezinárodní Úmluva o
ochraně rostlin

Hlavní zaměření: Ochrana přírodních i člověkem
vytvořených zdrojů, které mají „neobyčejnou světovou hodnotu“. Povinnost vyhlásit, chránit a
zachovávat místa kulturního a přírodního dědictví. Prezentovat a předat toto dědictví budoucím
generacím.

Datum: prosinec
1979, 1997)

http://sedac.ciesin.org/entri/texts/world.heritage.1972.html

http://sedac.ciesin.org/entri/texts/protection.of.birds.1950.html

1951

(novelizována

v letech

Datum vstoupení v platnost/členství: 3. dubna
1952/117 smluvních stran (poslední novelizace
dosud nevstoupila v platnost).

Konference/dohoda: Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES)

Hlavní zaměření: Prosazuje spolupráci při snižování počtu rostlin a úbytku rostlinných produktů
v důsledku působení škůdců a nemocí. Zavádí
regulaci dovozu a vývozu rostlinné produkce a
stanoví zakládání organizací pro ochranu rostlin
v každém státě odpovědném za kontrolu.

Datum: březen 1973

http://sedac.ciesin.org/entri/texts/intl.plant.protection.1951.html

Datum vstoupení v platnost/členství: 1. července
1975/158 smluvních stran (k 1. srpnu 2002)
Hlavní zaměření: Chránit ohrožené druhy před
jejich nadměrným využíváním prostřednictvím
licenčního systému v mezinárodním obchodě.
http://sedac.ciesin.org/entri/texts/cites.trade.endangered.species.19
73.html
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Konference/dohoda: Dohoda o ochraně
ledních medvědů

Konference/dohoda: Rámcová úmluva Spojených národů o změně klimatu

Datum: listopad 1973

Datum: květen 1992

Datum vstoupení v platnost/členství: 26. května
1976/5 smluvních stran

Datum vstoupení v platnost/členství: 21. března
1994/186 stran (k 1. srpnu 2002)

Hlavní zaměření: Chránit ekosystémy, jejichž
součástí jsou lední medvědi. Pečovat o populace
ledních medvědů v souladu se spolehlivými
ochrannými postupy, které vycházejí z nejlepších
dostupných vědeckých údajů.

Hlavní zaměření: Dosáhnout stabilizace koncentrací skleníkových plynů v atmosféře na úrovni,
která zabrání nebezpečné antropogenní interferenci s klimatickým systémem. Umožnit ekosystémům, aby se přirozeně adaptovaly na změnu
klimatu, zabezpečit, aby produkce potravin nebyla ohrožena, a umožnit udržitelný ekonomický
rozvoj.

http://sedac.ciesin.org/entri/texts/polar.bears.1973.html

Konference/dohoda: Regionální úmluvy o
mořích
Datum: od roku 1976 do roku 1992
Datum vstoupení v platnost/členství: v platnosti
celkem 14 úmluv
Hlavní zaměření: Bylo uzavřeno 14 úmluv a vytvořeny 3 akční plány. Jejich účelem je prosazovat
regionální spolupráci v oblasti ochrany a rozvoje
mořského prostředí a jeho biodiverzity.
http://www.unep.org/DEC

Konference/dohoda: Úmluva o ochraně
stěhovavých druhů volně žijících živočichů
Hlavní zaměření: Zachovat suchozemské, mořské
a ptačí stěhovavé druhy v celém rozsahu jejich
populací.
Datum: červen 1979

http://www.unfccc.org

Konference/dohoda: Úmluva o biologické
rozmanitosti
Datum: květen 1992
Datum vstoupení v platnost/členství: 29. prosince
1993/183 smluvních stran (k 1. srpnu 2002)
Hlavní zaměření: Požadavky zachování biologické
diverzity, udržitelného využívání jejích součástí,
spravedlivé a rovnoměrné sdílení přínosů a užitků
plynoucích z využívání genetických zdrojů. Součástí toho je i odpovídající přístup ke genetickým
zdrojům, rovněž s využitím vhodného transferu
odpovídajících technologií a odpovídajícího financování. Je také třeba zohledňovat všechna práva
související s těmito zdroji a technologiemi.
http://www.biodiv.org/

http://www.cms.int/

Konference/dohoda: Mezinárodní dohoda o
obchodu s tropickým dřevem

Datum vstoupení v platnost/členství: 1. listopadu
1983/80 smluvních stran (k 1. srpnu 2002)

Datum: leden 1983 (znovu projednáno v roce
1994)

Konference/dohoda: Světová charta pro
přírodu

Datum vstoupení v platnost/členství: 1. ledna
1997 (znovu projednáno)/57 členů (k 1.srpnu
2002)

Datum: říjen 1982
Datum vstoupení v platnost/členství:
37/7 Valného shromáždění; nezávazné

Rezoluce

Hlavní zaměření: Stanoví zásady pro prevenci
ohrožení genetických zdrojů Země. Prostřednictvím managementu a zachování ekosystémů bude
dosaženo udržitelné produktivity a řádného fungování ekosystémů.
http://sedac.ciesin.columbia.edu/entri/texts/world.charter.for.nature.
1982.html

156

Hlavní zaměření: Prostřednictvím Mezinárodní
organizace pro tropické dřevo prosazovat výzkum
a vývoj, jehož cílem je lepší management lesů, a
přispívat tak k procesu udržitelného rozvoje.
http://sedac.ciesin.org/entri/texts/tropical.timber.1983.html

Konference/dohoda: Úmluva
národů o boji s desertifikací

Spojených

Datum: červen 1994
Datum vstoupení v platnost/členství: 26. prosince
1996/179 stran (k 1. srpnu 2002)

Hlavní zaměření: Bojovat proti rozšiřování pouští
a zmírnit vliv sucha v zemích, které jsou ve velké
míře postiženy suchem nebo rozšiřováním pouští.

by mohly mít negativní vliv na zachování a udržitelné využívání biologické diverzity, a to také
s ohledem na rizika pro lidské zdraví a se specifickým zaměřením na přeshraniční přesuny.

http://www.unccd.int
http://www.biodiv.org/biosafety

Konference/dohoda: Kjótský protokol
Datum: prosinec 1997
Datum vstoupení v platnost/členství: Ještě nevstoupil v platnost/ratifikovalo ho a přistoupilo
k němu 77 zemí (k 1. srpnu 2002)
Hlavní zaměření: Protokol obsahuje záměry v
oblasti snížení skleníkových plynů ve většině
průmyslových zemí, v rozsahu od 8 do 10 procent.Od průmyslových zemí se společně požaduje,
aby v období let 2008 – 2012 snížily úhrn emisí
nejméně o 5 procent pod úroveň z roku 1990.
Tento Protokol umožňuje společné uskutečňování
závazků pomocí Kyotských mechanismů včetně
Mechanismu čistého rozvoje (Clean Development
Mechanism).
http://www.unfccc.org

Konference/dohoda: Kartagenský protokol
o biologické bezpečnosti
Datum: leden 2000
Datum vstoupení v platnost/členství: dosud nevstoupil v platnost/ratifikovalo ho a přistoupilo
k němu 22 zemí (k 1. srpnu 2002)
Hlavní zaměření: V souladu s principem předběžné opatrnosti, který je součástí Zásady 15 Deklarace o životním prostředí a rozvoji přijaté v Riu,
přispívat k zajištění náležité úrovně ochrany
v oblasti bezpečného přenosu, manipulace a využívání živých modifikovaných organismů, jež jsou
výsledkem práce moderní biotechnologie a které

Konference/dohoda: Fórum Spojených národů o lesích
Datum: říjen 2000
Datum vstoupení v platnost/členství: Rezoluce
E/2000/35 Ekonomické a sociální rady; nezávazná
Hlavní zaměření: Prosazovat správu, zachování a
udržitelný rozvoj všech typů lesa.
http://www.un.org/esa/forests/

Konference/dohoda: Mezinárodní smlouva
o rostlinných genetických zdrojích v potravinách a v zemědělství
Datum: listopad 2001
Datum vstoupení v platnost/členství: ratifikovalo 8
zemí
Hlavní zaměření: Usiluje o zajištění lepšího využití
rostlinné genetické diverzity s cílem vyřešit celosvětový problém hladu. Dohoda bere v úvahu
konkrétní potřeby farmářů a šlechtitelů rostlin.
Cílem smlouvy je zajištění budoucí dostupnosti
diverzity rostlinných genetických zdrojů pro zemědělskou a potravinářskou produkci, která je na
těchto zdrojích závislá, a také zajištění spravedlivého a rovnoměrného sdílení všech jejich přínosů
a užitků.
http://www.fao.org/ag/cgrfa/itpgr.htm

157

Kapacity OSN v oblasti biodiverzity a udržitelné správy
ekosystémů
Řada organizací v rámci OSN pracuje na úkolech
souvisejících se zachováním a udržitelným využíváním biodiverzity a sdílením užitků plynoucích
z tohoto využívání. Systém organizací Spojených
národů se nachází ve specifickém postavení a
může proto pomáhat při koordinaci činností směřujících ke splnění těchto úkolů. Důvodem je
skutečnost, že tato práce má vícerozměrný charakter, a také skutečnost, že integrace otázek
týkajících se služeb biodiverzity a ekosystémů do
globálního úsilí o dosažení udržitelného rozvoje
má nebývalý význam. Agentury OSN, s řadou
svých mandátů a s odbornými znalostmi, jimiž
disponují, představují významnou zdrojovou základnu, jejíž prostřednictvím mohou jednotlivým
zemím pomáhat při plnění všech závazků přijatých v rámci Světového summitu o udržitelném
rozvoji v Johannesburgu.
Nalézt řešení základních příčin ztráty biodiverzity
vyžaduje zavedení nápravných opatření na všech
úrovních, od lokální až po mezinárodní. Zde sehrává OSN hlavní úlohu jak v samotném systému
Spojených národů, tak i zajištěním platformy pro
koordinaci a podporu partnerské spolupráce mezi
vládami, nevládními organizacemi, podnikatelskou veřejností a občanskou společností obecně.
Je
pravděpodobné,
že
po
summitu
v Johannesburgu vzniknou nové mechanismy a
nástroje, které pomohou řešit závažné problémy,
jimž čelí biodiverzita na globální úrovni. Na základě iniciativy WEHAB a rozhodnutí Světového
summitu o udržitelném rozvoji může OSN dále
rozvíjet svou organizační a podpůrnou roli.
Pochopení důležité role, kterou biodiverzita hraje
při dosahování udržitelného rozvoje, se zlepšuje.
Nadále však přetrvávají problémy týkající se vytváření dostatečných finančních a politických
zdrojů, které by pomohly krizi v biodiverzitě čelit.
Iniciativa WEHAB má silný potenciál napomoci
prohloubení spolupráce mezi agenturami, jež
působí v rámci OSN, při hledání a vyplňování
nejzávažnějších
„bílých
míst“
souvisejících
se zachováním a udržitelným využíváním biodiverzity. Skupina pro zachování ekosystémů (The
Ecosystem Conservation Group) rovněž navrhla
mechanismus, který napomáhá spolupráci mezi
agenturami Spojených národů a několika většími
nevládními
organizacemi
při jejich
činnosti
v oblasti biodiverzity.
Tato kapitola nastiňuje práci, kterou uskutečňuje
několik organizačních jednotek OSN zaměřených
na biodiverzitu a management ekosystémů, a to
včetně hlavních cílových okruhů a klíčových iniciativ. Jejím cílem je poskytnout účastníkům Světového summitu přehled o činnosti OSN jako
celku a také představu o rozsahu a hloubce programů této organizace v dané oblasti. Představuje
dále výchozí bod pro navrhování nových iniciativ
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a lépe koordinovaných opatření. Není vyčerpávajícím nebo oficiálním seznamem všech činností
OSN v oblasti biodiverzity, protože informace byly
shromážděny především z webových stránek uvedených organizací. Jakákoliv opomenutí nebo
omyly vznikly z nepozornosti a upřímně jich litujeme. Je důležité poznamenat, že ačkoliv je tato
kapitola zaměřena na činnost Spojených národů
v oblasti biodiverzity, nevládní organizace a
ostatní členové občanské společnosti na celém
světě v této oblasti již po celá desetiletí zastávají
roli, která je nezbytná, rozsáhlá a má zásadní
charakter. V nadcházejících letech bude jejich
činnost z hlediska globálního postupu i nadále
nepostradatelná.

Sekretariát úmluvy o biologické rozmanitosti
http://www.biodiv.org/programmes
Úmluva o biologické rozmanitosti je hlavním mezinárodním nástrojem prosazování příslušné
politiky a realizace opatření směřujících k zachování a udržitelnému využívání biodiverzity i k
přístupu ke genetickým zdrojům a sdílení užitků
z tohoto využívání. Její ustanovení platí pro
všechny typy biomů a ekosystémů – vnitrozemské
vody, mořské a pobřežní zóny, zemědělské oblasti,
lesy, suché oblasti a hory – a jsou uplatňovány
v rámci řady mezisektorových problémů, týkajících se například cizokrajných druhů, tradičních
poznatků a znalostí, ekonomických a sociálních
podnětů, technické a vědecké spolupráce, přenosu technologií, vzdělávání a zvyšování všeobecného povědomí o tomto okruhu otázek, taxonomie,
ekosystémového přístupu a indikátorů. Úmluva o
biologické rozmanitosti se věnuje také bezpečnému přenosu geneticky modifikovaných organismů, a to ve zvláštní dohodě, Kartagenském protokolu o biologické bezpečnosti, dojednané pod
záštitou Úmluvy. V rámci Sekretariátu byl zaveden Mechanismus střediska pro zpracování informací (Clearing-House Mechanism), aby bylo
možné napomáhat technické a vědecké spolupráci
pro realizaci cílů Úmluvy. Činnost této Úmluvy je
rozvíjena prostřednictvím sítě orgánů a na základě konference zúčastněných stran. Sekretariát,
který je zaštiťován Programem OSN pro životní
prostředí (UNEP), podporuje tyto orgány, pomáhá
stranám při realizaci rozhodnutí a v rámci podpory této konvence koordinuje úsilí organizací OSN
a nevládních organizací.
Hlavním rámcovým přístupem pro rozvíjení aktivit
podle Úmluvy o biologické rozmanitosti je ekosystémové pojetí, jenž má napomáhat při dosažení
rovnováhy mezi třemi cíli Úmluvy. Pro splnění
tohoto požadavku je třeba uplatňovat strategii
integrovaného hospodaření s půdou, vodou a

živými zdroji, která bude prosazovat jejich zachování a udržitelné využívání spravedlivým způsobem. Bere ohled na skutečnost, že lidé a jejich
rozmanité kultury jsou nedílnou součástí mnoha
ekosystémů. Zásady ekosystémového přístupu a
směrnice pro jeho uplatňování byly schváleny
Konferencí stran.

Podle Kartagenského protokolu o biologické bezpečnosti byla přijata opatření pro přípravu realizace tohoto Protokolu, kam náleží i následující
opatření:
•

Akční plán pro budování kapacit pro účinnou
realizaci Protokolu;

Na základě Úmluvy přijaly zúčastněné strany
programy pro práci v pěti tematických oblastech:
mořská a pobřežní biodiverzita, biodiverzita vnitrozemských vod, biodiverzita v zemědělství, biodiverzita lesa a biodiverzita suchých a subhumidních oblastí. Na následujícím jednání Konference
Stran v roce 2004 by měly být odsouhlaseno zařazení chráněných oblastí a pracovní program
určený pro horské ekosystémy.

•

zahájení zkušební fáze Střediska pro zpracování informací o biologické bezpečnosti (Biosafety Clearing House), jehož účelem je podporovat výměnu informací o živých modifikovaných organismech;

•

vymezení základních prvků v rámci odpovídajících procedur a mechanismů, které usnadní
rozhodování zúčastněných Stran v oblasti dovozu;

•

vytvoření procedur a mechanismů pro zajišťování souladu s Protokolem, a teké pro monitorování a podávání zpráv;

•

proces, jehož účelem je vypracovat mezinárodní pravidla a procedury týkající se odpovědnosti a poskytnutí náhrady za škodu, která vznikla v důsledku přeshraničního pohybu
živých modifikovaných organismů; a

•

navržení dalších způsobů nakládání souvisejících s manipulací, přepravou, balením a určováním živých modifikovaných organismů.

Nyní se uskutečňuje několik iniciativ, které se
vztahují k průřezovým otázkám, k nimž patří i
následující:
•

pracovní program Iniciativy pro zavedení
globální taxonomie (Global Taxonomy Initiative);

•

program práce na Článku 8 (j) a souvisejících
ustanoveních Úmluvy o biologické rozmanitosti;

•

Globální strategie pro ochranu rostlin (Global
Strategy for Plant Conservation);

•

směrnice pro začlenění otázek biodiverzity do
legislativy v oblasti hodnocení vlivu projektů
na životní prostředí, do souvisejících procesů,
a do strategických environmentálních hodnocení;

•

Bonnské směrnice o přístupu ke genetickým
zdrojům a o spravedlivém a rovnoměrném
sdílení užitků plynoucích z tohoto využívání;

•

hlavní zásady prevence, zavádění a zmírňování vlivů introdukovaných druhů, které
ohrožují ekosystémy, biotopy nebo jiné druhy;

•

Globální iniciativa pro komunikaci, vzdělávání a zvyšování povědomí veřejnosti (Global Initiative on Communication, Education and Public Awareness);

•

návrhy plánu a realizace podnětných opatření;

•

vytvoření monitorovacích programů a indikátorů na národní úrovni;

•

vytvoření zásad a směrnic pro prakticky
uskutečnitelné, udržitelné využívání biologické diverzity; a

•

vytvoření mezinárodních směrnic pro činnosti
vztahující se k udržitelnému rozvoji turistického ruchu ve zranitelných oblastech.

Mezi Úmluvou o biologické rozmanitosti a jinými
konvencemi o životním prostředí se rozvíjí spolupráce na předmětech společného zájmu, zejména
prostřednictvím společných pracovních plánů
s Bonnskou Úmluvou o stěhovavých druzích,
která je právě v oblasti stěhovavých druhů hlavním partnerem. Dále se jedná o spolupráci
s Úmluvou CITES, která se zabývá regulací obchodu s ohroženými druhy, a s Ramsarskou
Úmluvou o mokřadech, která je hlavním partnerem pro oblast mokřadů. (Ramsarská konvence je
mezivládní smlouva, která poskytuje rámec pro
realizaci opatření na národní úrovni a pro mezinárodní spolupráci v souvislosti s ochranou a
uvážlivým využíváním mokřadů a jejich zdrojů.
V současné době se k této Úmluvě připojilo 133
smluvních stran s 1180 mokřadními lokalitami o
celkové rozloze 103,2 milionů hektarů, které mají
být zařazeny na Ramsarský seznam mokřadů
mezinárodního významu; viz http://www.ramsar.org.)

Poradní skupina pro mezinárodní zemědělský výzkum (CGIAR)
http://www.cgiar.org
Poradní skupina pro mezinárodní zemědělský
výzkum vznikla v roce 1971 a je strategickou
aliancí s 58 členy (včetně 22 rozvojových a 21
průmyslových zemí). Podporuje síť 16 Center pro
sklizeň v budoucnosti (Future Harvest Centers),
která mobilizují výzkum v mezioborových vědeckých odvětvích k podpoře udržitelného rozvoje
tím, že se zaměří na snižování hladu a chudoby,
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zlepšování výživy a zdraví člověka a ochranu životního prostředí.

hybuje v řádu miliard dolarů a zahrnuje stovky
milionů rostlinných a živočišných druhů.

Poradní skupina pro mezinárodní zemědělský
výzkum již dlouho prosazuje názor, že pro zajištění potravin, příjmů a environmentální bezpečnosti
je biodiverzita nezbytná. Vědečtí pracovníci této
Poradní skupiny plní při sběru, popisu vlastností
a uchování rostlinných genetických zdrojů velmi
důležitou úlohu. Genové banky v 11 ze 16 Center
pro budoucí sklizeň v současné době uchovávají
ve veřejných fondech pod dohledem Organizace
pro výživu a zemědělství (FAO) více než 530 000
vzorků plodin, krmných plodin a agrolesnických
genetických zdrojů . Sbírka zahrnuje pěstované a
zvláště šlechtěné odrůdy; ve značném množství
také volně se vyskytující druhy, z nichž byly tyto
odrůdy získány. Při plnění svých dozorčích povinností investuje Poradní skupina pro mezinárodní
zemědělský výzkum každoročně 6 milionů dolarů
do zachování těchto zdrojů, které jsou pro člověka
cenné. Činnost Poradní skupiny pro mezinárodní
zemědělský výzkum napomáhá uskutečňování
Úmluvy o biologické rozmanitosti a Mezinárodní
smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro
potravinové a zemědělské účely (International
Treaty on Plant Genetic Resources for Food and
Agriculture), která považuje genové banky vytvořené Poradní skupinou pro mezinárodní zemědělský výzkum za důležitou součást globálních snah
o ochranu přírody.

V Dodatcích I, II a III k Úmluvě o mezinárodním
obchodu s ohroženými druhy jsou uvedeny seznamy druhů, jimž byla různými předpisy upravujícími obchod s těmito druhy přidělena různá
úroveň a typ ochrany. Úmluva o mezinárodním
obchodu s ohroženými druhy uděluje různé stupně ochrany více než 30 000 druhů zvířat a rostlin,
ať už jsou předmětem obchodu živé exempláře,
kožešinové kabáty či sušené byliny. Od doby, kdy
vstoupila Úmluva v platnost, nedošlo k vyhubení
ani jednoho druhu, který je pod její ochranou.

V centrech Poradní skupiny pro zemědělský výzkum, jako je ICRAF, CIFOR, CIAT a IITA, probíhá
rozsáhlý výzkum interakcí biodiverzity druhů ve
volné přírodě s domestikovanými plodinami a
hospodářskými zvířaty. Hlavní programy se zaměřují na půdní biodiverzitu a její vztah
k produktivitě v zemědělství. V rámci mnoha
důležitých výzkumných aktivit se zkoumá otázka,
jak je možné zdokonalit zemědělské systémy,
zajistit ochranu biodiverzity volné přírody, a zároveň snižovat množství znečišťujících látek, zajistit
více kompatibilní systémy managementu a vytvářet zemědělské celky, které napodobují funkce
přírodních ekosystémů.

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a
planě rostoucích rostlin (CITES)
http://www.cites.org
Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými
druhy (CITES) je mezinárodní mezivládní dohodou, která vstoupila v platnost 1. července 1975.
Patří mezi nejstarší existující ochranné dohody a
k dnešnímu dni se jí účastní 158 stran. Tato
Úmluva usiluje o to, aby mezinárodní obchod
s exempláři divokých zvířat a rostlin neohrozil
jejich přežití. Tato Úmluva reguluje různorodý
obchod – nejen obchod se živými zvířaty a rostlinami, ale i s širokou škálou produktů, které se
získávají z druhů vyskytujících se ve volné přírodě, včetně potravinových produktů, zboží
z exotických kůží, dřevěných hudebních nástrojů,
dřeva, turistických suvenýrů a léků. Každoročně
se rozsah mezinárodního obchodu se zvířaty a
rostlinami, jež se vyskytují ve volné přírodě, po-
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Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (CMS)
http://www.cms.int
Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, rovněž známá pod názvem Bonnská konvence, usiluje o zachování suchozemských, mořských a ptačích stěhovavých druhů
v celém rozsahu jejich populací. Tohoto cíle dosahuje prostřednictvím přísné ochrany ohrožených
stěhovavých druhů, jejichž seznam je uveden
v Doplňku I této Úmluvy, uzavíráním multilaterálních dohod o ochraně a péči o stěhovavé druhy
uvedené v Doplňku II a také prostřednictvím
kooperativních výzkumných činností. Úmluva o
ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů uvádí v Doplňku I v současné době 85 ohrožených druhů, mimo jiné je zde i jeřáb sibiřský,
orel běloocasý, želva karetová, tuleň středomořský
a gazela dama.
Doplněk II uvádí stěhovavé druhy, pro něž je
nutné nebo přinejmenším velmi přínosné uzavřít
mezinárodní kooperační dohody na základě této
Úmluvy. Tyto dohody mohou být nejrůznějšího
druhu, od právně závazných mezinárodních
smluv až po méně formální souhlasná prohlášení.
Formálnější dohody nařizují vytvářet koordinované plány ochrany a péče o jednotlivé druhy, stanoví ochranu a případnou obnovu biotopů, regulaci faktorů bránících migraci, společný výzkum a
monitoring, vzdělávání veřejnosti a výměnu informací mezi zúčastněnými stranami. Několik
dohod již bylo pod záštitou Úmluvy o ochraně
stěhovavých druhů volně žijících živočichů uzavřeno. Tyto dohody usilují o ochranu:
•

netopýrů v Evropě;

•

kytovců ve Středozemním a Černém moři;

•

malých kytovců v Baltském a Severním moři;

•

tuleňů ve Waddenském moři;

•

afrického a euroasijského migrujícího vodního ptactva;

•

jeřába sibiřského;

•

kolihy tenkozobé; a

•

želvy mořské.

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO)
http://www.fao.org/biodiversity/
Organizace pro výživu a zemědělství byla založena
v roce 1945; jejím mandátem bylo zvýšit úroveň
výživy a životní úroveň, zvýšit produktivitu zemědělství a zlepšit životní podmínky venkovských
obyvatel. V dnešní době je Organizace pro výživu
a zemědělství jednou z největších specializovaných agentur v systému OSN a je hlavní agenturou pro oblast zemědělství, lesnictví, rybolovu a
rozvoje venkova. Poskytuje poradenství vládám,
pomoc při rozvoji, informace; a také neutrální
půdu, na které se mohou všechny národy setkat,
aby projednaly a formulovaly nejdůležitější otázky
zemědělské a potravinářské politiky.
FAO se věnuje problematice biodiverzity ve sféře
potravin a zemědělství v následujících oblastech:
•

management ekosystémů – se zaměřením
nejen na organizaci jejich biologických součástí (zahrnující interakce mezi organismy a
jejich prostředím), ale také na interakce s
člověkem, který tyto ekosystémy formuje a
ovlivňuje; zde se FAO snaží prosazovat odpovědné a udržitelné postupy,

•

genetické zdroje – prostřednictvím ochrany
biologické základny pro výrobu potravin, což
je zásadně důležité pro zajištění obživy každého člověka na Zemi a

V letech 1991 až 1999 přidělil Světový fond životního prostředí v rámci grantů 991 milionů dolarů
a zajistil další 1,5 miliardy dolarů v rámci společného financování projektů týkajících se biologické
diverzity.

Konference OSN pro obchod a rozvoj
(UNCTAD)
http://www.unctad.org/
Cílem iniciativy Konference OSN pro obchod a
rozvoj nazvané BIOTRADE je iniciovat obchod a
investice do biologických zdrojů a podporovat tak
udržitelný rozvoj ve shodě s cíli Úmluvy o biologické rozmanitosti. V rámci této iniciativy došlo k
založení partnerské spolupráce s národními a
regionálními organizacemi s cílem zvýšit schopnost rozvojových zemí produkovat výrobky a služby, které budou mít přidanou hodnotu a budou
založeny na biodiverzitě, a to jak pro domácí, tak i
pro mezinárodní trh. Tyto partnerské organizace
mají své sítě lokálních organizací působících „v
terénu“, což jim umožňuje mít vliv na všechny
aspekty ceny řetězce přírodních produktů, a to
způsobem, který je z hlediska nákladů efektivní.
Program se zaměřuje na státní a regionální programy, rozvoj zásad politiky, podporu obchodu a
internetových služeb.

Rozvojový program OSN (UNDP)
http://www.undp.org

•

socioekonomické
dimenze
managementu
biodiverzity – prosazováním mezisektorové
spolupráce a decentralizace řízení až na nejnižší možnou úroveň, podporou rovnoměrného rozdělování užitku ze zdrojů biodiverzity
zohledňujícího genderové odlišnosti, a využitím nástrojů a politiky adaptivního managementu tak, aby bylo možné vyrovnat se
s riskantními situacemi.

Světový fond životního prostředí (GEF)
http://www.gefweb.org
Téměř polovinu z celkového počtu projektů Světového fondu životního prostředí tvoří nejrůznější
činnosti zaměřené na ochranu a udržitelné využívání biologické diverzity. Jako finanční mechanismus Úmluvy o biologické rozmanitosti dostává
Světový fond životního prostředí instrukce od
Konference stran ohledně politiky, strategie, programových priorit a kvalifikačních kritérií, jež se
vztahují k využívání zdrojů pro účely Úmluvy.
Projekty se obecně zabývají jedním nebo několika
následujícími základními typy ekosystémů a lidskými komunitami, které se na místech těchto
ekosystémů nacházejí:
•

suchá a polosuchá pásma;

•

pobřežní, mořské a sladkovodní zdroje;

•

lesy; a

•

hory.

Rozvojový program OSN je globální rozvojovou sítí
OSN, která se zasazuje o změnu a podporuje
jednotlivé země při získávání znalostí, zkušeností
a zdrojů, které pomáhají lidem zlepšovat život.
Působí na území 166 zemí, s nimiž pracuje na
jejich vlastních řešeních problémů globálního a
národního rozvoje. V oblasti biodiverzity koordinuje UNDP v zemích po celém světě síť, v rámci
které shromažďuje zainteresované subjekty a
nejlepší postupy, zajišťuje výměnu informací mezi
zeměmi Jihu a propagaci, a také zvyšuje politický
vliv na zachování biodiverzity a snižování chudoby od úrovně jednotlivých komunit až po globální
úroveň. UNDP se jako „manažer kampaně“ za
dosažení Cílů rozvoje v novém tisíciletí jednající
jménem OSN soustřeďuje zejména na to, jakým
způsobem může zachování biodiverzity a udržitelné využívání a sdílení jejích přínosů přispívat ke
snižování chudoby, k zajištění obživy a ke globálnímu zabezpečení člověka.
Během posledního desetiletí byla v rámci UNDP
převedena 1 miliarda dolarů do rozvojových zemí
na podporu ochrany jejich biodiverzity a snah o
zabezpečení udržitelného využívání. Více než 200
milionů dolarů ze základních zdrojů UNDP bylo
v tomto období přiděleno činnostem v oblasti
agrobiodiverzity, udržitelného lesnictví a udržitelného rybolovu, sladkovodních a mořských ekosystémů, chráněných oblastí a podpory domorodého obyvatelstva. Vedle 430 milionů dolarů přidělených pro oblast biodiverzity prostřednictvím
projektů UNDP – GEF, poskytl Rozvojový program
OSN také 600 milionů dolarů na projekty částeč-
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ně financované i z jiných zdrojů včetně soukromého sektoru. Při uskutečňování těchto projektů
je UNDP aktivním partnerem přibližně 200 nevládních organizací. Prostřednictvím Programu
malých grantů Světového fondu životního prostředí řídil UNDP přidělování přibližně 40 milionů
dolarů pro více než 2100 lokálních komunitních
projektů týkajících se biodiverzity. Granty se
přidělují nevládním organizacím a komunitním
organizacím na činnosti, které uvádějí do souladu
ochranu biodiverzity a udržitelné zajišťování obživy. Tyto projekty ve více než 600 případech daly
vzniknout partnerské spolupráci s dalšími nevládními organizacemi, vládami, nadacemi, akademickou obcí a soukromým sektorem.
Za podpory WSSD a Úmluvy o biologické rozmanitosti byla jako program partnerství vytvořena
Rovníková
iniciativa
(Equator
Initiative)
(http://www.undp.org/equatorinitiative). Tato iniciativa buduje celosvětové hnutí za snížení chudoby a udržitelnou biodiverzitu tak, že hledá a odměňuje
novátorské lokální partnerské aktivity, podporuje
předávání znalostí a dovedností mezi komunitami
a rozvoj kapacit a pomáhá při získávání znalostí
nutných pro politický vliv. Cena Rovníkové iniciativy se uděluje komunitním projektům, které se
významně zasazují o snížení chudoby a zároveň
přispívají k ochraně a udržitelnému využívání
biodiverzity. Rovníkové iniciativy se vedle UNDP
účastní organizace jako jsou BrasilConnects,
kanadská vláda, IDRC, IUCN, Nature Conservancy, Televizní trust pro životní prostředí (Television
Trust for the Environment) a Nadace OSN (UN
Foundation).
Rozvojový program OSN také pomáhá zemím při
hospodaření s jejich biologickými zdroji ve snaze
dosáhnout udržitelného rozvoje, a to prostřednictvím Centra pro rozvoj suchých oblastí (Dryland
Development Centre), Programu pro vodu (Water
Programme), Programu pro změny klimatu a
adaptaci (Climate Change and Adaptation Programme), Iniciativy pro chudobu a životní prostředí (Poverty-Environment Initiative) a Programu
pro domorodé obyvatelstvo (Indigenous People´s
Programme). UNDP je rovněž jedním ze zakladatelů a sponzorů Hodnocení ekosystémů v novém
tisíciletí (Millennium Ecosystem Assessment).

tvím partnerského vztahu mezi lidmi a přírodou,
jsou ideálními místy, kde lze vyzkoušet a demonstrovat
přístupy
k udržitelnému
rozvoji
v regionálním měřítku. Biosférické rezervace jsou
rovněž ideálními oblastmi, kde je možné se seznámit s ekosystémovým přístupem Úmluvy
o biologické rozmanitosti v praxi.
Organizace UNESCO také hostí Sekretariát
Úmluvy o světovém dědictví (World Heritage Convention), který pomáhá zachování původní biodiverzity dané lokality tím, že místo významné
z hlediska biodiverzity vyhlásí a zapíše je na Seznam Světového dědictví (http://www.unesco.org/whc).
Organizace UNESCO je rovněž jedním ze zakladatelů a sponzorů Hodnocení ekosystémů v novém
tisíciletí.

Program OSN pro životní prostředí (UNEP)
http://www.unep.org/themes/biodiversity/
Program OSN pro životní prostředí slouží jako
globální fórum pro určování zásad environmentální politiky. Věnuje se hodnocení biodiverzity,
monitoringu, výzkumu a výměně informací, vytváří vhodné nástroje politiky, poskytuje klíčové
poradenské služby pro potřeby těch, kdo činí
příslušná rozhodnutí a zvyšuje součinnost mezi
konvencemi v oblasti biodiverzity. UNEP také
pomáhá zprostředkovávat některé z nejdůležitějších globálních a regionálních dohod v této
oblasti a zajišťuje pro ně sekretariát. K těmto
dohodám patří i Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy, Bonnská Úmluva o stěhovavých druzích a několik souvisejících druhově-specifických dohod, dále Úmluva o biologické
rozmanitosti a s ní související Kartagenský protokol o biologické bezpečnosti. Program OSN pro
životní prostředí kromě toho podporoval projednání 12 konvencí a akčních plánů na ochranu
různých regionálních moří a dále podporuje i
jejich uskutečňování. K dalším významným programům patří:
•

Globální program opatření na ochranu mořského prostředí před následky suchozemských činností (Global Programme of Action
for the Protection of the Marine Environment
from Land-Based Activities) poskytuje praktické rady týkající se prevence, omezování,
regulace a odstraňování postupů vedoucích
ke znečištění moří v důsledku suchozemských činností.

•

Účelem Mezinárodní sítě na ochranu korálových útesů (International Coral Reef Action
Network), spojené iniciativy několika partnerů
Mezinárodní iniciativy pro korálové útesy (International Coral Reef Initiative), je odvrátit
postupující devastaci světových korálových
útesů prostřednictvím koordinovaného výzkumu a managementu v rámci všech relevantních partnerských institucí.

•

Úlohou Programu OSN pro životní prostředí
v rámci Světového fondu životního prostředí
je napomáhat rozvoji vědecké a technické

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
http://www.unesco.org/mab/
Program Člověk a biosféra (Man and Biosphere)
organizace UNESCO vytváří v rámci přírodních a
sociálních věd základnu pro udržitelné využívání
a ochranu biodiverzity mj. též prostřednictvím
Světové sítě biosférických rezervací (World Network of Biosphere Reserves). Biosférické rezervace, kterých je celkem 408 v 94 zemích, jsou lokality založené jednotlivými zeměmi, které se účastní Programu UNESCO Člověk a biosféra s cílem
podpořit ochranu biodiverzity a udržitelný rozvoj
prostřednictvím účasti místních komunit a fundované vědecké práce. Tato místa, která se snaží
uvést do souladu ekonomický rozvoj, sociální
rozvoj a ochranu životního prostředí prostřednic-
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analýzy a podporovat environmentální management v rámci činností financovaných
tímto fondem, a to včetně ochrany biologické
diverzity. Jeden projekt pomáhá přibližně 100
zemím vytvořit Národní rámec pro biologickou bezpečnost (National Biosafety Framework) tak, aby tyto země plnily své povinnosti podle Kartagenského protokolu o biologické bezpečnosti.
•

Globální program pro invazivní druhy (Global
Invasive Species Programme) poskytuje rámec
pro intervence na národní úrovni, které se
zabývají šířením invazivních cizokrajných
druhů, což je faktor, jenž po změnách biotopu
jako druhý nejvíce ohrožuje biodiverzitu.

•

Program OSN pro životní prostředí realizuje
také iniciativu, jejímž cílem je vybudovat kapacity pro přístup ke genetickým zdrojům a
pro spravedlivé a rovnoměrné sdílení užitků
plynoucích z využívání těchto zdrojů, mj. ve
spolupráci s Úmluvou o biologické diverzitě a
Univerzitou OSN.

•

Program „Globální přehled o životním prostředí“ (Global Environment Outlook) poskytuje celosvětový přehled o vývoji v oblasti životního prostředí během posledních třech desetiletí a o působení sociálních, ekonomických
a jiných hybných sil, jakož i o změnách,
k nimž došlo v důsledku působení těchto sil.

•

Hodnocení ekosystémů v novém tisíciletí
(Millennium
Ecosystem
Assessment)
(http://www.millenniumassessment.org) je projekt, jehož
se účastní více institucí. Byl založen a je podporován Institutem pro světové zdroje (World
Resources Institute), Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) a dalšími agenturami
OSN, vládami a jinými organizacemi. Cílem
tohoto projektu je měření schopnosti globálních ekosystémů poskytovat zboží a služby,
které budou budoucí generace potřebovat.
Toto měření poskytne zodpovědným činitelům
směrodatné vědecké informace o krocích, jež
je možné učinit, aby byla obnovena produktivita světových ekosystémů.

•

Světové centrum pro monitoring ochrany
přírody (World Conservation Monitoring Centre) programu UNEP se soustředí na vytváření
globálního přehledu druhů a ekosystémů a
na pomoc národům na celém světě při realizaci konvencí a programů vztahujících se
k biodiverzitě.

•

Projekt pro přežití velkých lidoopů (Great
Apes Survival Project) v rámci Programu OSN
pro životní prostředí společně s řadou partnerů usiluje o zaměření světové pozornosti na
kritickou situaci lidoopů a také na získávání
finančních prostředků pro ochranu a rozvoj
globální strategie ochrany populací velkých
lidoopů.

Světová banka (WB)
http://www.worldbank.org/biodiversity
Světová banka je největší světovou organizací, jež
poskytuje finance pro oblast biodiverzity. Během
posledního desetiletí zahrnovalo financování biodiverzity Světovou bankou více než 226 projektů,
ve kterých zdroje Mezinárodní banky pro obnovu
a rozvoj a Mezinárodní agentury pro rozvoj (IBRD/IDA) činily přibližně 1 miliardu dolarů. Více
než 450 milionů dolarů činily prostředky Světového fondu životního prostředí a také byly poskytnuty doplňkové zdroje ve výši 1,2 miliardy dolarů
na projekty financované společně s jinými dárci,
vládami, nevládními organizacemi, nadacemi a
soukromým sektorem. Celková výše portfolia
spravovaného bankou pro účely biodiverzity činila
2,6 miliardy dolarů. Rychle rostoucí počet „rychlých“ projektů od roku 2000 (včetně středně velkých grantů Světového fondu životního prostředí)
dodal portfoliu stabilitu, rozmanitost a zlepšil
jeho stav, čímž posílil schopnost banky angažovat
nové partnery.
Analytické nástroje a dovednosti umožňují Světové bance měřit míru využití poskytovaných zdrojů, převést tyto hodnoty na ekonomický a sociální
dopad, a v průběhu času monitorovat stav environmentálních zdrojů a také užitek, který z nich
vyplývá. Soubory metodologických nástrojů se
rovněž snaží o zlepšení způsobů, jakými jsou
řešeny problémy biodiverzity v rámci hodnocení
životního prostředí. Všechny tyto činnosti napomáhají při poskytování informací pro subjekty
zodpovědné za vytváření politiky a při zajišťování
poradenství pro ty, kteří sestavují a uskutečňují
programy a projekty rozvoje.
Podpora, kterou Světová banka věnuje biodiverzitě, zahrnuje zakládání a zlepšování stavu chráněných oblastí (včetně činností v ochranných pásmech), udržitelné využívání biodiverzity mimo
chráněné oblasti, eradikaci cizokrajných druhů a
ochranu biodiverzity prostřednictvím zlepšení
správy a udržitelného využívání přírodních zdrojů
v průmyslové krajině. Veškeré tyto činnosti mají
důležité vazby k iniciativám, jejichž cílem je zmírnění chudoby. Do budoucna se očekává, že činnost Světové banky podporující ochranu biodiverzity a její udržitelné využívání bude klást i nadále
důraz
na
posilování
úlohy
biodiverzity
v produktivní krajině, a to včetně zemědělství,
rybolovu a ostatních činností směřujících k rozvoji venkova.
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