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specifikované do úrovně konkrétních opat-
ření. Sebereflexí účastníků byl návrh na po-
řádání komunikačních kurzů, zaměřených 
na vyjednávání s partnery. Mezi dalšími 
návrhy si zaslouží pozornost lepší sdílení 
zkušeností mezi jednotlivými státy, které 
citelně chybí. 
Většina návrhů směřovala jako apel  
na EK. Koneckonců, cokoliv se týká nadná-
rodní úrovně v souvislosti se směrnicemi 
o stanovištích a ptácích, je logicky spojo-
váno s kompetencí nebo alespoň aktivitou 
EK. Svému zapojení do realizace výstupů  

semináře se však EK výrazně bránila s od-
kazem na nedostatečné kapacity a kompe-
tenci členských států. Je nutné podotknout,  
že výstupy biogeografického procesu 
(a jeho seminářů) nejsou pro nikoho zá-
vazné. Jejich účelem je zlepšit (a někdy 
i zahájit) spolupráci mezi experty a správci 
a sdílet zkušenosti a postupy. To je samo 
o sobě hodnotným výstupem, ale zároveň 
i slabým místem procesu. EK předpoklá-
dá, že splnila svou roli tím, že semináře 
pořádá a umožnuje tak účastníkům inter-
akci. Účastníci na druhou stranu očekávají,  

že získané výstupy bude používat i EK 
a bude díky nim cíleně „tlačit“ na členské 
státy v oblastech, ve kterých implementují 
Naturu 2000 nedostatečně. Zdá se tedy,  
že se biogeografické semináře dostaly  
do začarovaného kruhu. Pomineme-
-li poměrně velkou obecnost závěrů  
(a jejich předvídatelnost), ani organizátor, 
ani účastníci nepřijímají aktivní roli v apli-
kaci výsledků. 
Jedním ze způsobů, jak tento začaro-
vaný kruh prolomit, je aktivnější zapo-
jení a propojení všech, kteří o evropské  
fenomény pečují nebo je hospodářsky  
využívají. V této souvislosti upozorňuje-
me například na „Natura 2000 Commu-
nication Platform“. Kromě různě zaměře-
ných diskusí a kalendáře aktivit naleznete  
na této webové stránce i informace  
potřebné k řešení konkrétních problémů. 
Nás zde osobně zaujala například inspirativní  
brožura o skutečně úspěšných AGRO-ENVI  
programech, které se povedlo nastavit 
v různých evropských regionech. Vzájem-
nou komunikaci evropských ochranářů 
při řešení konkrétních managementových 
problémů by měl usnadňovat rovněž nový 
program Twinning Eurosite. Základní ideou 
programu je flexibilně vzájemně propojovat 
chráněná území, která mají stejné problé-
my, jako se to děje u vzájemné spolupráce 
různých evropských měst. 

Účastníci semináře diskutují vhodný management lučních společenstev v rámci terénní exkurze 
na jedné z lokalit Natura 2000 v Belgii. Foto Stanislav Březina
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