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1 ÚVOD 

     Skrovné počátky mezinárodní spolupráce na ochraně biodiverzity a životního 

prostředí můžeme pozorovat již na konci 19. století. Opravdový zájem o tato témata 

a probouzející se uvědomování jejich závažnosti začíná být patrné od 60. let 

20. století. Až v druhé polovině minulého století si tedy lidstvo začíná uvědomovat 

zhoršování stavu životního prostředí a negativní vliv těchto změn na zdraví 

obyvatelstva a ostatních živých organismů. Na počátku let 70. se začínají 

podepisovat mezinárodní úmluvy, které stanovují ochranná opatření pro zachování 

přírody. 

     Dnes stojíme na počátku 21. století a i přesto, že téma životního prostředí již má 

své místo na mezinárodních konferencích, stále objevujeme nové hrozby, kterým je 

třeba se postavit. 

     Tato práce spojuje jedno z aktuálních environmentálních témat1 a otázku 

zahraniční spolupráce na území jednoho jihoamerického státu, který byť ekonomicky 

stabilní, stále se neřadí mezi vyspělé. 

     Jedná se o republiku Chile, která disponuje z mnoha hledisek unikátní faunou a 

flórou a zvláště od počátku 90. let se otevírá světu. Cílem této práce je především 

zjistit, je-li tato země otevřena i řešením environmentálních problémů na úrovni 

zahraniční spolupráce a přijímání zahraničních závazků. 

     Pro dosažení tohoto cíle jsem se zaměřila na problematiku ochrany biodiverzity a 

to zejména ze dvou důvodů. Chilská biologická diverzita není zdaleka tak pestrá, 

jako na příklad diverzita Brazílie. Na území Chile ale žije velké procento druhů, 

které nenajdeme nikde jinde na světě, a proto, budou-li vyhubeni či vyhynou-li zde, 

vyhynou i v celosvětovém měřítku. Druhým důvodem je fakt, že s péčí o biodiverzitu 

                                                 
1 Není mu věnována taková pozornost jako např. klimatickým změnám. 
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souvisí řada dalších environmentálních témat, jako je kontaminace půdy, vody a 

ovzduší, jejich degradace a mnohá další. 

     Práce tedy nemůže začít jinak, než kapitolou věnovanou biodiverzitě, a to jak 

v obecném, celosvětově platném nástinu, tak s konkrétními údaji o rozmanitosti 

života na více než 4.000 km dlouhém území u Tichého oceánu. Pokud se totiž 

chceme věnovat péči o volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny a jejich 

ochraně, nemůžeme ani v práci zaměřené na zahraniční spolupráci s těmito 

ušlechtilými cíli dopustit, aby se z krásné a jedinečné biodiverzity stal pouze 

abstraktní pojem. 

     Další část práce je již plně věnována zahraniční spolupráci, a to od úrovně 

nejširší, tedy úrovně globálních úmluv, až po tu potenciálně nejúžší spolupráci se 

sousedními státy. 

     Otázka spolupráce se sousedními státy je jedním z druhotných cílů práce. 

Záměrem je potvrdit či vyvrátit stereotypní představu o špatných sousedských 

vztazích latinskoamerických států.  Dalším druhotným cílem bylo doplnit informace 

o úmluvách a dohodách konkrétními příklady spolupráce, což úzce souvisí s hlavním 

záměrem práce. 

     Závazkem mnoha úmluv a protokolů je poskytovat informace a umožnit 

dostupnost těchto široké veřejnosti. Hlavními zdroji pro tuto práci proto byly 

informace převážně z oficiálních webových stránek v rámci ověření, zda funguje tato 

veřejná dostupnost. 

     Pokud se jedná o biologickou diverzitu, vycházela jsem z nejaktuálnější knihy 

vydané v roce 2006 „Národní komisí pro životní prostředí“ CONAMA. Dalšími 

velmi hodnotnými zdroji byla zpráva „Memorandum chilské vlády pro hodnocení 



 9 

životního prostředí za období let 1990 – 2004“ a „Hodnocení životního prostředí 

Chile“, zpráva organizace ECLAC a OECD pro stejné období.  

     Problémem chilské literatury o domácí biologické diverzitě je její neaktuálnost. 

Před velmi dobře zpracovanou knihou z roku 2006 bylo poslední uznávané dílo 

vydané roku 1995, které zdaleka nepostihuje biologickou rozmanitost v tak širokých 

souvislostech. Údaje o chilské biodiverzitě najdeme i na specializovaných serverech, 

rovněž organizace IUCN uvádí mnohé užitečné informace. 

     Mnohé informace o zahraniční spolupráci jsou použity rovněž z výše uvedených 

zdrojů. Jednalo se zde především o informace týkajících se otázek, jakých úmluv je 

Chile signatářem a v jakých kooperacích figuruje. Výběry zahraniční spolupráce jsou 

však ve všech těchto zdrojích neúplné. Kompletní informace nenajdeme ani na 

oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Neuvádí je ani CONAMA, 

která má za úkol koordinovat environmentální činnosti všech relevantních institucí. 

Prameny pro poznání cílů, práv a povinností plynoucích z jednotlivých dohod byly 

texty samotných dokumentů. 
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2 BIODIVERZITA 

     Biodiverzita, neboli biologická rozmanitost, je termín, který je vysvětlován řadou 

definic. Pro účely této práce bude tento výraz chápán ve smyslu Úmluvy o 

biologické rozmanitosti z roku 1992, kde pojem „biodiverzita znamená variabilitu 

všech žijících organismů včetně, mezi jiným, suchozemských, mořských a jiných 

vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí; zahrnuje 

různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy.“2 

     Biologickou diverzitu je tedy třeba chápat jako veškeré bohatství života na Zemi, 

které, jak je patrno z výše uvedené definice, členíme do třech úrovní. Úroveň druhů 

zahrnuje všechny organismy žijící na Zemi, od nejjednodušších bakterií po 

organismy mnohobuněčné. Další úrovní je diverzita genetická, tedy genetická 

variabilita v rámci druhu a jeho populací. Biologickou rozmanitostí  se rozumí také 

různorodost ekosystémů a společenstev,3 neboli jejich rozmanité kombinace druhů, 

které jsou charakteristické potravními sítěmi i sítěmi jiných vztahů.4  

     Biodiverzita a její ochrana v celosvětovém měřítku je jedno z ekologických témat, 

kterým se především od poloviny minulého století začala zabývat řada odborníků z 

důvodů jejího ohrožení a souvisejícího úbytku jejích složek. Problematika ohrožení 

biodiverzity velmi úzce souvisí s globálními ekologickými problémy (např. 

kontaminace půdy, vody a ovzduší) a můžeme tedy tvrdit, že iniciativy směřující 

k ochraně po případě nápravě životního prostředí vyústí i ve zlepšení stavu 

rozmanitosti života. Na biodiverzitu však negativně působí řada dalších lidských 

činností a proto je třeba zabývat se biologickou různorodostí samostatně, poznávat 

                                                 
2 citováno dle znění Úmluvy o biologické rozmanitosti 
3 PRIMACK, R., Biologické principy ochrany přírody, s. 19. 
4 MEZŘICKÝ, V., Základy ekologické politiky, s. 26. 
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složité procesy a vazby na všech úrovních biologické rozmanitosti a s tímto věděním 

pak efektivně chránit pestrost života na Zemi. 

      

 

2.1 Světová biodiverzita 

     Rozložení biologické diverzity na Zemi je velmi nerovnoměrné. Obecně se tvrdí, 

že biologická rozmanitost je nejbohatší v okolí rovníku a směrem k pólům se její 

pestrost snižuje. Uspořádání druhové bohatosti je dále ovlivňováno lokálními 

změnami v topografii, klimatu, prostředí a historickém stáří. 

     Druhově nejhojnějšími prostředími na Zemi se tak zdají být korálové útesy, 

rozlehlá tropická jezera, hluboká moře a především tropické deštné lesy.5 Právě 

posledně jmenovaný biom, který zabírá pouze 7% celkové plochy pevniny, obsahuje 

podle odhadů více než 50% světového druhového bohatství.6 Zde se však dostáváme 

k otázce, kolik druhů vůbec na Zemi existuje. 

     V současnosti je popsáno, ale spíše jen vědecky pojmenováno7, asi 1,5 milionu 

druhů, odhady celkového počtu druhů, které na světě žijí, se značně liší. 

Nejextrémnější hodnoty jsou 5 a 100 milionů, odhady, které se považují za 

přiměřené jsou v rozmezí 10 – 30 milionů druhů. 

    Většinu popsaných druhů, více než 750.000 druhů, tvoří hmyz. Celkový počet 

druhů této třídy je odhadován na 8 - 10 milionů. Percentuálně tedy tato třída nepatří 

k těm nejvíce prozkoumaným.8 Za nejznámější třídu jsou považováni obratlovci, 

kterých známe asi 42.000.9 

                                                 
5 PRIMACK, R., Biologické principy ochrany přírody, s. 34. 
6 Tamtéž s. 35. 
7 MEZŘICKÝ, V., Základy ekologické politiky, s. 26. 
8 o odhadovaném množství druhů viz PRIMACK, R., Biologické principy ochrany přírody, s. 39. 
9 WILSON, E., Rozmanitost života, s. 148. 
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     Jak je patrné, známe pouze velmi malou část biodiverzity a navíc s velkými 

rozdíly úrovně znalostí. Právě z důvodu našich omezených vědomostí nám uniká 

množství vztahů a závislostí, které v přírodě fungují. Naše chování pak vyvolá v 

okolní přírodě řadu mnohdy nepředvídatelných důsledků. Na otázku: Umožní 

poznání zákonů biodiverzity její záchranu? odpovídá americký profesor přírodních 

věd Edward O. Wilson takto: „Jsem přesvědčen, že růst poznání zachrání 

ekosystémy, protože s každým objeveným druhem se zvyšuje jejich bioekonomická i 

estetická hodnota a stejně poroste i snaha o jejich zachování.“ Vypůjčuje si i 

komentář senegalského ochranáře Baba Diouma: „Vždy budeme chránit jen to, co 

máme rádi, rádi budemem mít jen to, čemu rozumíme, a rozumět budemem jen tomu, 

o čem se poučíme.“10 

     Abychom se mohli věnovat ochraně biodiverzity, je třeba nejprve si ujasnit, čím 

je bohatost života ohrožována a proč je třeba biologickou rozmanitost chránit. 

      

Ohrožená biodiverzita 

     Přirozené vymírání druhů nebo celých skupin druhů je díky paleontologickým 

výzkumům známo. Rychlost vymírání však v dlouhodobém průměru pravděpodobně 

nikdy nepřesáhla více než asi 10% druhů za jeden milion let, což je maximálně 1 – 5 

druhů za rok.11  

     Rychlost vymírání druhů není možné přesně určit. Nejlépe je popsána u ptáků a 

savců, ale ani zde se nejedná o spolehlivé údaje, neboť jsou stále nalézány některé 

druhy považované za vyhynulé a naopak jiné druhy, u nichž předpokládáme, že stále 

žijí, již ve skutečnosti nemusí existovat. Na základě dostupných záznamů se 

odhaduje, že během 17. století byla rychlost vymírání ptáků a savců přibližně jeden 

                                                 
10 WILSON, E., Rozmanitost života, s. 329. 
11 MEZŘICKÝ, V., Základy ekologické politiky, s. 27. 
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druh za každé desetiletí. Mezi lety 1850 – 1950 již tato rychlost vzrostla až na jeden 

druh za rok. Právě toto zvyšování rychlosti vymírání druhů ukazuje na vážné 

ohrožení biodiverzity.12 

     Hlavní příčiny ohrožení biologického bohatství Země tkví ve stálém růstu lidské 

populace a s tím spojeným vzrůstajícím využíváním přírodních zdrojů. Mezi příčiny 

vymírání způsobené lidskou činností patří úbytek stanovišť, fragmentace stanovišť, 

znečištění životního prostředí, globální změna klimatu, nadměrné využívání druhů 

pro lidské potřeby, invaze exotických druhů a také nárůst šíření nemocí.13 

     Hlavní hrozby ohrožující biologickou rozmanitost souvisí se změnami, které 

postihují přírozená stanoviště. Nejvážnější formou změny je destrukce stanovišť. 

Biotopy jsou nejčastěji ničeny kvůli výstavbě lidských sídel nebo kvůli 

průmyslovým a komerčním aktivitám jako je na příklad těžba nerostných surovin, 

chov dobytka, komerční rybolov, těžba dřeva, pěstování plodin a výstavba přehrad. 

Nejohroženějšími biotopy jsou původní pralesy, deštné lesy, tropické opadavé lesy, 

mokřady a vodní stanoviště, mangrove, savany a korálové útesy. Formou destrukce 

stanoviště je také proces dezertifikace. Vlivem opakované kultivace, spásání 

dobytkem či kácení dřevin dochází v sezonně suchých biotopech k půdní erozi 

vedoucí až ke vzniku umělé pouště. 

     Fragmentace stanovišť je proces, při němž je původní velké stanoviště děleno na 

menší části silnicemi, poli, městy apod., přičemž je celková rozloha stanoviště 

snížena.14 Tím, že z velkého stanoviště vnikne několik menších stanovišť, se zvětšuje 

podíl okrajových biotopů, které se liší od biotopů středu plochy, může docházet 

k mikroklimatickým změnám. Pro některé organismy jsou vzniklé překážky 

                                                 
12 PRIMACK, R., Biologické principy ochrany přírody, s. 74 - 75. 
13 Tamtéž, s. 82. 
14 Tamtéž, s 95. 
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nepřekonatelné, což může nést důsledky i pro jiné druhy na daném organismu 

závislé. 

     Na první pohled nejméně nápadnou, zato všudypřítomnou formou degradace 

životního prostředí je jeho znečištění. Nejobvyklejší bývá znečištění pesticidy, 

chemikáliemi, odpadem produkovaným průmyslem a lidskými aglomeracemi, 

emisemi z továren a automobilů, ale i znečištění sedimenty z erodovaných horských 

úbočí.15 Takto je znečišťována půda, voda i ovzduší. Voda je dále kontaminována 

průmyslovým odpadem a kanalizačními splašky, nemůžeme opominout ani nehody 

ropných tankerů na mořích. Znečištění ovzduší se projevuje kyselým deštěm, 

fotochemickým smogem, redukčním smogem a zvýšením podílu skleníkových plynů 

v atmosféře, což podle některých odborníků způsobuje současné globální klimatické 

změny. Změny ve složení atmosféry zapříčinily i vznik ozonové díry. 

     Rostoucí lidská populace se svými rostoucími nároky ohrožuje biodiverzitu její 

nadměrnou exploatací, kterou umožňují účinnější metody lovu a pro člověka stále 

snazší dostupnost vzdálených areálů. Celosvětovým obchodem jsou nejvíce ohroženi 

primáti, ptáci, plazi, okrasné ryby, korálové útesy, orchideje a kaktusy.16 Mnohé další 

zdroje jsou pak určeny pro průmyslová odvětví, jako je na příklad zpracování dřeva, 

kožedělný a rybářský průmysl, o kterém se diskutuje zejména v souvislosti 

s ohrožením kytovců. 

     Další hrozbu pro biologickou rozmanitost představují invazní druhy. Jedná se o 

organismy člověkem úmyslně či neúmyslně zavlečené do míst, kam by se vlastními 

silami nemohly dostat. Velká většina takto rozšířených druhů se v nových oblastech 

neusadí, protože toto prostředí nesplňuje jejich nároky. Určité procento druhů je však 

schopné se v nových oblastech usídlit a mnohé z nich se mohou stát invazními druhy, 

                                                 
15 PRIMACK, R., Biologické principy ochrany přírody, s. 101. 
16 Tamtéž, s. 111. 
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tedy druhy zvyšujícími své zastoupení ve společenstvu na úkor druhů původních.17 

Dobře adaptované invazní exotické druhy bez přirozených nepřátel mohou druhy 

autochtonní předčít v konkurenci o limitující zdroje, vyhubit je, jsou-li součástí jeho 

potravy, nebo je vytlačí takovou změnou prostředí, že v něm původní druhy nejsou 

schopny nadále přežívat. Obecně největší nebezpečí znamenají invazní druhy pro 

ostrovní společenstva. 

     Se zavlečením invazních druhů  mnohdy souvisí i infekce nakažlivými 

organismy. Nemoci mají mnohdy regulační funkci, mohou ale způsobit i vyhynutí 

celé populace. 

     Ne všechny druhy však mají stejnou pravděpodobnost vyhynutí a ne všechny 

druhy jsou ohroženy stejnou měrou. Světový svaz ochrany přírody IUCN proto 

každé dva roky vydává Červený seznam ohrožených druhů, pro který vyvinul i 

kategorie ohroženosti. Tyto kategorie, kterých se od roku 2001 používá devět, jsou 

určeny kritérii, která by měla zajistit objektivní přístup k určování míry ohroženosti 

druhů. Mezi tato kritéria patří údaje o lokalitách obydlených daným taxonem, o 

velikosti populace a její vývojové tendence. 

     Systém kategorií pro červený seznam IUCN je mezinárodně uznáván a používá 

ho jak Světový svaz ochrany přírody tak i řada vládních a nevládních organizací. 

 

 

 

 

 

                                                 
17 PRIMACK, R., Biologické principy ochrany přírody, s. 114. 
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Tbl. č. 1: Kategorie ohrožených druhů IUCN 

KATEGORIE IUCN CHARAKTERISTIKA 
 

Vyhubený či vyhynulý EX poslední zbývající exemplář zemřel nebo je 
pokládán za mrtvý; IUCN stanovilo rok 1500 jako 
předěl pro moderně vyhynulé druhy 

Vyhubený či vyhynulý ve 
volné přírodě EW 

pár jedinců v zajetí stále přežívá, ve volné přírodě 
už nežijí 

Kriticky ohrožený CR čelí extrémně vysokému riziku vyhynutí v blízké 
budoucnosti 

Ohrožený EN čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké 
budoucnosti 
 

Zranitelný VU čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém 
období 

Téměř ohrožený NT blízko kategorie „zranitelný“, ale v současné době 
není považován za ohrožený 
 

Málo dotčený LC druhy, u nichž jsou jen velmi malé obavy 
z vyhynutí 
 

Nedostatečné údaje DD taxon je takto označen, pokud není k dispozici 
dostatek informací k zařazení do jedné z kategorií, 
nebo chybí znalost o velikosti populace či hrozeb 

Nevyhodnocený NE druh nebyl hodnocen z hlediska své ohroženosti 
 

Zdroj: IUCN 

 

Také péči o ohrožené ekosystémy je věnována pozornost. Za tímto účelem vyvinula 

organizace Conservation International strategii pro stanovení prioritních oblastí 

s ohroženou biodiverzitou na celém světě. Podle kritérií pro vyhlášení tzv. hotspots, 

tedy „horkých míst“ biodiverzity, se v těchto oblastech musí vyskytovat nejméně 

1.500 endemických rostlinných druhů a musí vykazovat minimálně 70% úbytek 

biologických lokalit.18 V současnosti je vyhlášeno 25 hotspots, které se nachází na 

území obou Amerik, Evropy, Asie, Afriky, Austrálie a Oceánie.19  

                                                 
18 Ne všichni odborníci s tímto pojetím určování prioritních míst ochrany souhlasí. Viz GRIM, T., 
Kde jsou ochranářské priority? 
19 Světová hotspots viz příloha V. 
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     Podobnou iniciativou je Global 200.  Světový fond na ochranu přírody WWF 

identifikoval 200 světových ekoregionů, jejichž záchranu považuje za prioritní. 

V současné době zahrnuje tento projekt 238 ekoregionů.20 

 

Strategie ochrany přírody 

     Strategií ochrany přírody je několik. Pro přehlednost můžeme tyto strategie 

rozdělit podle kritérií místa ochrany, předmětu ochrany a činitele ochrany. Podle 

místa ochrany rozdělujeme ochranu na in-situ a ex-situ, podle předmětu na druhovou 

a ekosystémovou a podle činitele na státní a soukromou.21 Je zřejmé, že se tato 

kritéria překrývají, ve výsledku by měla zahrnovat stejný objem ochranných aktivit. 

     Nejlepší strategií dlouhodobé ochrany biodiverzity je zabezpečení společenstev a 

populací ve volné přírodě, proces známý jako ochrana in-situ. Pouze v přirozených 

společenstvech mohou druhy pokračovat ve vývoji evolučních adaptací na měnící se 

životní prostředí.22 Tento typ ochrany probíhá na úrovni ochrany druhů i celých 

ekosystémů. 

     Pro druhovou ochranu biodiverzity in-situ existuje několik způsobů ochrany. Ve 

všech případech je základem zpracování detailní demografické studie populace a 

analýzy životního prostředí daného druhu, aby ochrana mohla být efektivní. Tyto 

studie jsou však časově i finančně náročné a proto se biologové pokusili navrhnout 

obecnější pravidla.23 

     Zvláště ohroženou skupinou jsou malé populace, kterým hrozí rychlý pokles 

početnosti a lokální extinkce. Tato rizika jsou zvýšena v důsledku:  

                                                 
20 Mapa míst Global 200 dostupná na <http://www.worldwildlife.org/science/pubs/g200.pdf>. 
21 BRANIŠ,M., přednáška Ochrana životního prostředí, 2006/2007. 
22 PRIMACK, R., Biologické principy ochrany přírody, s. 164. 
23 Tamtéž, s. 130. 
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• genetických problémů vyvolaných ztrátou genetické variability, 

příbuzenským křížením a genetickým driftem24; 

• výkyvů v početnosti populací způsobených náhodnou variabilitou natality a 

mortality;  

• výkyvů prostředí daným rozdíly v predaci, konkurenci, výskytu nemocí, 

zásob potravy i nárazovými přírodními katastrofami.25 

     Jak již bylo naznačeno, klíčem k ochraně a vhodnému nakládání se všemi 

vzácnými či ohroženými druhy je porozumění biologickému vztahu mezi daným 

druhem a jeho životním prostředím a znalost stavu jeho populací. Před navržením a 

realizováním účinné ochrany na úrovni populací je třeba mít k dispozici potřebné 

informace, které je možno získat prostřednictvím publikované či nepublikované 

literatury a odbornou prací v terénu založené na pozorování a monitorování daného 

druhu. V praxi však často musí být rozhodnutí o vhodném managementu učiněno 

dříve, než jsou potřebné informace dostupné, nebo v době, kdy se teprve 

shromažďují.26 

     K údajům, které umožňují zvolit adekvátní způsob ochrany ohroženého druhu, 

patří data o jeho životním prostředí, distribuce druhu, jeho biotické interakce, 

morfologie a fyziologie, demografie, chování a genetika. Tento strohý výčet bodů 

v sobě obsahuje cenné informace o požadavcích druhu na stanoviště a prostor, o 

zdrojích, které potřebuje, o jeho přizpůsobení k životu ve vyhledávaném prostředí, o 

vlivu aktivit člověka na jeho stav ohrožení a řadu dalších podstatných dat.27  

     S patřičnými informacemi získanými z výzkumů je možno zodpovědně přistoupit 

ke konkrétním ochranným aktivitám. Na úrovni druhové ochrany je jedním 

                                                 
24 Změna frekvence alel u malých populací nesystematickými náhodnými procesy. 
25 PRIMACK, R., Biologické principy ochrany přírody, s. 132. 
26 Tamtéž, s. 141 – 143. 
27 Tamtéž, s. 141-142. 
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z možných prostředků omezení využívání živočišných či rostlinných zdrojů lidmi, 

pokud je toto jeden z vážných faktorů ohrožení. Možností záchrany ohrožené 

populace je však více. Jsou jimi na příklad programy, jejichž záměrem je zakládání 

nových divoce nebo polodivoce žijících populací. K dosažení  tohoto cíle je 

používána metodika  

• reintrodukčních programů (druhy jsou navraceny na původní lokalitu; 

• posilujících programů (vypouštění jedinců do existující populace za účelem 

zvýšení její velikosti a genofondu); 

• zaváděcích programů (přesun živočichů a rostlin do oblastí mimo jejich 

historické rozšíření).28 

     Programy zakládání nových populací jsou často nákladné, obtížné a představují 

značný dlouhodobý závazek. Mohou být napadnuty pro plýtvání penězi, jako 

nepotřebné, špatně provedené nebo neetické. Je třeba nepodcenit žádnou fázi 

přípravy a realizace programu, aby mohl být opravdovou nadějí na záchranu druhu, 

který je ve volné přírodě blízko vyhynutí či silně ubývá. Velmi důležitou součástí 

mnoha reintrodukčních programů jsou snahy informovat veřejnost, osvětlit místním 

lidem význam a cíle programu, přesvědčit je, aby jej podporovali, byli na něj hrdí, 

nebo mu alespoň nebránili.29 

     Mezidruhová ochrana in-situ probíhá v rámci ochrany přirozeného prostředí, 

v němž se nalézají pokud možno zdravá a člověkem nedotčená přírodní společenstva. 

Toto řešení je nejúčinnějším způsobem ochrany veškeré biologické rozmanitosti.30 

                                                 
28 PRIMACK, R., Biologické principy ochrany přírody, s. 156. 
29 Tamtéž, s. 158. 
30 Tamtéž, s. 195. 
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     Ochrana společenstev je realizována zřizováním chráněných území s účinnou 

správou a údržbou, ochranářskými opatřeními mimo chráněná území a obnovou 

společenstev v poškozených biotopech. 

     I na tomto poli působí Světový svaz ochrany přírody IUCN, který definoval 

chráněné území jako „pozemní nebo mořskou plochu se zvláštním zaměřením na 

ochranu a udržování biologické rozmanitosti a přírodních a kulturních zdrojů. Pro 

vedení je využito legálních nebo jiných účinných prostředků.“31 Oproti minulosti 

došlo v chápání chráněných oblastí k jistému posunu. Již nejsou zřizovány proti 

lidem. V současnosti se naopak počítá s účastí zvláště místních lidí při plánování 

ochranářských aktivit i jejich vykonávání.32 

     IUCN dále sestavilo i klasifikaci typů chráněných území, které zahrnují přísně 

chráněná území i území umožňující využívání přírodních zdrojů v souladu 

s principem trvale udržitelného rozvoje. Tyto kategorie nejsou používány ve všech 

státních sítích chráněných území, ale na příklad „Světová komise pro chráněná 

území“ WCPA33 uvádí ve své databázi světových chráněných území kategorii IUCN, 

které patřičná jednotka odpovídá. 

     V posledních letech je kladen velký důraz na ochranu oceánů a zřizování 

mořských chráněných oblastí.  

     K ochraně přírody ex-situ se přistupuje, je-li zbytková populace druhu příliš malá, 

což činí její ochranu in-situ neúčinnou. Takový druh je pak udržován v umělých 

podmínkách pod lidským dohledem. V krajním případě se pak takovýto druh dostane 

do kategorie Červeného seznamu „vyhubený či vyhynulý ve volné přírodě“. Jedinci 

                                                 
31 Definice z roku 1994, dostupné na oficiálních webových stránkách IUCN 
http://www.sur.iucn.org/corredores/ap_def.htm. 
32 Dostupné na oficiálních webových stránkách IUCN, 
http://www.iucn.org/themes/wcpa/theme/landscapes/landscapes.html. 
33 WCPA spadá pod IUCN. 
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z populací odchovaných ex-situ však mohou být zapojeni do programů zakládání 

nových populací. 

     Strategie ochrany přírody ex-situ je realizována v zařízeních typu zoologických 

zahrad, botanických zahrad, arboret, obor, akvárií, ale i semenných bank. 

     Kritérium činitele ve strategii ochrany přírody rozlišuje ochranu státní, 

soukromou a občanskou. Státní ochranou se rozumí především zákonná opatření 

přijatá vládou, provoz státních institucí zabývajících se ochranou přírody i státních 

chráněných oblastí. Jedná se tedy o státní environmentální politiku, která může být 

charakterizována i přistoupením státu k úmluvám o zahraniční spolupráci. Soukromé 

iniciativy jsou realizovány soukromými osobami či nevládními organizacemi.       

 

Proč chránit biodiverzitu 

     Jak již bylo uvedeno výše, současná rychlost vymírání taxonů je v rámci historie 

Země alarmující. Rovnováha mezi vznikem druhů a jejich vymíráním, byla 

významně porušena v posledních 150ti letech a to v důsledku činnosti člověka.  

     Je tedy zřejmé, že hlavním viníkem úbytku pestrosti života na Zemi je člověk. 

Proto by si právě on měl v plném rozsahu uvědomit, čeho se tak dopouští a jak tímto 

jednáním sám sebe ohrožuje. 

     Hlavní důvody, které by nás měly přesvědčit o nutnosti ochrany biodiverzity, 

můžeme shrnout na důvody ekonomické, estetické, etické a ekologický servis. Pod 

důvody ekonomickými se rozumí spotřební a výrobní užitná hodnota, která zahrnuje 

naše přímé využívání volně žijících druhů biodiverzity, tedy její spotřebu ve formě 

potravin, materiálů, přírodních léčiv apod. i její použití pro další produkci. 

Nemůžeme opominout ani použití genetických informací pro šlechtění průmyslových 

odrůd a plemen a pro farmaceutický výzkum. Estetické důvody můžeme spojit 

s důvody ekonomickými, vezmeme-li v úvahu využívání oblastí s minimálně 
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porušenou přírodou v turistickém průmyslu. Protiváhou ekonomickým důvodům je 

etika životního prostředí postavená na hodnotových systémech mnoha náboženství, 

filozofií a kultur. Etickými argumenty jsou tvrzení jako na příklad: každý druh má 

právo na existenci, lidé mají odpovědnost k budoucím generacím, lidé mají 

povinnost hrát roli ochránců na Zemi. K etickým argumentům patří i uznání 

vzájemné propojenosti druhů v rámci společenstev. Ekologickým servisem 

rozumíme služby, které nám biodiverzita poskytuje „zdarma“. Patří sem mimo jiné 

ochrana vodních a půdních zdrojů, regulace klimatu, ničení polutantů, sanační 

činnost, zachycování a tvorba živin, tvorba kyslíku. 

 

 

2.2 Chile a jeho biodiverzita 

     Kontinentální Chile se rozkládá na jihozápadě jihoamerického kontinentu mezi 

17° a 56° jižní zeměpisné šířky. Státní území dlouhé 4.200 km tak v jeho severní 

části protíná obratník Kozoroha, na nejzazší jih pak působí vlivy Antarktidy. Krajní 

hodnoty šířky teritoria jsou 435 a 90 km, průměrná šíře dosahuje pouhých 200 km. 

Tento úzký pás země vklíněný mezi poušť, pohoří And a Tichý oceán je pro svou 

izolovanost nazýván kontinentálním ostrovem. Od nejsušší pouště na světě pozvolna 

přechází přírodní regiony až po subantarktické pustiny. Biota, která tu po tisíce let 

bojuje o své přežití, se mnohdy přizpůsobuje velice nepříznivým podmínkám. 

Výsledkem je biosféra, která sice nedosahuje závratných hodnot biologické 

rozmanitosti v celosvětovém měřítku,34 ale upoutává pozornost množstvím endemitů, 

reliktními druhy a monotypovými taxony. 

                                                 
34 OECD, ECLAC, Evaluaciones del desempeño ambiental, Chile, s. 104. 
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     Republika Chile má trikontinentální charakter. Vedle území na jihoamerickém 

kontinentu mu náleží i oceánské ostrovy Velikonoční ostorv, souostroví Juan 

Fernández a ostrov Sala y Gómez. Za třetí kontinent je považováno chilské 

antarktické teritorium, na které si republika činí nároky. Smlouva o Antarktidě, která 

je platná od roku 1961, zmrazuje nároky všech států na části území tohoto 

kontinentu.35  

     Podle genetické klasifikace klimatu, kdy hranice mezi jednotlivými podnebnými 

pásmy odpovídají polohám klimatických front, se Chile nachází v tropickém, 

subtropickém a mírném podnebném pásmu. Soubor specifických klimatických 

podmínek však za spolupůsobení výškové stupňovitosti vytváří značně rozdílné 

klimatické regiony, v nichž se různě kombinuje oceánské, kontinentální a horské 

podnebí se suchým, mírným či vlhkým klimatem. 

      

Faktory ovlivňující vznik a rozmístění biodiverzity 

     Faktorů, které ovlivňují, či ovlivnily, vývoj a rozmístění chilské biodiverzity, je 

několik. Bez pochyby k nim patří abiotičtí činitelé, ke kterým se řadí vodní režim, 

teplota, složení půdy a vítr, a klimatičtí činitelé, kteří výrazně ovlivňují právě chilské 

podnebí. Stručný pohled na důležité faktory začneme nejzásadnějšími geologickými 

etapami vývoje území, o něž se nám jedná. 

     V rámci historie Země prodělalo chilské teritorium významné změny, které 

ovlivnily následující vývoj místní flory i fauny. Jmenujme alespoň nejdůležitější 

z nich. Ještě před začátkem období třetihor, kdy dosud neexistovalo pohoří And ani 

poušť na severu, bylo dnešní území Chile prostřednictvím subtropické vegetace 

spojeno s příslušnými regiony, zejména s jižní Brazílií. Pro stejné období je botaniky 

doloženo podobné spojení s Kalifornií. Bez přesného časového zařazení se hovoří 
                                                 

35 VÍCHA, O., Mezinárodněprávní postavení Antarktidy a ochrana jejího životního prostředí.  
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také o kontinentálním mostu mezi jihem chilského území a Novým Zélandem 

v některé z teplých epoch. V průběhu čtvrtohor vzniká pohoří And a poušť Atacama, 

což uvrhuje teritorium do izolace. Pozůstatkem spojení se subtropickými regiony a 

s Kalifornií je hojnost druhů stálezelených stromů. Kvůli nepříznivým vlivům nově 

vzniklého pohoří se některé rostlinné druhy hledající původní teplejší klima začaly 

přemisťovat k severu až do okolí Santiaga. V Andách se zatím utváří vlastní 

vegetace. V blíže neurčeném časovém období se přerušil pevninský koridor spojující 

Chile s Novým Zélandem. Čtvrtohory znamenají klimatické změny v důsledku 

zalednění. Teplé klima bylo nahrazeno klimatem mírným a klima mírné studeným. 

Tyto změny vyvolaly další přesuny chilské bioty na sever. Další klimatické změny, 

tentokráte oteplujícího rázu, vedly k další migraci rostlinných a živočišných druhů, 

které se tak dostaly přibližně do míst, která obývají v současnosti.36 

     Chilská příroda představuje celosvětově málo obvyklé seskupení, kdy se 

vysokohorské pásmo And nachází pouze asi 150 km od tichomořského pobřeží. 

Tímto je způsobena rozmanitost bioklimatických pater, od mírného pobřežního 

klimatu přes klima kontinentální podhorské až po polární vysokohorské.37  

     V souvislosti s vývojem reliéfu můžeme na chilském území zaznamenat i velkou 

rozmanitost půd. Na poměrně omezené ploše se nachází půdy mořského, 

naplaveninového, podsvahového a sopečného původu. Půdy se liší také svým 

vývojovým stupněm v důsledku klimatického gradientu. V suché pouštní oblasti jsou 

půdy skeletovité, zatímco ve vlhkých regionech jihu se vyskytují půdy značně 

vyvinuté.38 

                                                 
36 HERNANDEZ, S., Geografía de plantas y animales de Chile, s. 26-29. 
37 CONAMA, Biodiversidad de Chile: Patrimonio y desafío, s. 25. 
38 Tamtéž, s. 25. 
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     Na úzkém pásu chilského teritoria se zřejmým sklonem od východu k západu je 

umožněno rychlé odvodňování říčních povodí směřujících od oblasti And do 

Tichého oceánu. Zvláště v jižní části území je významná oblast jezer ledovcového 

původu. 

     Chilské klima má znatelně oceánský charakter. Rozhodujícími faktory, které 

klima dále ovlivňují, je přítomnost jihopacifické anticyklóny a Humboldtova 

studeného mořského proudu. Spolupůsobením těchto dvou jevů, kdy se setkává teplý 

vzduch se studenou vodou Tichého oceánu, dochází k řadě provázaných procesů, 

jejichž výsledkem je formování oblačnosti a hustých mlh, v oblasti však prakticky 

nedochází ke srážkám. Místní vegetace přežívá díky značné vlhkosti vzduchu, 

teritorium pouště Atacama však patří k nejsušším oblastem světa.39  

     Téměř celé území státu ovládá výrazný větrný cyklus. Přes den proudí mořské 

brízy na kontinent a v noci se tento směr obrací a vzduch proudí z kontinentu k moři. 

Vzájemné působení oceánu a kontinentu ochlazuje o několik stupňů chilské podnebí 

v porovnání s obvyklým klimatem stejných zeměpisných šířek. 

     Teritoriální podnebí ovlivňují také fronty přicházející z jihozápadních oblastí v 

okolí polárního kruhu. Tyto fronty překonávají řetěz pobřežních hor, který zřídka 

přesahuje výšku 1.000 m n.m. Dosahuje-li pohoří větších výšek, dochází k jevu 

nazývanému deštný stín. Vlhký vzduch je zastaven hradbou hor, podél níž stoupá, 

tím se ochlazuje a dochází ke srážkám. Na závětrné straně hor se však svým 

sestupem vzduch otepluje a je značně sušší. Daná oblast je tedy chudší na srážky. 

     Všechny výše zmíněné faktory se tedy podílejí na vzniku, vývoji a rozmístění 

biologické rozmanitosti Chile. 

 

                                                 
39 CONAMA, Biodiversidad de Chile: Patrimonio y desafío, s. 26 – 27. 
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Druhová biodiverzita 

     Globální problémy týkající se biologické diverzity platí i pro Chile. Vědci 

projevovali zájem o chilskou biotu již před vznikem samostatného státu a po ustavení 

nezávislé republiky byl vládou pověřen francouzský přírodovědec Claudio Gay 

k výzkumné cestě po národním teritoriu a k založení přírodovědného muzea. 

V 19. století se na poznání chilské přírody podílel také německý přírodovědec 

Rodulfo Amando Philippi a jeho syn Federico.40  

     Také v průběhu následujícího století pomáhali zahraniční odborníci rozšířit 

znalosti o chilské biodiverzitě. Přesto tato dodnes zůstává nedostatečně poznána 

neboť se věda potýká s nedostatkem domácích odborných pracovníků. Tohoto bodu 

si všímá i zpráva ECLAC, která uznává, že „ačkoli se v posledních letech pokročilo 

(např. seznam nativní vegetace), stále najdeme na mapě chilské fauny a flory 

množství bílých míst.“41  

     Jak je uvedeno v evaluačním dokumentu, počet druhů žijících na území Chile je 

odhadován na 29.000. Již bylo řečeno, že významnou část tvoří endemické druhy. 

Do této skupiny patří například 55% dvouděložných rostlin, 33% nahosemenných 

rostlin, 29% kapradin a plavuní, mezi hmyzem dosahují největšího endemismu 

dvoukřídlí, a to 92%, z obratlovců je endemických téměř 78% obojživelníků a 59% 

plazů, zatímco endemismus u ptáků, nejpočetnější skupiny, dosahuje pouze 2%.42 

     Kvůli nedostatečným znalostem o živočišných a rostlinných druzích je obtížné 

zpracovat informace o jejich stavu ohrožení. Na základě dílčích odhadů vyplývá, že 

přibližně jedna pětina z 823 analyzovaných druhů obratlovců je podle kategorií 

IUCN ve stavu „ohrožený“ a „zranitelný“. Nejohroženější skupinou jsou sladkovodní 

ryby, kde ze 44 hodnocených druhů je 41 ve vážném ohrožení. 
                                                 

40 CONICYT, Diversidad biológica de Chile, s. 77 – 79. 
41 OECD, ECLAC, Evaluaciones del desempeño ambiental Chile, s. 119. 
42 Tamtéž, s. 104. 
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     Podle Červeného seznamu IUCN 2007 je současná situace autochtonních 

chilských druhů následující.43 

 
Tbl. č. 2: Červený seznam ohrožených druhů, Chile 

KATEGORIE IUCN 
 

FAUNA FLORA CELKEM 

Vyhubený či vyhynulý 
EX 
 

0 1 1 

Vyhubený či vyhynulý 
ve volné přírodě EW 

0 1 1 

Kriticky ohrožený CR 
 

15 15 30 

Ohrožený EN 
 

19 4 23 

Zranitelný VU 
 

61 20 81 

Téměř ohrožený NT 
 

53 11 74 

Málo dotčený LC 
 

500 3 503 

Nedostatečné údaje 
DD 
 

125 3 128 

Celkem 783 58 841 
                    Zdroj: IUCN 

 

     Jediným vyhubeným či vyhynulým druhem je Santalum fernandezianum z čeledi 

santálovití. Tato dřevina se vyskytovala pouze na ostrovu Juan Fernández. I druh 

patřící do kategorie vyhubený či vyhynulý ve volné přírodě je endemická dřevina 

dalšího chilského ostrova. Je jím toromiro (Sophora toromiro) dříve běžně se 

vyskytující na Velikonočním ostrově. 

     Mezi druhy kriticky ohroženými je na příklad činčila krátkoocasá (Chinchilla 

brevicaudata), řada druhů rodu Dendroseris, které jsou endemické na ostrově Juan 

Fernández, či některé druhy z řádu žab.  

                                                 
43 Zahrnuty jsou druhy kontinentální, mořské i ostrovní. 
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     K ohroženým druhům se počítají někteří kytovci, na příklad plejtvák sejval 

(Balaenoptera borealis), plejtvák obrovský (Balaenoptera musculus), dále huemul 

(Hippocamelus bisulcus), vydra jižní (Lontra provocax), cypřiš chilský (Fitzroya 

cupressoides), ruil (Nothofagus alessandri). 

     Kritéria pro druhy zranitelné splňují mimo jiné pudu (Pudu pudu), kočka tmavá 

(Oncifelis guigna), některé žáby z rodu Telmatobius, albatrosovití rodu 

Thalassarche, Diomedea a čeleď buřňákovití, plameňák andský (Phoenicoparrus 

andinus), keporkak (Megaptera novaeangliae), tučňák Humboldtův (Spheniscus 

humboldti), blahočet chilský (Araucaria araucana) a nebo mrazuodolná palma 

jubaea chilská (Jubaea chilensis). 

     Téměř ohroženým druhem je na příklad kondor velký (Vultur gryphus), nandu 

menší (Pterocnemia pennata) a málo dotčeným druhem na příklad vikuňa (Vicugna 

vicugna), velryba jižní (Eubalaena australis), papoušek patagonský (Cyanoliseus 

patagonus), kolibřík velký (Patagona gigas). 

 
Tbl. č. 3: Trend vývoje ohroženosti chilských druhů 

TAXONOMICKÁ 
SKUPINA 

ČERVENÝ 
SEZNAM 2006 

ČERVENÝ 
SEZNAM 2007 

Savci 22 22 
Ptáci 35 33 
Plazi 1 0 
Obojživelníci 21 20 
Ryby 12 18 
Měkkýši 0 0 
Ostatní bezobratlí 2 2 
Rostliny 39 39 
Celkem ohrožených 
druhů 

132 134 

          Zdroj: IUCN 

 

     Tabulka č. 3, rovněž přejata ze statistiky Červeného seznamu ohrožených druhů 

IUCN za rok 2007, vypovídá o ohroženosti chilských druhů podle taxonomických 
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skupin a jejím trendu v porovnání s rokem 2006. Jsou zde zahrnuty druhy kriticky 

ohrožené, ohrožené a zranitelné. 

     Trend většiny taxonomických skupin je stabilní, či stoupající. Zhoršující se trend 

je zaznamenán u nejohroženější chilské skupiny, u ryb. 

 

Ekosystémová biodiverzita 

     Základní podmínky ovlivňující rozložení klimatických a geografických regionů 

kontinentálního Chile již byly zmíněny. Nyní se zaměříme na výčet nejdůležitějších 

ekoregionů. 

     Od severu k jihu prochází chilským teritoriem 4 hlavní biogeografické zóny. Jsou 

jimi Andy, centrální údolí, pobřežní horský hřeben a pobřežní oblast. Tyto čtyři zóny 

můžeme dále rozdělit na 8 vegetačních regionů, 21 vegetačních subregionů, 85 

rostlinných formací a 229 rostlinných společenstev.44  

 

     Následující tabulka přejatá z Evaluační zprávy ECLAC a OECD45 vyjmenovává 

8 vegetačních regionů národního území včetně jejich percentuálního podílu na 

rozloze státního teritoria spolu s percentuálním vyjádřením rozlohy ekoregionu 

spravovaného v rámci národního systému chráněných území státu SNASPE a 21 

vegetačních subregionů a jejich procentuální zastoupení v jednotkách SNASPE. 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Mapa vegetačních regionů viz příloha II. 
45 OECD, ECLAC, Evaluaciones del desempeño ambiental Chile, s. 109. 



 30 

Tbl. č. 4: Vegetační regiony a subregiony Chile 

ÚZEMÍ 
STÁTU 

(%) 

REGION CHRÁNĚNO 
(%) 

SUBREGION CHRÁNĚNO 
(%) 

22 poušť <5 poušť absolutní <5 
   poušť andská <5 
   poušť pobřežní <5 
   poušť kvetoucí 0 
17 vysokohorská 

step 
<5 altiplano a puna <5 

   Andy 
vnitrozemské 

<5 

10 křovinný 
porost a 
tvrdolistý les 

<5 stepní křovinný 
porost 

<5 

   křovinný porost a 
trnitý les 

<5 

   les tvrdolistý <5 
8 opadavý les <5 opadavý les hor <5 
   opadavý les 

rovin 
<5 

   andský opadavý 
les 

<5 

3 les vavřínolistý >5 les Valdivijský 65 
   les ostrova Juan 

Fernández 
100 

7 les andsko-
patagonský 

8 pohoří regionu 
Araucanía 

>10 

   pohoří 
patagonské 

>10 

18 les stálezelený 
a rašeliniště 

57 stálezelený les 
s jehličnany 

>10 

   stálezelený 
malolistý les 

>10 

   rašeliniště, 
bažiny a bažinná 
step 

>10 

4 patagonská 
step 

<5 křovinný porost a 
patagonská step 
Aysénu 

<5 

   patagonská step 
Magallanes 

<5 

Zdroj: OECD, ECLAC 

 

     Z tabulky vyplývá, že nejlépe chráněným ekologickým regionem je vavřínolistý 

les, jenž zaujímá pouhá 3% celostátní rozlohy. Jeho zástupce rozkládající se na 
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tichomořském souostroví Juan Fernández je chráněn stoprocentně46 a lesy v okolí 

města Valdivie z 65%.  

     Protikladem je poušť Atacama, která se rozkládá na 22% státního území, pod 

státní ochranou je však méně než 5%. Subregion kvetoucí pouště dokonce není 

reprezentován v žádném chráněném území. Kromě oblasti pouště je dalším třem 

z osmi typů krajiny poskytována ochrana v rámci SNASPE na ploše menší než 5% 

jejich rozlohy. Jak dále uvádí zpráva ECLAC47 téměř čtvrtina chráněných území 

SNASPE je pokryta věčným sněhem a ledem. 

     Právě značná disproporce v ochraně ekoregionů vedla chilskou vládu k zahrnutí 

této problematiky do Národní strategie pro biodiverzitu z roku 2003. Konkrétně je 

zde mezi specifickými cíly strategie uvedeno, že „budou navrženy akce zaměřené na 

zajištění dlouhodobé životaschopnosti národní biodiverzity na úrovni ekosystémů, 

druhů i genů. Prvními aktivitami bude stanovení ochrany 10% každého relevantního 

ekosystému do roku 2010.“48 Podle Zprávy ECLAC je však nepravděpodobné, že 

bude tohoto cíle dosaženo. 49 

     Je však třeba zdůraznit, že síť národních chráněných území pokrývá přibližně 

19 % chilského území, což je asi 141.230 km2. Požadavek Světového svazu ochrany 

přírody IUCN na ochranu alespoň 10 % státního teritoria je tak naplněn v téměř 

dvojnásobné míře. 

     Některé chilské ekosystémy jsou cenné v celosvětovém měřítku. Na příklad 

„Světový fond na ochranu přírody“ WWF stanovil Valdivijský les za jednu z priorit 

                                                 
46 Souostroví Juan Fernández je vyhlášeno jako národní park a biosférická rezervace. Je navrženo i 
k zapsání na seznam světového dědictví UNESCO.  
47 OECD, ECLAC, Evaluaciones del desempeño ambiental Chile, s. 111. 
48 CONAMA, Estrategía nacional de biodiversidad. 
49 OECD, ECLAC, Evaluaciones del desempeño ambiental Chile, s. 101. 
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ochrany přírody iniciativy Global 200. Stejný ekosystém určila jako jedno z 25 

hotspots organizace Conservation International. 

     

Ochrana biodiverzity 

     Státní ochrana biologické rozmanitosti v Chile probíhá jak na úrovni druhů tak na 

úrovni ekosystémové. Ochrana druhová začala ve 40. letech 20. století zákazem 

kácení některých dřevin, na příklad chilské palmy jubaea chilská (Jubaea chilensis). 

V roce 1976 byl národním monumentem vyhlášen cypřiš chilský (Fitzroya 

cupressoides), v roce 1990 jej následoval blahočet chilský (Araucaria araucana) a 

v roce 1995 dalších 5 druhů středního a jižního Chile.50 Je však nesnadné převést tuto 

ochranu do praxe kvůli ekonomickým tlakům, nedostatečným prostředkům na 

kontrolu plnění a mnohdy i kvůli nedostatečné výchově obyvatel v otázkách 

životního prostředí.51 

     Ochrana druhů živočišných je zakotvena v Zákoně o lovu z roku 1993, který 

modernizoval veškerou platnou legislativu v této věci. Roku 1996 byl novelizován 

v souladu se Základním zákonem pro životní prostředí52. Zákon o lovu upravuje lov 

a zajetí volně žijících živočichů, pravidla pro získání povolení na tuto činnost, sankce 

za porušení zákona, kontrolu legality lovu a další. Nařízení k tomuto zákonu obsahují 

na příklad jmenné seznamy konkrétních živočichů (obojživelníci, plazi, ptáci, savci, 

bezobratlí) a jejich statutu ohrožení a možného využití. 

                                                 
50 CONAMA, Memorandum del Gobierno de Chile para la Evaluación de Desempeño Ambiental, 
s. IV-21. 
51 OECD, ECLAC, Evaluaciones del desempeño ambiental Chile, s. 107. 
52 Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, číslo 19.300. 
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     Hydrobiologické zdroje jsou chráněny Obecným zákonem o rybolovu a vodní 

kultuře53. Normy pro tuto oblast jsou obnovovány a upravují například zákazy a 

kvóty lovu, regulace, minimální velikost a podobně. 

     Od roku 1999 probíhá program na ochranu ohrožených volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin, který vede CONAF. Základem pro tuto činnost je stanovení 

prioritních druhů ochrany. Podle kritérií stavu ohrožení (ohrožený nebo zranitelný), 

endemismu, rozdělení na tzv. vlajkové a nevlajkové druhy54, a podle toho, zda již 

probíhá řízená ochrana daného druhu jsou živočišné druhy rozděleny do tří 

prioritních úrovní. U rostlinných druhů jsou kritérii stav ohrožení (ohrožený nebo 

zranitelný), endemismus, probíhající aktivita, ochrana legislativní a fakt, jedná-li se o 

monotypový taxon. 

     Do programu bylo podle výše uvedených kritérií začleněno 31 druhů, z toho 17 

druhů živočišných a 14 rostlinných. Konkrétní výsledky a aktivity tohoto programu 

však nejsou na oficiálních stránkách  CONAF uvedeny. 

     V ochraně ekosystémů, tedy v zakládání chráněných území, je Chile v rámci jižní 

polokoule jedním z průkopníků. Prvním národním parkem světa je NP Yellowstone 

ve Spojených státech amerických, který byl založen roku 1872. V Jižní Americe byl 

první národní park zřízen v Argentině roku 1922.55 První národní park Chile vznikl 

roku 1926.56 První chráněná oblast chilského území byla ustavena již roku 1907. 

Jednalo se o Národní rezervaci Malleco v IX. regionu. Na rok 2007 tedy připadly 

oslavy stoletého výročí ochrany chilské přírody. 

                                                 
53 Ley General de Pesca y Acuicultura, číslo 18.892, rok 1989. 
54 Vlajkový druh je dobře známý široké veřejnosti, je to druh charizmatický a nekonfliktní, s jehož 
využitím se popularizuje ochrana životního prostředí. 
55 Národní park Jihu, později přejmenován na Nahuel Huapi. Počátky tohoto NP se datují rokem 1903, 
kdy doktor Francisco P. Moreno věnoval státu území o rozloze 7.500 ha za účelem založení chráněné 
oblasti. více viz http://www.parquesnacionales.gov.ar/. 
56 Je jím NP Vicente Pérez Rosales, který se nachází v X. Regionu Los Lagos. 
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     V současné době je na území Chile zřízeno 95 jednotek57 Národního systému 

státních chráněných oblastí SNASPE, z toho 32 národních parků, 48 národních 

rezervací a 15 přírodních monumentů.58 

     Pod ministerstvo vzdělání59 spadají santuária přírody, vyhlášená na základě 

Zákonu o národních monumentech z roku 1970. Jedná se o pozemní či mořské 

oblasti nabízející zvláštní možnosti pro geologický, paleontologický, zoologický, 

botanický nebo ekologický výzkum a studium.60 V současnosti je vyhlášeno 

37 santuárií, z toho 13 umožňuje zoologické a 11 botanické výzkumy. Celková 

rozloha činí 422.177 ha.61 

     Na území Chilské republiky se nachází také 9 biosférických rezervací s celkovou 

rozlohou 9.581.616 ha, jejichž základ tvoří již existující státem chráněná území, a 

9 mokřadů Ramsar s celkovou rozlohou 159.154 ha.62 

     Základní zákon pro životní prostředí z roku 1994 ve svém článku 35 stanovuje, že 

„stát má podněcovat a podporovat zřizování soukromých chráněných oblastí se 

stejnými poplatky, právy i povinnostmi jako jednotky náležející do Národního 

systému státních chráněných oblastí.“63 Síť soukromých chráněných oblastí (RAPP) 

založená roku 1997 má v současnosti více než 100 členů, mezi nimi soukromé osoby, 

                                                 
57 Údaje se rozcházejí. Oficiální stránky CONAF uvádí 95 jednotek. Stránky WCPA jich uvádí 97. 
Výsledkem všech zmíněných chráněných území by byl počet 99. 
58 Kartografické znázornění jednotek SNASPE najdeme v CONAF, Guía de parques nacionales y 
áreas silvestres protegidas de Chile. Dostupné na 
<http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0027526.pdf>. Nebo na oficiálních webových 
stránkách Sistema nacional de información ambiental, <www.sinia.cl>, kde jsou mapy interaktivní a 
poskytují řadu dalších informací o národním území. 
59 Konkrétně pod Radu národních monumentů. 
60 Ley de Monumentos Nacionales 17.288. 
61 CONAMA, Biodiversidad de Chile: Patrimonio y desafío, s. 514. CONSEJO DE MONUMENTOS 
NACIONALES DE CHILE, Los monumentos.  
62 O těchto světových sítích viz 3.4 Bilaterální spolupráce „Program Člověk a biosféra“ a 3.1 Globální 
úmluvy „Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního 
ptactva“. 
63 Článek 35 zákona. 
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nadace, nevládní organizace a univerzity. Celková rozloha 133 soukromých 

chráněných oblastí je 386.571,5 ha.64 

     Poslední územní ochranou jsou jednotky mořských a pobřežních ekosystémů. 

Jejich ochrana je zahrnuta v systému santuárií přírody, biosférických rezervací, 

mokřadů Ramsar a se vstupem v platnost Základního zákona pro životní prostředí 

také ve SNASPE. Na základě některých dalších úmluv a zákonů existují však 

samostatné kategorie pro mořské a pobřežní oblasti. 

     Na začátku 90. let 20. století stanovuje Obecný zákon o rybolovu a vodní 

kultuře65 tři typy geograficky vymezených území chránících hydrobiologické zdroje. 

Jsou jimi mořské parky, mořské rezervace a zóny manipulace a využívání bentosu. 

V roce 1997 byla na základě tohoto zákonu založena první mořská rezervace La 

Rinconada o rozloze 338 ha. Zařadila se tak ke dvěma genetickým rezervacím již 

existujícím. Všechny tři spadají pod Ministerstvo ekonomie. 

     V roce 1999 zakládá Ministerstvo národní obrany tři pobřežně-mořské chráněné 

oblasti. Jedná se o podmořské zóny chránící biodiverzitu v okolí Velikonočního 

ostrova. 

     Poslední iniciativu v této oblasti koordinovala Národní komise pro životní 

prostředí CONAMA66. V letech 2003 a 2005 tak vznikly další tři chráněné mořské a 

pobřežní oblasti rozličného využití AMCP-MU.67 

     Je zřejmé, že na ochranu moří je v posledních letech dáván velký důraz. Jelikož 

chráněné oblasti tohoto typu zakládají různá ministerstva na základě různých 

mezinárodních úmluv a zákonů a jsou pod správou různých jednotek (mnohdy 

několika), je situace poněkud nepřehledná. 

                                                 
64 CODEFF, Áreas protegidas privadas, dostupné na http://www.codeff.cl/. 
65 Decreto Supremo 430, rok 1991. 
66 Do roku 2007 plnila funkci Ministerstva životního prostředí. 
67 Více viz 3.4 Bilaterální spolupráce „Světový program ochrany životního prostředí“. 
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3 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE NA OCHRANĚ 

CHILSKÉ BIODIVERZITY 

     Kapitola věnovaná zahraniční spolupráci na ochraně biodiverzity Chile 

představuje hlavní multi- i bilaterální dohody, ke kterým republika za účelem 

ochrany biologické rozmanitosti  přistoupila. 

     Jak bylo nastíněno v předešlých kapitolách, s ochranou biodiverzity souvisí i řada 

dalších aktivit, které se nezabývají ochranou taxonů a ekosystémů primárně. I 

takovéto iniciativy budou zmíněny, neboť úzce souvisí s ochranou biologické 

rozmanitosti. Vedle řady globálních úmluv, programů a projektů, spolupracuje Chile 

na ochraně biosféry i prostřednictvím multi- a bilaterální regionální spolupráce, bude 

popsána i bilaterální spolupráce s mimoregionálními partnery a bilaterální spolupráce 

na základě obchodních dohod. 

     Globální a bilaterální mimoregionální formy zahraniční spolupráce se odehrávají 

především na poli finanční podpory, technické pomoci a výměny odborných znalostí. 

Regionální spolupráce je zaměřena především na řešení společných lokálních 

problémů. 

     Přesto, že se Chile jeví jako země s aktivním přístupem k péči o biodiverzitu, stále 

zůstává tématem k diskuzi, na kolik je plnění závazků vzešlých z multi- i 

bilaterálních úmluv prováděno, zda je legislativa dostatečně účinná a je zodpovědně 

kontrolováno její dodržování, zda se závazky objevují jen v podepsaných smlouvách, 

či jsou převáděny i do praxe. 

     Zahraniční spolupráce na ochraně chilské biodiverzity je rozdělena do pěti 

podkapitol. Snahou je seřadit je od úmluv s největším záběrem a největším počtem 

signatářů po nejužší spolupráci.  
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     První podkapitola je věnována globálním úmluvám, které mnohdy určují základní 

rámec pro další kooperaci a zavazují smluvní strany k plnění řady povinností. 

Následuje spolupráce multilaterální regionální, která má oproti globálním úmluvám 

možnosti dosáhnout značných úspěchů, díky spolupráci států na řešení společného 

problému, který se týká jedné oblasti, která přesahuje vnitřní hranice kooperujících 

států.  

     Další tři podkapitoly spadají pod bilaterální spolupráci, přesto je takto 

pojmenována pouze jedna z nich. Z bilaterální spolupráce, která se v našem případě 

zabývá programy realizovanými za pomoci nadnárodních organizací a kooperací 

Chile s jinými národními státy, je zvlášť vymezena kapitola o obchodních dohodách, 

které zahrnují environmentální témata, a o spolupráci se sousedními státy. Obchodní 

dohody tvoří samostatnou podkapitolu, neboť se jedná o spolupráci, která výslovně 

spojuje obchod se životním prostředím a v nejednom případě vyžaduje obchodní 

dohoda podpis doplňujícího protokolu věnovaného výhradně environmentálním 

otázkám. Spolupráce se sousedními státy si rovněž zaslouží svou samostatnou 

podkapitolu. Není sice v případě Chile a jeho sousedů vyvážená, ale spolu 

s multilaterální regionální kooperací je to jeden z mála způsobů, jak problémy 

biologické diverzity řešit opravdu efektivně a in-situ. Proto je pohled na tuto 

spolupráci nahlížen i z hlediska vývoje vzájemných vztahů. 

     Chilská péče o biodiverzitu se tedy odehrává na různých úrovních. Na úrovni 

celosvětové, multilaterální regionální a bilaterální regionální i mimoregionální. Je 

však třeba zdůraznit, že i chilská biodiverzita má tři úrovně. Je to úroveň 

kontinentální, tichomořská, do níž zahrneme kromě ekosystémů moří i svrchované 

pacifické ostrovy, a antarktická. Ačkoli, jak již bylo řečeno, byly zmrazeny všechny 

reklamace na antarktická území a Antarktida ani žádná její část nespadá pod 
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suverenitu některého ze států, jsou uvedeny i dokumenty zahraniční spolupráce, jež 

Chile podepsalo se záměrem péče a ochrany biologické diverzity a životního 

prostředí Antarktidy. Již tradičně si totiž Chile nárokuje antarktické území o 

rozloze 1.250.000 km2. 

 

 

3.1 Globální úmluvy 

     První snahy o mezinárodní ochranu životního prostředí se objevují již na přelomu 

19. a 20. století. V tomto období se však jedná především o regulaci využívání 

některých složek životního prostředí (ryby, ptactvo) za účelem prosazování 

ekonomických zájmů68. 

     Mezinárodní úmluvy zaměřené na životní prostředí se hojněji objevují až po 

druhé světové válce. V padesátých a šedesátých letech minulého století vznikají 

dokumenty obracející pozornost na znečišťování moří ropou a na působení jaderné 

aktivity. 

     V červnu roku 1972 je do Stockholmu svolána první Světová konference OSN 

s názvem „Lidské životní prostředí“. Organizace spojených národů tak reaguje na 

prohlubování globálních problémů souvisejících s životním prostředím, které je třeba 

začít řešit novými formami mezinárodní spolupráce. V následujícím dvacetiletí snad 

právě díky konferenci roste uvědomění národních států a přibývá multilaterálních 

dohod věnujících se ochraně přírody a přírodních zdrojů, ochraně životního prostředí 

moří, dopadům na životní prostředí přesahujících hranice států, ochraně ozónové 

vrstvy a nebezpečným odpadům. 

                                                 
68 MEZŘICKÝ, V., Environmentální politika a udržitelný rozvoj, s. 157. 
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     V červnu 1992 se v Rio de Janeiru koná druhá „Světová konference OSN o 

životním prostředí a rozvoji“. Jedním z hlavních přínosů konference je formulování 

zásady trvale udržitelného rozvoje. Základem této koncepce je uznání provázanosti 

životního prostředí se sociálně-ekonomickým rozvojem. Životní prostředí je tedy 

třeba chápat jako součást procesu rozvoje a nikoli izolovaně.  

     Již samotná konference přinesla nové deklarace a úmluvy. V následujících letech 

jsou podepisovány další protokoly týkající se na příklad klimatických změn. 

     Vytvoření mezinárodního právního řádu sestávajícího se z úmluv, smluv a 

standardů patří mezi významné úspěchy Organizace spojených národů. V mnoha 

oblastech, které postupně nabývaly mezinárodních rozměrů, byla právní činnost OSN 

průkopnická. V čele snah o zavedení právního rámce stála i v případě ochrany 

životního prostředí.69 Většina úmluv této kapitoly toto tvrzení dokazuje. Kromě třech 

globálních dohod70 vznikly všechny z iniciativy OSN či některé z jejích odborných 

organizací.71 Řada dohod s celosvětovou platností podněcuje spolupráci na 

regionální či subregionální úrovni a stává se vzniklým dokumentům rámcem. 

     Chile se aktivně zúčastnilo světových konferencí o trvale udržitelném rozvoji a 

přistoupilo k většině multilaterálních dohod o životním prostředí, které vznikly po 

roce 1990. 

     Kongresem přijatá a prezidentem ratifikovaná úmluva má být začleněna do 

národní legislativy. Tento proces však není v případě republiky Chile u mnohých 

úmluv uspokojivě dokončen a chybí tak řada zákonů a nařízení potřebných pro jejich 

plnění.72  

                                                 
69 Informační centrum OSN v Praze, Mezinárodní právo. Dostupné na 
http://www.osn.cz/mezinarodni-pravo/ 
70 Jedná se o úmluvy o regulaci lovu velryb, o zachování antarktických tuleňů a o zachování 
antarktických živých mořských zdrojů. 
71 Zejména UNESCO. 
72 OECD, ECLAC, Evaluaciones del desempeño ambiental Chile, s.  209. 
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     Kromě níže podrobněji rozebraných globálních úmluv ratifikovaných republikou 

Chile, jsou pro stát platné Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu, Kjótský 

protokol k Rámcové úmluvě o změnách klimatu a podepsaný je Kartagenský 

protokol o biologické bezpečnosti. 

 
Tbl. č. 5: Vybrané globální úmluvy ratifikované republikou Chile 

GLOBÁLNÍ ÚMLUVA SEPSÁNA VSTUP 
V PLATNOST 

PLATNOST 
V CHILE 

O regulaci lovu velryb 
 

1946 1948 1979 

O mokřadech majících 
mezinárodní význam především 
jako biotopy vodního ptactva 

1971 1975 1981 

O ochraně světového kulturního a 
přírodního dědictví 

1972 1975 1980 

O zachování antarktických tuleňů 
 

1972 1978 1980 

O mezinárodním obchodu 
ohroženými druhy volně žijících 
živočichů a rostlin 

1973 1975 1975 

O ochraně stěhovavých druhů 
volně žijících živočichů 

1979 1983 1981 

O zachování antarktických živých 
mořských zdrojů 

1980 1982 1981 

O mořském právu 
 

1982 1994 1997 

O biologické rozmanitosti 
 

1992 1993 1995 

O boji proti dezertifikaci 
v zemích postižených velkým 
suchem nebo dezertifikací 

1994 1996 1998 

                      Zdroj: CONAMA           

 

Mezinárodní úmluva o regulaci lovu velryb 

     Dohoda byla podepsána roku 1946, v Chile vstoupila v platnost roku 1979. 

     Smluvní strany prostřednictvím této úmluvy založily Mezinárodní velrybářskou 

komisi. Členy komise jsou zástupci smluvních států, z každé země jeden, kteří mají 

právo hlasovat. 
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Tato úmluva byla sepsána ve Washingtonu patnácti státy73, mezi nimi i Chile. 

     Čtyřicet let stanovovala komise především regulační kvóty, které však byly 

vysoké a nebránily stálému úbytku a ohrožení kytovců. Až v roce 1986 bylo přijato 

moratorium zakazující komerční lov velryb. 

     Snahou je ustavovat santuária velryb v jejich domácím prostředí. Bylo tak 

navrženo Santuário Jižního moře v okolí Antarktidy, jižního Pacifiku, Indického 

oceánu a jižního Atlantiku. O návrzích se hlasuje, přijaty mohou být pouze 75 % 

většinou. Jelikož proti sobě stojí skupina usilující o komerční lov a skupina, jež se 

snaží prosadit zákaz lovu, je hlasování komise známo korupcí. 

     Chile se řadí k tzv. ochranářské skupině, na zasedání velrybářské komise roku 

1999 zabránilo japonským snahám o znemožnění ustanovení nového Santuária 

v jižním Pacifiku.74 

 

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy 

vodního ptactva 

     Dohoda známá jako Ramsarská úmluva byla sjednána roku 1971. Chile ke 

smlouvě přistoupilo roku 1981. 

     Původním cílem protokolu byla ochrana mokřadů jako biotopů vodních ptáků. 

Postupem času byla její účinnost rozšířena na všechny aspekty ochrany mokřadů 

jako ekosystémů, které jsou extrémně důležité pro zachování biologické 

rozmanitosti.75 

     Smluvní strany mají za povinnost zapsat nejméně jeden mokřad do „Seznamu 

mokřadů mezinárodního významu“, zakotvit ochranu mokřadních ekosystémů do 

                                                 
73 Argentina, Austrálie, Brazílie, Dánsko, Francie, Chile, Jihoafrická unie, Kanada, Nizozemí, Nový 
Zéland, Norsko, Peru, SSSR, USA, Velká Británie.  
74 CONAMA Biodiversidad de Chile: Patrimonio y desafío, s. 601. 
75 GACKA, M., Ramsarská úmluva.  
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legislativy apod. V současné době podepsalo úmluvu 154 států, v seznamu mokřadů 

je zapsáno 1.650 oblastí s celkovou rozlohou 149,6 milionů hektarů.76 

     Od roku 2005 je v Chile platná Národní strategie pro mokřady. 

     V současnosti je v Seznamu uvedeno 9 chilských mokřadů. V tabulce jsou 

seřazeny podle geografického umístění na chilském území, od severu k jihu.77 

 
Tbl. č. 6: Chilské mokřady Ramsar 

NÁZEV 
rok 

REGION ROZLOHA 
(ha) 

NADMOŘSKÁ 
VÝŠKA (m n.m.) 

Salar de Surire 
1996 

XV Arica 
Parinacota 

15.858  průměrně 4.200 

Salar de Huasco 
1996 

I Tarapacá 6.000  průměrně 2.500 

Salar de Tara 
1996 

II Antofagasta 5.443  průměrně 4.400 

Sistema Hidrológico 
Soncor 1996 

II Antofagasta 5.016  průměrně 2.300 

Lagunas Negro 
Francisco y Santa 
Rosa 1996 

III Atacama 62.460  3.715 - 4.000 

Santuario de la 
Naturaleza Laguna 
Conchalí 2004 

IV Coquimbo 34  

Humedal El Yali 
1996 

V Valparaíso 520  max 50 

Santuario de la 
Naturaleza Carlos 
Andwanter 1981 

X Los Lagos 4.877  

Bahía Lomas 
2004 

XII Magallanes 58.946  

Zdroj: Dirección General de Aguas 

 

     Pouze tři z chilských mokřadů uvedených v Seznamu Ramsar jsou součástí jiného 

chráněného území. Salar de Tara a Sistema Hidrológico Soncor jsou součástí národní 

rezervace Los Flamencos, mokřad Lagunas Negro Francisco y Santa Rosa je součástí 

národního parku Nevado Tres Cruces. 

                                                 
76 Dostupné na <www.ramsar.org>. 
77 Mapa dostupná na <http://www.dga.cl/otros/dgajovenes/humedales/SitiosRamsarChile2005.pdf>.  
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     Jako první chilský mokřad byl v roce 1985 zapsaný na mezinárodní Seznam 

Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter. Na tomto chráněném území došlo 

v roce 2004 ke značnému úhynu černokrkých labutí (Cygnus melancoryphus) 

v důsledku činnosti výrobny celulózy. 

     Bahía Lomas, je zatím posledním mokřadem Ramsar na chilském území. 

Rozsáhlá oblast na severu Ohňové země je největší přílivovou oblastí Chile s 

vysokou koncentrací pobřežních stěhovavých ptáků. 

     Nejmenší z devíti biotopů vodního ptactva, Santuario de la Naturaleza Laguna 

Conchalí, je soukromá pobřežní rezervace. 

 

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 

     Dohoda byla vypracována roku 1972, Chile přistoupilo roku 1980. 

     Myšlenka spojit ochranu kulturních a přírodních památek vznikla již v polovině 

60. let. Formou úmluvy byla předložena v roce 1972 na generální konferenci 

UNESCO, kde byla také jednomyslně přijata. 

     Protokol definuje kulturní dědictví mimo jiné jako architektonická díla, díla 

monumentálního sochařství a malířství, prvky či struktury archeologické povahy, 

jeskynní obydlí a další jednotky s výjimečnou světovou hodnotou z hlediska dějin, 

umění či vědy. Pod přírodním dědictvím se rozumí mimo jiné přírodní jevy tvořené 

fyzickými a biologickými útvary, geologické a fyziografické útvary s výskytem 

ohrožených druhů zvířat a rostlin. Všechny úkazy jsou pak nositeli výjimečné 

světové hodnoty ať z hlediska vědy, estetiky či péče o zachování přírody. 

     Smluvní státy se zavazují zabezpečit ochranu, zachování, prezentování a předání 

kulturního a přírodního dědictví nacházejícího se na jeho území budoucím 

generacím. Pro splnění cíle úmluvy je vytvořen systém mezinárodní pomoci a 

spolupráce. 
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     Každý smluvní stát předkládá soupis navrhovaného kulturního a přírodního 

dědictví na svém území. Splňují-li tyto památky kritéria stanovená Výborem pro 

světové dědictví, budou zahrnuta do Seznamu světového dědictví, po případě do 

Seznamu světového dědictví v nebezpečí, bude-li se zápisem dotyčný stát souhlasit. 

     V případě republiky Chile jsou v Seznamu světového dědictví zapsány 4 kulturní 

památky, pátá kulturní památka je v Seznamu světového dědictví v nebezpečí. 

     Mezi osmnácti navrhovanými památkami státu jsou pouze dvě přírodní. Jde o: 

 

Národní park souostroví Juan Fernández, který je navrhován podle X. kritéria, jež 

zahrnuje významné oblasti pro ochranu biodiverzity in-situ. Národní park o rozloze 

93 km2  chrání přibližně 95% zemského povrchu souostroví. Oblast je tvořena 

řetězovým pohořím vulkanického původu a je obývána řadou endemických rostlin a 

živočichů. Jedinečná kombinace taxonů příbuzných biosféře tropické Ameriky, 

Antarktidy i Asie činí místní izolované území významným pro studium evoluce 

patřičných řádů.78 

Národní parky Torres del Paine a Bernardo O´Higgins jsou v prozatimním 

seznamu již od roku 1994. Parky zahrnují 90% oblasti jižních patagonských 

ledových polí, přibližně 350 km severo-jižního pásma And a labyrint fjordů a 

ostrůvků v Tichém oceánu. Oblast je významná pro výzkum glaciální činnosti a 

sukcese okolních ekosystémů.79 

 

Úmluva o zachování antarktických tuleňů 

     Dohoda byla podepsána roku 1972, v Chile vstoupila v platnost roku 1980. 

                                                 
78 Dostupné na webových stránkách World Heritage, http://whc.unesco.org/. 
79 Tamtéž. 
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     Úmluva se vztahuje na moře jižně od 60° jižní zeměpisné šířky. Jejím zájmem je 

ochrana ve smlouvě jmenovaných druhů ploutvonožců.80 

     Smluvní strany81 se zavazují, že zmíněné druhy nebudou ve vymezeném prostoru 

loveny jejich státními příslušníky ani loděmi plujícími pod jejich státní vlajkou a že 

za tímto účelem přijmou potřebné zákony a nařízení. Lov ploutvonožců může být 

realizován jen se speciálním povolením. 

     Strany jsou povinny každoročně informovat ostatní smluvní státy o nových 

opatřeních, jež přijaly, a pořádat setkání alespoň jednou za pět let. Funkci poradního 

orgánu zastává „Vědecký výbor pro výzkum Antarktidy“ SCAR. 

     Úmluva obsahuje přílohu, která podrobněji rozvádí povolený počet ulovených 

kusů u jednotlivých druhů, období a zóny zákazu lovu, vymezení rezervací, 

upřesnění obsahu ročních zpráv a metody lovu. 

     Jak uvádí CONAMA, poslední setkání smluvních stran se konalo v roce 1988, 

Chile odeslalo svou poslední zprávu stranám a SCARu v roce 1999.82 

 

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a 

rostlin 

     Úmluva známá pod zkratkou CITES byla vypracována ve Washingtonu roku 

1973, Chile k ní přistoupilo roku 1975. 

     Cílem dohody je zabezpečit, aby mezinárodní obchod nebyl příčinou nevratného 

ničení živé přírody.83 Smluvní státy uznávají nezbytnost mezinárodní spolupráce při 

plnění tohoto úkolu.  

                                                 
80 Rypouš sloní Mirounga leonina, tuleň leopardí Hydrurga leptonyx, tuleň Weddellův Leptonychotes 
weddelli, tuleň krabožravý Lobodon carcinophagus, tuleň Rossův Ommatophoca rossi a  druhy 
lachtanů Arctocephalus sp. 
81 Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Francie, Chile, Itálie, Japonsko, Jižní Afrika, Kanada, 
Německo, Norsko, Polsko, Rusko, USA, Velká Británie. Podepsal ale dosud neratifikoval Nový 
Zéland.  
82 CONAMA Biodiversidad de Chile: Patrimonio y desafío, s. 602. 
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     Protokol definuje termíny obchod, reexport a introdukce z moře, mimo jiné. Pro 

účely smlouvy je obchod chápán jako vývoz, reexport, dovoz a introdukce z moře, 

reexport je pak vývoz exempláře, který byl předtím dovezen a introdukcí z moře se 

rozumí dovoz exemplářů84 kteréhokoliv druhu, které byly uloveny v mořských 

vodách, jež nejsou pod právní svrchovaností žádného státu.85 

     Součástí úmluvy jsou 3 přílohy různých kritérií, které obsahují taxony, jichž se 

dohoda týká. První příloha zahrnuje druhy86 ohrožené vyhubením. Obchod s těmito 

exempláři by měl být předmětem zvláště přísných opatření, povolován může být jen 

za výjimečných okolností. Druhá příloha zahrnuje druhy, jež nejsou bezprostředně 

ohroženy vyhubením, ale působením obchodu by se jimi mohly stát. Třetí příloha 

zahrnuje druhy, které některá ze smluvních stran prohlásí za předmět preventivních 

opatření v rámci své právní svrchovanosti, k čemuž však žádá spolupráci jiných 

stran. 

    Strany jsou povinny učinit taková opatření, která uvedou ustanovení úmluvy 

v život. Takovými opatřeními může být pokutování činnosti odporující dohodě či 

provedení konfiskace exemplářů a jejich případný návrat do vývozního státu. 

     Orgány zodpovědné za aplikaci úmluvy jsou v Chile tři. Jejich kooperaci má na 

starosti  oddělení životního prostředí Ministerstva zahraničních věcí. CONAMA 

uvádí, že plnění této dohody zaručuje důkladná celní kontrola. Pozemní, přístavní i 

letištní hraniční přechody jsou zajištěny policií a patřičnými státními orgány.87 

                                                                                                                                                             
83 MEZŘICKÝ, V., Základy ekologické politiky, s. 146. 
84 Exemplářem se ve smyslu úmluvy rozumí: jakýkoli živočich či rostlina, ať živý či mrtvý; popř. i 
snadno rozpoznatelné části nebo výrobky z nich. 
85 CITES, Článek I. 
86 Druhem se ve smyslu úmluvy rozumí: „kterýkoli druh, poddruh, nebo geograficky oddělená 
populace“. 
87 CONAMA, Memorandum del Gobierno de Chile para la Evaluación de Desempeño Ambiental, 
s. IV-37. 
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     Ve studii zpracované roku 2001 nevládní organizací „Péče o volně žijící rostliny a 

živočichy“ COVS je však právě plnění úmluvy CITES republikou Chile podrobeno 

značné kritice. Jedná se zde především o nelegální obchod s exotickými živočichy.88 

     V přílohách k úmluvě jsou uvedeny na příklad následující druhy přirozeně se 

vyskytující v Chile. 

 
Tbl. č. 7: Vybrané druhy příloh CITES přirozeně se vyskytující v Chile 

FAU NA FLORA 

PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 PŘÍLOHA 1 
vikuňa 
Vicugna vicugna 

skunk jižní 
Conepatus humboltii 

blahočet chilský 
Araucaria araucana 

huemul 
Hippocamelus bisulcus 

kočka tmavá 
Oncifelis guigna 

cypřiš chilský 
Fitzroya cupressoides 

pudú 
Pudu pudu 

velryba jižní 
Eubalaena australis 

 

vydra jižní 
Lontra provocax 

plameňák chilský 
Phoenicoparrus chilensis 

 

keporkak 
Megaptera novaeangliae 

kolibřík velký 
Patagona gigas 

 

kondor velký 
Vultur gryphus 

papoušek patagonský 
Cyanoliseus patagonus 

 

tučňák Humboldtův 
Spheniscus humboldti 

  

nandu menší 
Pterocnemia pennata 

  

Zdroj: CITES 

 

Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů 

     Dohoda, také známá jako Bonnská, či pod zkratkou CMS, byla zpracována roku 

1979, v Chile vstoupila v platnost roku 1981. 

     Cílem smlouvy je ochrana ohrožených druhů ptáků a ostatních migrujících 

pozemských a mořských živočichů v celé oblasti jejich výskytu a zejména 

v oblastech jejich migračních tahů. Velký význam zde hraje mezinárodní spolupráce. 

Státy se zavazují k podpoře, spolupráci a propagaci výzkumu, k zajištění 
                                                 

88 COVS, Área de investigación. 
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bezprostřední ochrany migrujících druhů a k uzavírání dohod o ochraně jednotlivých 

ohrožených druhů.89 

     Protokol pro své potřeby definuje pojmy stěhovavý druh, areál, lov a záchovný 

status, mimo jiné. Stěhovavým druhem se rozumí populace, či její část, která 

cyklicky a předvídatelně překračuje jednu nebo více hranic státní svrchovanosti. 

Areálem se rozumí suchozemské i vodní plochy, jež stěhovavý druh obývá, dočasně 

se v nich zdržuje, či je pouze překračuje nebo přelétá. Lovem se míní sběr, lovení, 

rybolov, chytání, zabíjení, ale i vyrušování. Záchovným statutem se rozumí 

dostatečná početnost a rozšíření druhu spolu s dostatečně velkým areálem. 

     Součástí úmluvy jsou dvě přílohy. Příloha I vede seznam stěhovavých druhů, 

které jsou ohroženy. Protokol upravuje chování areálových států daných stěhovavých 

druhů. Příloha II vede seznam stěhovavých druhů s nepříznivým záchovným 

statutem90, pro jejichž zachování je vyžadováno uzavírání mezinárodních dohod. 

     V rámci aktivit spojených s touto úmluvou proběhl v oblasti Jižního cípu výzkum 

zaměřený na stav malých kytovců (výzkumu se účastnilo 12 odborníků, 6 z toho 

z Chile). Podobnou iniciativou je projekt Chile a Argentiny hodnotící situaci 

kontinentální populace ohroženého druhu husice rudohlavé (Chloephaga rubidiceps). 

V roce 1999 se pro salary Altiplana připravovaly dohody o ochraně místní fauny, 

především plameňáků.91 V současnosti je však republikou Chile podepsána jediná 

dohoda vycházející z Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících 

živočichů92.  

      

                                                 
89 MEZŘICKÝ, V., Základy ekologické politiky, s. 146. 
90 Jinými slovy, není-li splněna kterákoli z charakteristik záchovného statutu. 
91 SCHLATTER, R., HUCKE-GAETE, R., Importancia de la cooperación internacional para la 
conservación de aves y mamíferos marinos presentes en Chile, s. 15. 
92 viz 3.1 Globální úmluvy „Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů“. 
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Tbl. č. 8: Vybrané druhy příloh CMS s areálovým státem v Chile 

PŘÍLOHA 1 
 

PŘÍLOHA 2 

plameňák andský 
Phoenicopterus andinus 

kosatka dravá 
Orcinus orca 

tadarida guánová 
Tadarida brasiliensis 

delfín skákavý 
Tursiops truncatus 

vikuňa 
Vicugna vicugna 

orlovec říční 
Pandion haliaetus 

huemul 
Hippocamelus bisulcus 

 

plejtvák obrovský 
Balaenoptera musculus 

 

vorvaň obrovský 
Physeter macrocephalus 

 

tučňák Humboldtův 
Spheniscus humboldti 

 

žralok bílý 
Carcharodon carcharias 

 

Zdroj: CMS 

 

Úmluva o zachování antarktických mořských živých zdrojů 

     Dokument byl sepsán roku 1980, v Chile vstoupil v platnost roku 1981. 

     Tato úmluva se vztahuje k mořským ekosystémům na jih od 60° jižní zeměpisné 

šířky, mezi mořské živé zdroje patří populace ryb, měkkýšů, korýšů a všechny 

ostatní živé organismy včetně ptáků. 

     Hlavním cílem dohody je, jak již její název napovídá, zachování antarktických 

mořských živých zdrojů. Zachováním se zde rozumí takové racionální využívání, 

které nezpůsobí zmenšení populace druhu pod udržitelnou míru, které neohrozí 

ekologické vztahy mezi populacemi mořských živých zdrojů a které předchází 

změnám či minimalizuje nebezpečí potenciálně nevratných změn mořských 

ekosystémů. 

     Články 3 – 5 odkazují na Smlouvu o Antarktidě, konkrétně na články, které 

označují Antarktidu za kontinent míru a vědy, který nespadá pod svrchovanost 

žádného státu. 
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     Úmluvou je zřízena komise, která má za úkol uskutečnit vytčené cíle dokumentu. 

Za tímto účelem by měla zajistit kompletní studie a výzkumy o mořských 

ekosystémech a antarktických živých zdrojích, kompilovat údaje o stavu populací 

mořských živočichů a o faktorech, kterými jsou populace ovlivňovány, získávat data 

o lovu, stanovovat opatření pro zachování druhů a další. Jako poradní orgán komise 

je úmluvou zřízen vědecký výbor.  

     Smluvní strany93 jsou povinny v rámci své kompetence přijímat opatření 

k zajištění plnění cílů úmluvy a poskytovat informace o těchto opatření komisi. 

 

Konvence OSN o mořském právu 

     Dohoda byla sepsána roku 1982, v Chile vstoupila v platnost roku 1997. 

     Tato úmluva upravuje velmi komplexním způsobem mnohá námořní témata. 

Mořské životní prostředí patří mezi ně. 

     Mořskému životnímu prostředí je věnována XII. část konvence. Články tohoto 

oddílu se zabývají téměř výlučně kontaminací, tedy přijímáním opatření smluvními 

stranami k její prevenci, redukci a kontrole. Svým způsobem může být za 

kontaminaci považován i výskyt invazních druhů. Tak si můžeme vysvětlit fakt, že 

se v tomto poměrně monotématickém oddílu objeví článek věnovaný vědomému i 

nevědomému zavlečení exotických druhů. 

     Základní povinností této části úmluvy je povinnost mořské prostředí chránit a 

zabezpečovat. V kapitole o světové a regionální spolupráci je důraz kladen na 

poskytování informací ostatním státům, které by mohly být případnou kontaminací 

postiženy, a na společné řešení nehod. Spolupráce má být dále rozvíjena v oblasti 

                                                 
93 Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Cookovy ostrovy, Čína, EU, Finsko, Francie, 
Holandsko, Chile, Indie, Itálie, Japonsko, Jižní Afrika, Kanada, Korejská republika, Mauricius, 
Namíbie, Německo, Norsko, Nový Zéland, Peru, Polsko, Rusko, Řecko, Španělsko, Švédsko, 
Ukrajina, Uruguay, USA, Vanuatu, Velká Británie. 
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výzkumu. Informace, které si budou státy vzájemně poskytovat o kontaminaci a 

příbuzných tématech, mají sloužit k sestavení pravidel a standardů, stejně jako ke 

zpracování doporučených postupů a procesů pro boj proti kontaminaci. 

     Zvláštní pozornost je věnována i technické asistenci rozvojovým státům pro 

ochranu a zabezpečení mořského prostředí. 

     Kontrolováno a analyzováno má být každé potenciální nebezpečí kontaminace. 

Činnosti vykonávané pod jurisdikcí některé ze smluvních stran musí být řádně 

kontrolovány.  

     Kromě XII. části úmluvy jsou mořskému životnímu prostředí věnovány i některé 

články v rámci jiných tématických celků. Jedná se na příklad o články 116 až 120 

v VII. oddíle pojednávajícím o širém moři a článek 145 v XI. části o tzv. zóně94. 

      Články v VII. oddíle se zabývají právem rybolovu na širém moři, povinností 

zachovat živé mořské zdroje a závazkem mezistátní spolupráce při zachování a 

správě živých mořských zdrojů na širém moři. Článek v oddílu XI. je zaměřen na 

povinnost smluvních stran přijímat potřebná účinná opatření zajišťující ochranu 

mořského prostředí. S tímto záměrem mají být užívána pravidla, normy a postupy 

k ochraně přírodních zdrojů širého moře a k prevenci poškození mořské fauny a 

flóry. 

     CONAMA uvádí, že Chile přijalo řadu opatření pro zajištění racionálního 

nakládání s živými mořskými zdroji. S tímto účelem také zahájilo konzultace se státy 

působícími na širém moři, které nejsou signatáři tohoto dokumentu. Republika také 

zpracovává Národní akční plán pro zabránění ilegálnímu rybolovu.95 

 

                                                 
94 Zónou se v rámci úmluvy rozumí mořské a oceánské dno a materiály pod jeho povrchem vně hranic 
národní svrchovanosti. 
95 CONAMA, Biodiversidad de Chile: Patrimonio y desafío, s.  601. 
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Úmluva o biologické rozmanitosti 

     Dohoda byla sepsána roku 1992, v Chile vstoupila v platnost roku 1995. 

     Úmluva o biologické rozmanitosti je jedním z dokumentů schválených na 

„Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji“ konané roku 1992 v Rio de 

Janeiru. Široký záběr tohoto mezinárodního protokolu je zachycen cíly Úmluvy, 

které požadují ochranu biologické rozmanitosti, udržitelné využívání jejích složek a 

rovnoměrné a spravedlivé rozdělení přínosů, plynoucích z využívání genetických 

zdrojů.  

     Druhý článek dohody definuje pro na příklad termín biodiverzita, ekosystém a 

trvale udržitelné využívání. Biodiverzita je zde chápána v celé své šíři jako 

„variabilita všech žijících organismů včetně, mimo jiné, suchozemských, mořských a 

jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí; zahrnuje 

různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy“. Ekosystémem se rozumí 

„dynamický komplex společenstev mikroorganismů, rostlin a živočichů a jejich 

neživého prostředí, působící ve vzájemných vazbách jako funkční jednotka“. Trvale 

udržitelné využívání je pak „využívání složek biodiverzity takovým způsobem a 

v takovém rozsahu, který nevede k dlouhodobému poklesu biodiverzity, čímž se 

udržuje její schopnost uspokojovat potřeby a naděje současných a budoucích 

generací“. 

     Hlavním principem dokumentu je zásada suverénního práva, jež mají státy na  

využívání svých zdrojů v souladu se svou politikou životního prostředí. Zároveň 

však mají odpovědnost zajistit, aby aktivity v rámci jejich působnosti nebo dohledu 

nezpůsobily škody životnímu prostředí jiných států nebo území za hranicemi národní 

působnosti.  
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     K naplnění cílů má přispívat rozvíjení národních strategií, plánů a programů pro 

ochranu a udržitelné využívání biodiverzity. Důraz je kladen také na respektování, 

ochranu a zachování tradičních znalostí a postupů domorodých a místních obyvatel. 

     V rámci plnění závazků vyplývajících z Úmluvy o biologické rozmanitosti ze 

strany Chile byla roku 2003 přijata Národní strategie ochrany biodiverzity a roku 

2005 byl schválen její akční plán. Téhož roku vstoupilo v platnost Nařízení o 

klasifikaci druhů stanovující proces hodnocení stavu ochrany domácích taxonů podle 

kritérií Světového svazu ochrany přírody IUCN.  

     Národní strategie ochrany biodiverzity je rozpracována formou regionálních 

strategií, které určily 305 míst vhodných k ochraně, z nichž bylo 68 vybráno za 

prioritní.96  

     Prioritních míst pro ochranu biodiverzity se obvykle nachází 5 v každém 

regionu.97 Ve 28 případech se jedná o oblasti vodních ekosystémů. Jsou mezi nimi 

pobřežní a vysokoandské mokřady, kombinace pobřežního a mořského životního 

prostředí, povodí řek a jedna mořská oblast. Osmnáct prioritních míst je věnováno 

lesním ekosystémům. Jednu z největších prioritních oblastí tvoří ekosystém kvetoucí 

pouště ve III. regionu. 

 

Úmluva OSN o boji proti dezertifikaci v zemích postižených velkým suchem 

nebo dezertifikací, zejména v Africe 

     Dohoda byla sjednána roku 1994, v Chile vstoupila v platnost roku 1998. 

     Splnění hlavního cíle této úmluvy, boje proti rozšiřování pouští, má být dosaženo 

aplikací dlouhodobých integračních strategií, které by se měly simultánně zabývat 

                                                 
96 Znázornění na mapě dostupné na <http://www.sinia.cl/1292/articles-37759_pdf_fichas.pdf>.  
97 Strategie vznikla v roce 2003, tedy v době, kdy Chile bylo rozděleno do 13ti regionů. Od roku 2007 
je regionů 15. 
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zvýšením bonity půdy a obnovou, zachováním a racionálním využíváním půdních a 

vodních zdrojů v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. 

     Smluvní strany se zavazují, že při realizaci programů vedoucích k vytčenému cíli 

budou podněcovat spoluúčast obyvatel postižených oblastí a že zlepší spolupráci na 

subregionální, regionální i mezinárodní úrovni. 

     Smluvní strany postižené dezertifikací mají povinnost věnovat prioritní pozornost 

tomuto problému, zpracovat strategie a plány na jeho řešení, zjistit příčiny 

dezertifikace a zaměřit se se zvláštním důrazem na socioekonomické faktory. 

Vyspělé státy mají povinnost aktivně se podílet na boji proti rozšiřování pouští 

v rozvojových zemích, poskytnout jim finanční prostředky a jiné formy podpory. 

     K dokumentu jsou připojeny přílohy, které se věnují aplikaci úmluvy na 

jednotlivých kontinentech. Třetí příloha pojednává o makroregionu Latinské 

Ameriky a Karibiku. Na jejím počátku jsou zmíněny specifické charakteristiky 

tohoto regionu, mezi nimi 

• výskyt rozsáhlých ohrožených území, které ohrožují největší rezervy světové 

biologické rozmanitosti; 

• časté užívání „neudržitelného“ modelu rozvoje, který je důsledkem 

spolupůsobení fyzických, biologických, politických, sociálních, kulturních a 

ekonomických faktorů; 

• vážné snížení produktivity ekosystémů, nárůst chudoby a snížení životní 

úrovně obyvatel. 

     Latinskoamerické státy by tedy podle doporučení OSN měly zpracovat národní 

akční plány, ve kterých by se mělo objevit téma veřejného vzdělání a kvalifikace, 

boje proti chudobě, udržitelnosti zemědělských, dobytkářských a lesních aktivit, 

patřičného nakládání s vodními a půdními zdroji, využívání obnovitelných energií, 
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péče o biodiverzitu a další. Žádoucí je rovněž odborná a technologická spolupráce 

v rámci postižených subregionů či regionů. 

     Na boj proti dezertifikaci by měly být užity veřejné i soukromé investice a 

v souladu s články úmluvy i zahraniční finanční podpora. 

     Chile přijalo Národní akční plán, který koordinuje CONAF, a zřídilo i „Národní 

výbor pro boj proti dezertifikaci“. Ročně je tento boj podpořen částkou 115 milionů 

amerických dolarů. Díky těmto prostředkům se podařilo obnovit 3 000 000 ha půdy. 

Ještě je třeba zachránit 45 000 000 ha.98  

     V souladu se zmíněnými doporučeními této úmluvy probíhá spolupráce se stejně 

postiženými státy regionu.99  

 

Shrnutí 

     Z výše zmíněných globálních úmluv na téma biologické diverzity je za 

nejdůležitější považována Úmluva o biologické rozmanitosti. Přestože s jistou 

časovou prodlevou, plní Chile její závazky, jako je zpracování Národní strategie pro 

biodiverzitu, vypracování legislativy o dopadech na životní prostředí a další. 

     Ramsarská úmluva je také plněna, stát má na seznamu zapsáno devět mokřadů. 

Případ z roku 2004, kdy došlo k úhynu černokrkých labutí v jednom z nich, však 

jasně upozorňuje na nedostatky, které v Chile pozorujeme při dohlížení na 

dodržování legislativy. 

     Další dvě úmluvy se značným celosvětovým významem jsou úmluva CITES a 

CMS. Závazky plynoucí z těchto smluv jsou zakotveny v Zákoně o lovu. Již bylo na 

patřičném místě uvedeno, že dodržování úmluvy CITES je zpochybňováno a tvrzení 

stran si značně odporují. 

                                                 
98 CONAMA, Biodiversidad de Chile: Patrimonio y desafío, s. 599. 
99 viz 3.2 Multilaterální regionální spolupráce „Subregionální program pro trvale udržitelný rozvoj 
americké Puny“. 
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     Velkou pozornost věnuje Chile mořskému světu. U země, jejíž pobřeží je zároveň 

její nejdelší hranicí, je to pochopitelné. V oblasti otázek moře a Antarktidy je Chile 

dokonce velmi aktivní. V roce 2008 se bude v Santiagu de Chile konat konference 

Mezinárodní velrybářské komise. Tento fakt je velkým podnětem pro další chilské 

aktivity týkající se moří a kytovců. Jako příklad uveďme plánované vyhlášení 

santuária velryb v chilské svrchované mořské zóně. 

     Nejmladší z dokumentů, Úmluva o boji proti dezertifikaci, je pro Chile relevantní, 

jelikož je ve své severní části tímto fenoménem značně postiženo. Na základě této 

úmluvy OSN byly iniciovány i projekty regionální spolupráce. 

     Jedině „Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví“ tak zatím 

v oblasti přírody nepřinesla žádné úspěchy, neboť dosud nebyla uznána žádná 

navrhovaná lokalita pro tuto prestižní síť UNESCO. 

 

 

3.2 Multilaterální regionální spolupráce 

     Pojem regionu se používá k označení geograficky určitého území. Pro účely této 

kapitoly jej nejčastěji budeme chápat jako území, které zahrnuje několik států, jež se 

v rámci multilaterální regionální spolupráce snaží kooperovat při řešení společných 

problémů spojených s životním prostředím. 

     Regiony hrají v ekologické politice stále významnější roli, protože teprve na 

jejich úrovni je obvykle možné realizovat skutečně integrovanou ochranu životního 

prostředí, zahrnující trvale udržitelné hospodaření v ekosystémech, které mají často, 

ne-li pravidelně, regionální charakter. 

     Regiony mohou být objektem ekologické politiky ze dvou důvodů. Za prvé jsou 

místy kumulovaného znečištění v důsledku koncentrace průmyslových, těžebních a 

jiných aktivit. V takových případech jsou jednotícím a zvláštním objektem 
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komplexních ekologických opatření, vyjádřených v regionálních programech politiky 

životního prostředí. Jako území, na nichž se nalézají zvláště cenné části přírody, se 

na druhé straně stávají objekty zvláštní komplexní ochrany.100 

      Největším regionem, který je do této kapitoly zahrnut, je region západní 

polokoule, který zahrnuje Severní, Střední a Jižní Ameriku. Spolupráce tohoto 

makroregionu v oblasti ochrany biodiverzity je zastoupena tzv. Washingtonskou 

úmluvou. 

     Regionem v pravém slova smyslu je vysokohorská oblast And. Spolupráce mezi 

Argentinou, Bolívií, Ekvádorem, Chile a Peru na řešení environmentálních problémů 

této oblasti se v současnosti zabývá třemi hlavními tématy. Jedná se o záchranu 

vikuně, o zastavení dezertifikace a ochranu andských mokřadů.101 

     Následuje pět dohod spolupráce v rámci regionu jihovýchodního Pacifiku. Na 

základě těchto úmluv se Ekvádor, Chile, Kolumbie, Panama a Peru102 zavazují 

spolupracovat především v boji proti znečišťování Tichého oceánu. Spolupráce však 

směřuje i k trvale udržitelnému využívání jeho živých zdrojů. Hlavní institucí je 

Stálá komise pro jižní Pacifik, jejímž členem jsou všechny zmíněné státy s výjimkou 

Kolumbie. 

     Poslední dvě dohody jsou brány jako regionální díky svému specifickému zájmu, 

přestože nenaplňují výše zmíněnou definici o území zahrnujícím několik států.103 

Společné snahy se zde v prvním případě setkávají na území Antarktidy,104 ve druhém 

případě jsou zaměřeny na ochranu migrujících druhů albatrosů a buřňáků.  

 

                                                 
100 MEZŘICKÝ, V., Základy ekologické politiky, s. 75 – 76. 
101 Do poslední zmíněné spolupráce jsou navíc zapojeny Kostarika, Kolumbie a Panama. 
102 Ne všechny úmluvy jsou podepsány všemi pěti státy. 
103 Smluvní strany jsou z různých kontinentů. 
104 Tato úmluva není brána za globální, neboť k ní přistoupilo pouze 12 států. 
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Tbl. č. 9: Regionální multilaterální spolupráce 

REGIONÁLNÍ ÚMLUVA SEPSÁNA PLATNOST 
V CHILE 

Úmluva o ochraně přírody a volně žijících druzích 
západní polokoule 

1940 1967 

Dohoda o zachování a využívání vikuní 
 

1979 1981 

Subregionální program pro trvale udržitelný rozvoj 
americké Puny 

1997 2002 

Program na záchranu andských mokřadů 
 

2002 2002 

Konvence o ochraně mořského prostředí a 
pobřežní zóny jihovýchodního Pacifiku 

1981 1986 

Dohoda o regionální spolupráci pro boj proti 
kontaminaci jihovýchodního Pacifiku uhlovodíky 
a jinými škodlivými látkami v případech nehody 

1981 1986 

Protokol o zachování a péči o chráněné mořské a 
pobřežní oblasti jihovýchodního Pacifiku 

1989 1995 

Protokol o ochraně jihovýchodního Pacifiku před 
radioaktivní kontaminací 

1989 1995 

Rámcová dohoda o ochraně života na volném moři 
jihovýchodního Pacifiku 

2000 2001 

Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě 
o Antarktidě 

1991 1998 

Dohoda o ochraně albatrosů a buřňáků 
 

2001 2005 

Zdroj: CONAMA 

 

Úmluva o ochraně přírody a volně žijících druzích 

západní polokoule105 

     Úmluva byla sepsána 12. října 1940 ve Washingtonu, sídelním městě 

Panamerické unie.106  Chile ji přijalo roku 1967, dodnes však národní legislativa 

nesplňuje všechny požadavky dohody.107 

     Po Londýnské úmluvě o ochraně fauny a flóry na Africkém kontinentě z roku 

1933 je Washingtonská úmluva druhou smlouvou předcházející dnešním 

mnohostranným environmentálním protokolům.108 

                                                 
105 Používaný český překlad názvu úmluvy „Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las 
Bellezas Escénicas Naturales de América“ 
106 Orgán Unie amerických republik, od roku 1948 nahrazen Organizací amerických států. 
107 CONAMA, Biodiversidad de Chile: Patrimonio y desafío, s. 514.  
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     Dohoda z roku 1940 se zaměřuje na ochranu domácí flóry a fauny včetně 

stěhovavých ptáků, na ochranu a zachování jedinečných přírodních krás, 

výjimečných geologických formací a regionů i přírodních objektů estetického 

významu či historické nebo vědecké hodnoty.109 

     Ratifikací protokolu se státy zavazují k vytvoření chráněných území, přijetí 

patřičné legislativy a vzájemné spolupráci. První článek dohody definuje pojmy 

národní park, národní rezervace, přírodní monument, panenská rezervace a stěhovavé 

ptactvo. 

     Na základě této úmluvy vznikl chilský národní systém chráněných oblastí 

SNASPE, který přijal tři kategorie ochrany území - národní parky, národní rezervace 

a přírodní monumenty. Zákon, který tento systém  ustanovuje, dosud nevstoupil 

v platnost.  

 

Dohoda o zachování a využívání vikuní  

     Dohoda byla podepsána roku 1979, v Chile vstoupila v platnost roku 1981. 

     Úmluva podepsaná Bolívií, Chile, Ekvádorem a Peru110 zakazuje lov a 

obchodování s vikuněmi (Vicugna vicugna) a z nich odvozenými produkty111 na 

území zmíněných států  a Argentiny. Do roku 1989 byl tento obchod zakázán. 

Obnoven mohl být jen pod přísnou státní kontrolou v zemích, kde byla populace 

vikuní dostatečně obnovena. 

     Signatáři se dále zavazují ke spravování národních parků, rezervací a jiných 

chráněných území obývaných vikuněmi a k rozšíření oblastí jejich reintrodukce. 

Dalšími články dohody je zakotven komplexní výzkum, výměna informací, 

                                                                                                                                                             
108 MEZŘICKÝ, V., Environmentální politika a udržitelný rozvoj, s. 158. 
109 Preambule úmluvy. 
110 K úmluvě přistoupila Argentina, jediný stát, kterému to je dohodou povoleno. 
111 Maso, vnitřnosti a produkty z kůže, vlny a kostí. 
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technická pomoc a zřízení Technicko-správní komise, která koordinuje své činnosti 

s úmluvou CITES. 

     Článek 5 vyzývající k ochraně vikuní na území chráněných oblastí je v Chile 

naplňován Biosférickou rezervací Lauca. Jedná se o teritorium v nejsevernějším 

regionu Chile112 sestávajícím z Národního parku Lauca, Národní rezervace Las 

vicuñas a Národního monumentu Salar de Surire s celkovou rozlohou 6.501 km2. 

Toto území je obýváno národem Aymarů, se kterými probíhá úzká spolupráce při 

snahách o udržitelné nakládání s vikuněmi. 

     Nejmenší druh z jihoamerických velbloudovitých se na chilském teritoriu 

vyskytuje od hranic s Peru po jižní hranici náhorní plošiny ve III. regionu Atacama. 

Obývá nadmořské výšky mezi 3.000 až 4.600 m.113 

     Na konci šedesátých let se tento druh nacházel na pokraji vyhynutí. První 

dokument k jeho záchraně, z něhož dohoda z roku 1979 vychází, byl podepsán 

v roce 1969.  

     Tato dlouhodobá spolupráce se ukázala být velmi úspěšnou. Již v devadesátých 

letech stoupl počet jedinců přibližně na 15.000 kusů114. Díky tomuto vývoji byly od 

90. let realizovány různé pilotní programy s účastí nevládních organizací a se 

zahraniční finanční podporou.115   

     V současnosti žije na chilském území 28.000 vikuní.116 

 

                                                 
112 XV. region Arica Parinacota 
113 UNESCO, Reservas de la Biosfera, s. 46. 
114 Oproti 1.500 kusů v roce 1979. 
115 Např. Pilotní plán trvale udržitelného využívání vláken z vikuní srsti financovaný fondem UNDP. 
116 CONAMA, Biodiversidad de Chile: Patrimonio y desafío, s. 605. 
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Subregionální program pro trvale udržitelný rozvoj americké Puny 

     Tento program PASPUNA vznikl na základě Úmluvy OSN o boji proti 

dezertifikaci.117 Společný zájem o spolupráci mezi Argentinou, Bolívií, Ekvádorem, 

Chile a Peru byl vysloven na třetí „Regionální konferenci Latinské Ameriky a 

Karibiku o dezertifikaci“ konané v březnu 1997 na Kubě. Oficiálně byla spolupráce 

zahájena podpisem Dohody z Říma roku 2002.118 

     Americkou Punou se rozumí území ve středních a velkých nadmořských výškách 

And o rozloze asi 700.000 km2. Oblast, kterou obývá 12 milionů lidí, je rozdělena 

pod svrchovanost pěti výše zmíněných států.119  

     Nejvážnějším problémem oblasti z hlediska životního prostředí je dezertifikace. 

Šíření pouště je zapříčiněno ničením původních luk pastevectvím a destrukcí 

vegetace, která zabraňuje erozi. Silný tlak místních obyvatel na přírodní zdroje by 

tak mohl v krátkém čase způsobit vyhynutí hlavních druhů a zvětšení chudoby 

oblasti.120 

     Program má za cíl zastavit ničení areálu a Punu obnovit. K nezbytnému zlepšení 

životní úrovně a odstranění chudoby má pomoci rozvoj ekoturismu a další aktivity 

zajišťující příjem finančních prostředků. Zalesňování, přeměna důlních aktivit na 

činnosti podporující trvale udržitelný rozvoj a vhodné nakládání s vodními zdroji pak 

mají vést k zastavení dezertifikace a obnovy přirozených ekosystémů.121 

      

                                                 
117 viz 3.1 Globální úmluvy „Úmluva OSN o boji proti dezertifikaci v zemích postižených velkým 
suchem nebo dezertifikací, zejména v Africe“. 
118 CAMPOMANE, J., Programa subregional de desarrollo sostenible de la Puna Americana. 
119 OSN, Examen de la aplicación de la Convención de lucha contra la desertificación, s. 5. 
120 RIDES, Proyectos. 
121 CONAMA, Biodiversidad de Chile: Patrimonio y desafío, s. 605. 
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Program na záchranu andských mokřadů 

     Na druhé „Panamerické konferenci Úmluvy o mokřadech“, která se konala 

v červenci 2002 v Ekvádoru, byla založena „Kontaktní skupina pro andské 

mokřady“. Tuto skupinu tvoří zástupci Argentiny, Bolívie, Ekvádoru, Chile, 

Kolumbie, Kostariky, Peru a Venezuely, zástupci mezinárodních organizací 

spolupracujících s úmluvou jako je IUCN, WWF, Wetlands International a BirdLife 

International a dvě aktivní odborné skupiny „Mezinárodní pracovní skupina párama“ 

a „Skupina pro záchranu andských plameňáků“ GCFA122. 

     Andskými mokřady se rozumí takové mokřady a jejich komplexy, které tvoří část 

ekosystémů párama, jalca, puny123 a andské Patagonie. V rámci programu tak nejsou 

za mokřady brány izolované vodní plochy. Toto pojetí zahrnuje i vzájemné 

ekologické, sociální, kulturní a ekonomické vztahy fungující mezi mokřady a 

systémy jiných nadmořských výšek. 

     Andské mokřady hrají nezbytnou roli v rozvoji hydrografických systémů pohoří. 

Zadržují zdroje pitné vody pro obyvatele oblasti, zabraňují podemletí půdy a udržují 

ekologickou rovnováhu čištěním atmosféry a stabilizací klimatu. Specifické 

podmínky umožňují přežití jedinečných endemických rostlin a živočichů. Útočiště 

zde nachází také řada ohrožených druhů, především stěhovaví ptáci, ryby a 

                                                 
122 Jedná se o iniciativu Argentiny, Bolívie, Chile a Peru založenou roku 1996. Cílem je dosáhnout 
ochrany andských plameňáků a jejich mokřadních stanovišť na celoregionální úrovni, tedy bez 
omezení politickými hranicemi. Více viz www.flamencosandinos.org. 
123 PÁRAMO je bioregion vysokých tropických hor vyznačující se vlhkostí přesahující 80 % a nízkou 
teplotou. Půda zde dobře zadržuje vodu, která pochází z rozmanitých sladkovodních zdrojů např. 
z ledovců, řek, jezer a podzemí. Místní vegetaci tvoří křoviny, bambus a mechové polštáře. PUNA je 
typická pro suché náhorní plošiny se značně kolísavou teplotou v průběhu dne a velkými rozdíly mezi 
ročními obdobími. Vegetace je tvořena rozptýlenými zakrslými stromy a keři. Podél řek se vyskytují 
ostrůvky vegetace náležející do jiných výšek, které zde tvoří jakési oázy. Typickými mokřady puny 
jsou salary, bažinaté louky a říční nivy. JALCA je přechod mezi páramem a punou. Typologie 
vysokoandských mokřadů je velmi pestrá. Najdeme zde jezera, sladkovodní laguny ledovcového, 
vulkanického a tektonického původu, stará vypařující se moře tzv. salary, slané laguny, bažinaté 
louky, termální vody, gejzíry a jiné.  
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obojživelníci.124 Mimo jiné mají andské mokřadní ekosystémy velký význam pro 

indiánské a tradiční kultury oblasti, kterým poskytují potravu, palivo, vlákna, nerosty 

a další materiály a služby. 

     Ramsarská úmluva považuje andské mokřady za velmi křehké ekosystémy. Jsou 

vystaveny jak náročným přírodním podmínkám, tak negativnímu působení člověka. 

Velké problémy zde způsobuje člověk aktivitami jako je chov dobytka, přílišné 

využívání vodních i živých zdrojů, zavlečení exotických druhů, výstavba 

infrastuktury, nevhodné zemědělské praktiky, těžba nerostů a aktivity způsobující 

globální změny klimatu. Tyto a další činnosti jsou příčinou vysychání a ubývání 

vodních ploch, zvyšování salinity, dezertifikace, úbytku biodiverzity, fragmentace 

území, kontaminace vodních zdrojů a půdy a jejich degradace.  

     Zranitelnost těchto andských areálů vedla ke zmíněné spolupráci mezi státy. 

V roce 2005 byla sepsána „Regionální strategie o zachování a trvale udržitelném 

využívání andských mokřadů“ a její akční plán. 

     Regionální strategie je vypracována na období 10ti let, tedy od roku 2005 

do 2015. Jejím cílem je vznik a rozvoj regionálního integračního systému správy 

andských mokřadů, který má přispět ke stálému poskytování materiálů a služeb 

prostředí obyvatelům a uchování biologické rozmanitosti. Důraz je kladen na 

spolupráci mezi stranami i mezi vládami a místními usedlíky. 

     Akční plán této strategie rozepisuje aktivity k její realizaci. Jedná se na příklad o 

• činnosti vedoucí ke koordinaci a posílení regionální výkonné moci (za 

podpory a spoluúčasti vlád, multilaterálních a bilaterálních orgánů, 

mezinárodních organizací, sociálních sdružení a dalších); 

                                                 
124 Mezi nimi např. plameňák andský Phoenicopterus andinus, plameňák Jamesův Ph. jamesi, 
zrzohlávka rudooká Netta erythropthalma z čeledi kachnovití, ibis šedokřídlý Theristicus melanopis, 
slípka skvrnitoboká Gallinula melanops a druh Atelopus muisca z čeledi ropuchovití. 



 64 

• prohloubení vědeckých a technických znalostí o andských mokřadech a 

dalších funkčně přidružených ekosystémech, což má podpořit jejich 

zachování a racionální využívání; 

• podporu zachování a udržitelného využívání lokálních přírodních a kulturních 

zdrojů; 

• vzdělávání a komunikaci s veřejností, zvýšení její uvědomění a pochopení 

důležitosti mokřadních ekosystémů; 

• zpracování návrhu finančních mechanismů, systému realizace strategie a 

zajištění naplňování principů trvale udržitelného rozvoje ve středně i 

dlouhodobém měřítku.125 

 

Konvence o ochraně mořského prostředí a pobřežní zóny jihovýchodního 

Pacifiku 

     Konvence byla podepsána roku 1981, v Chile vstoupila v platnost roku 1986. 

     Základem pro latinskoamerické teze týkající se moře je doktrína svobodného 

moře126, kterou přednesl holandský právník Hugo Grotius na počátku 17. století.  

    Mořské zdroje byly považovány za nevyčerpatelné, ale stálé zlepšování umění 

rybolovu, technologický pokrok mořeplavby a zneklidňující růst kontaminace 

mořských vod zapříčinil vyhubení nebo citelný úbytek mořských populací. 

     V roce 1947 dozrálo uvědomění akutní potřeby ochrany mořských zdrojů před 

jeho ohrožováním zahraničními plavidly. V červnu téhož roku chilský prezident 

Gabriel González Videla oficiálně prohlásil mořskou zónu přilehlou kontinentálnímu 

pobřeží země i jeho ostrovům do vzdálenosti 200 námořních mil za chilské 

                                                 
125 RAMSAR COP9, Estrategía regional de conservación y uso sostenible de los humedales 
altoandinos.  
126 Podle této teze nemůže být moře přiděleno do držení žádnému státu. 



 65 

svrchované území. V srpnu se k tomuto prohlášení připojilo Peru, v roce 1950 

Ekvádor. 

     Roku 1952 se sešli zástupci Chile, Peru a Ekvádoru na první „Konferenci o 

využívání a zachování mořského bohatství jižního Pacifiku“, která se konala 

v Santiagu de Chile. Při této příležitosti státy sepsaly Prohlášení o námořním pásmu, 

v němž označily oblast ve vzdálenosti 200 námořních mil od pobřeží za svrchované 

území příslušného státu. Pro účely této Deklarace byla na první konferenci 

ustanovena Stálá komise pro jižní Pacifik CPPS s pravomocemi uzavírání smluv, 

nabývání majetku, formulování petic a výkonu právních aktivit v mezinárodním 

právu.127 

     Roku 1981 sepsaly zakladatelské státy komise spolu s Kolumbií, která přistoupila 

roku 1979, a Panamou „Konvenci o ochraně mořského prostředí a pobřežní zóny 

jihovýchodního Pacifiku“ spolu s jejím Akčním plánem.  

     Tato úmluva se vztahuje ke geografické oblasti moře a pobřeží do vzdálenosti 200 

námořních mil spadající pod jurisdikci smluvních stran a k oblasti širého moře až do 

vzdálenosti, z níž by jeho případná kontaminace mohla postihnout svrchovanou 

oblast některého ze signatářských států. 

     Základní povinnosti smluvních stran se týkají naplnění konvence v oblasti 

prevence, snížení a kontroly kontaminace mořského prostředí a pobřežní zóny. Spadá 

sem multilaterální a bilaterální kooperace, do níž se řadí na příklad kooperace 

s mezinárodními kompetentními organizacemi. Dále je zmíněna spolupráce stran při 

zpracování a aplikaci speciálních protokolů stanovujících normy, pravidla a postupy. 

                                                 
127 CPPS, Antecedentes. Dostupné na <http://www.cpps-int.org/spanish/nosotros/antecedentes.htm>. 
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     Hlavním cílem dohody je boj proti kontaminaci mořských vod128 škodlivými 

látkami pocházejícími z pozemních zdrojů, z atmosféry či z lodí. 

     Dohoda obsahuje i články o pobřežní erozi, o pomoci v nouzových situacích, o 

náhradách škody a další.  

     Od roku 1984 je rozvíjen Regionální program výzkumu, dozoru a kontroly 

mořské kontaminace COMPACSE.129 

 

Dohoda o regionální spolupráci pro boj proti kontaminaci jihovýchodního 

Pacifiku uhlovodíky a jinými škodlivými látkami v případech nehody 

     Tato dohoda byla podepsána spolu s Konvencí o ochraně mořského prostředí a 

pobřežní zóny jihovýchodního Pacifiku roku 1981, v platnost v Chile vstoupila roku 

1986. Dalšími smluvními státy je Ekvádor, Kolumbie, Panama a Peru. 

     V názvu této úmluvy jsou jasně vysloveny její cíle. Geografickou oblastí, na niž 

se smlouva vztahuje, se rozumí moře a pobřeží do vzdálenosti 200 námořních mil 

spadající pod jurisdikci smluvních stran a oblast širého moře až do vzdálenosti, z níž 

by jeho případná kontaminace mohla postihnout svrchovanou oblast některého ze 

signatářských států. 

     Smluvní strany se zavazují k sestavení plánů a programů pro případy nehod130 a 

k navyšování prostředků potřebných pro boj s kontaminací. Těmito prostředky se 

rozumí vybavení, lodě, letadla a zkušené pracovní síly. Tyto mohou být získávany 

bilaterální i multilaterální spoluprací a individuálními aktivitami států. 

                                                 
128 Kontaminací se zde rozumí „přímé či nepřímé přispění člověka k úniku škodlivých látek nebo 
energie do mořského prostředí, v němž mohou způsobit poškození živých zdrojů a mořského života, 
ohrožení lidského zdraví, překážky mořským aktivitám včetně rybolovu a jiných legálních využití 
moře, snížení kvality vody (...)“.  
129 CONAMA, Biodiversidad de Chile: Patrimonio y desafío, s. 606. 
130 Případem nehody se zde rozumí „případy, které by mohli představovat vážné a akutní nebezpečí 
pro mořské prostředí, pobřeží nebo s nimi spojené zájmy jedné nebo více smluvních stran způsobené 
přítomností velkého množství uhlovodíků nebo jiných škodlivých látek (...), které by kontaminovaly, 
nebo by mohly ohrozit kontaminací zmíněnou mořskou oblast.“ 
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     Obsahem článků jsou i opatření týkající se poskytování informací jak mezi státy 

zastoupenými jejich kompetentními orgány, tak mezi těmito orgány a posádkou lodí 

dané země. 

     Normy plynoucí z této úmluvy byly převedeny do platné chilské legislativy 

v roce 1992 Předpisem pro kontrolu vodní kontaminace. 

 

Protokol o zachování a péči o chráněné mořské a pobřežní oblasti 

jihovýchodního Pacifiku 

     Protokol byl vypracován roku 1989, v Chile vstoupil v platnost roku 1995. 

     Tento dokument vznikl na základě Akčního plánu ke Konvenci o ochraně 

mořského prostředí a pobřežní zóny jihovýchodního Pacifiku. 

     Pro realizaci Protokolu byla roku 1992 schválena „Regionální síť mořských a 

pobřežních chráněných území jihovýchodního Pacifiku“. Roku 1999 bylo podepsáno 

„Memorandum o spolupráci mezi Stálou komisí pro jižní Pacifik a Sekretariátem 

Úmluvy o biologické rozmanitosti“131. 

     Samotná „Regionální síť mořských a pobřežních chráněných území 

jihovýchodního Pacifiku“ není orgánem, který by plnil úřad nad jednotkami této sítě. 

Jejím úkolem je podněcovat zahraniční vědeckou a technickou spolupráci, výměnu 

idejí a zkušeností. 

     V dokumentu Stálé komise pro jižní Pacifik o Regionální síti mořských a 

pobřežních chráněných území jihovýchodního Pacifiku, aktualizovanému roku 2004 

je v Příloze I uveden seznam chráněných území AMCP jednotlivých členských států 

a Panamy. V případě Chile je zde uvedeno 20 jednotek. Všechna tato chráněná území 

však již tvoří součást Národního systému státních chráněných území SNASPE pod 

správou CONAF. Nejmladší z uvedených oblastí vznikly roku 1990, tedy před 

                                                 
131 O této úmluvě viz 3.1 Globální úmluvy „Úmluva o biologické rozmanitosti“. 
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uzavřením protokolu. Je zde zahrnuto 11 národních parků (na příklad Rapa Nui, 

Chiloé, Archipiélago Juan Fernández, Isla Guamblin a Cabo de Hornos), 6 národních 

rezervací (mezi nimi Pingüino Humboldt, Isla Mocha, Laguna Torca) a 3 přírodní 

monumenty (La Portada, Isla Cachagua a Cinco Hermanas). 

 

Protokol o ochraně jihovýchodního Pacifiku před radioaktivní kontaminací 

     Dokument byl podepsán roku 1989, v Chile vstoupil v platnost roku 1995. 

     Protokol má za úkol zavázat smluvní strany k zákazu vlévání radioaktivních 

odpadů a jiných radioaktivních látek do moře, či jejich ukládání pod mořské dno. 

Geografickým okruhem, pro nějž je tato dohoda určena, je svrchované území 

smluvních stran do vzdálenosti 200 námořních mil. Platí i pro platformy některého ze 

signatářů vzdálených více jak 200 námořních mil od pobřeží. 

     Spolupráce má probíhat na poli vědeckém a technologickém, výměnou informací 

a spoluprací v případech nenadálých situací, které by mohly způsobit únik 

radioaktivních látek, a zároveň i v situacích, kdy se takovému úniku nepodaří 

zabránit. 

     Výkonným orgánem této dohody je Stálá komise pro jižní Pacifik. 

 

Rámcová dohoda o ochraně života na volném moři jihovýchodního Pacifiku 

     Dohoda, nazývaná také Dohoda z Galapág, byla sepsána v roce 2000, Chile ji 

ratifikovalo roku 2001. 

     Tato smlouva je jedním z mnoha dokumentů přijatých Stálou komisí pro jižní 

Pacifik132. Smluvními stranami jsou Chile, Ekvádor a Peru. 

                                                 
132 O komisi viz 3.2 Multilaterální regionální spolupráce „Konvence o ochraně mořského prostředí a 
pobřežní zóny jihovýchodního Pacifiku“. 
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     Předmětem úmluvy je ochrana života jihovýchodního Pacifiku, s důrazem 

kladeným na populace migrujících ryb. Smlouva se zabývá výhradně oblastí volného 

moře JV Pacifiku, čímž se rozumí plocha ohraničená svrchovaným námořním 

pásmem pobřežních států v rozsahu 200 námořních mil, poledníkem 120° západní 

zeměpisné délky a rovnoběžkami 5° severní zeměpisné a 60° jižní zeměpisné šířky. 

Do oblasti nespadají námořní pásma tichomořských ostrovů náležejících některému 

z členských států Stálé komise. 

     Konkrétní druhy, na něž se bude vztahovat regulace či jiné nástroje zabraňující 

jejich nadměrnému využívání, mají být stanoveny přílohou dojednanou smluvními 

státy. 

 

Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě 

     Tento dokument byl podepsán roku 1991, v platnost vstoupil roku 1998. 

     Jak název napovídá, vznikl tento protokol na základě Smlouvy o Antarktidě, která 

byla roku 1959 podepsána ve Washingtonu dvanácti státy133. Smlouva podporuje 

nezávislost tohoto kontinentu a činnosti zde realizované mohou být výlučně mírové a 

vědecké povahy. V souladu s touto dohodou se protokol vztahuje na oblast ležící 

jižně od 60° jižní zeměpisné šířky. 

     Hlavním závazkem protokolu je ochrana antarktického životního prostředí a na 

něm závislých a přidružených ekosystémů. Antarktida je označena jako přírodní 

rezervace zasvěcená míru a vědě. 

     Aktivity realizované na kontinentě se nesmí škodlivě projevit na klimatických a 

meteorologických podmínkách, na kvalitě vody a vzduchu, ani na živočišných a 

rostlinných druzích. 

                                                 
133 Argentina, Austrálie, Belgie, Francie, Chile, Japonsko, Jihoafrická unie, Nový Zéland, Norsko, 
Spojené království Velké Británie a Severního Irska, SSSR, USA. 
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     Článek 7 dále zakazuje jakoukoli činnost spojenou s nerostnými surovinami 

s výjimkou jejich vědeckého použití. 

     Orgánem, který protokol ustanovuje, je „Komitét pro ochranu životního 

prostředí“. Jeho funkcí je poskytování poradenských služeb a dávání doporučení 

smluvním stranám. 

     Pro zajištění ochrany životního prostředí Antarktidy včetně okolních ekosystémů 

a pro plnění protokolu mají signatáři Smlouvy o Antarktidě s konzultativním 

statutem přijmout opatření k provádění inspekcí. 

     V přílohách k protokolu jsou upraveny otázky hodnocení vlivů na životní 

prostředí, ukládání odpadů a hospodaření s ním, prevence mořské kontaminace, 

chráněných oblastí.  

     Příloha číslo 2 se zabývá uchováním místní fauny a flóry. Je zde zakázáno 

zmocnění se134 či provedení jakéhokoli škodlivého zásahu135 na místní fauně a flóře. 

Výjimkou jsou pouze případy, pro něž bylo uděleno oficiální povolení. Zákaz platí i 

na zavlečení exotických druhů, parazitů a nemocí.  

     Zvláštní ochraně se těší lachtani rodu Arctocephalus a tuleň Rossův 

(Ommatophoca rosii). 

     V souladu s protokolem Chile vypracovává roční zprávy o plnění dohody, pro 

protokol byla zřízena instituce Národní oddělení antarktického protokolu SENPA.136 

 

Dohoda o ochraně albatrosů a buřňáků 

     Smlouva byla vypracována v roce 2001, v Chile je platná od roku 2005. 

                                                 
134 Zmocnit se zde znamená „zabít, zranit, lapit nebo vyrušovat nějakého místního savce či ptáka a 
nebo odstraňovat a poškozovat takové množství místních rostlin, že bude znatelně poznamenána jejich 
lokální distribuce nebo hojnost.“ 
135 Škodlivý zásah je definován jako narušení koncentrace ptáků a tuleňů letem či přistáním 
helikoptéry nebo letadla, vozidly, plavidly, výbušninami a střelnými zbraněmi, mimo jiné. 
136 CONAMA, Biodiversidad de Chile: Patrimonio y desafío, s. 607. 
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     Dohoda byla sepsána jako jedna z aktivit pro ochranu konkrétních stěhovavých 

druhů ve smyslu „Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů“. 

Řada termínů, jež smlouva definuje v prvním článku, se tak shoduje s jejich 

vyložením ve zmíněné úmluvě. Předmětem protokolu je dosažení záchovného statutu 

albatrosů a buřňáků a jeho následné udržení. 

     Dohoda je zaměřena na 19 druhů albatrosů a 7 druhů buřňáků jižní polokoule, jež 

jsou obsaženy v Příloze I úmluvy CMS. Tyto druhy jsou ohroženy metodou rybolovu 

užívající šňůru s návnadami, invazními druhy, nedostatkem potravy, zmenšováním 

svého areálu, znečištěním moří apod. 

     Chile je areálový stát pro 15 z 26 druhů, jež jsou zapsány v Příloze I dohody.  

 
Tbl. č. 10: Vybrané druhy zapsané v Příloze I  Dohody o ochraně albatrosů a 

buřňáků s areálovým státem v Chile 

ALBATROS 
 

BUŘŇÁK 

albatros královský  
Diomedea exulans 

buřňák obrovský 
Macronectes giganteus 

albatros černobrvý 
Thalassarche melanophris 

buřňák bělobradý 
Procellaria aequinoctialis 

albatros světlohřbetý 
Phoebetria palpebrata 

 

Zdroj: Dohoda o ochraně albatrosů a buřňáků 

 

     Dohoda má 11 smluvních stran. Jedná se o státy jižní polokoule (Argentina, 

Chile, Peru, Ekvádor, Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická republika), ale i 4 

evropské země (Španělsko, Francie, Norsko a Velká Británie). V přístupovém 

procesu je Brazílie. 
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Shrnutí 

     Regionální multilaterální spolupráci Chile můžeme zhodnotit jako úspěšnou. Díky 

jejím výsledkům je zcela příkladná spolupráce na zachování vikuní, která probíhá 

již 26 let.  

     Ukázkou efektivity regionální multilaterální kooperace při řešení 

environmentálních problémů, jež přesahují hranice, jsou případy spolupráce na 

americké Puně a v oblastech vysokoandských mokřadů. Obě tyto iniciativy vychází 

z globálních úmluv a jsou úspěchem při převádění protokolů do praxe. 

    Soubor pěti dokumentů sepsaných Stálou komisí pro jižní Pacifik opět dokazuje 

velké uvědomění Chile v otázkách zachování mořského prostředí. Péče se vztahuje i 

na ekosystémy širého moře.  

     „Dohoda o ochraně albatrosů a buřňáků“ je jednou z mála aktivit naplňujících 

zájmy úmluvy CMS na rozšíření nutné regionální spolupráce. 

     Úmluva z Washingtonu je jednou z nejranějších ukázek multilaterální spolupráce 

při ochraně životního prostředí. Bohužel není dostupná příloha k dokumentu, která 

má obsahovat vyjmenované živočišné a rostlinné druhy s urgentní potřebou ochrany. 

     I v této sekci najdeme dokument týkající se Antarktidy. Ze všech uvedených 

multilaterálních regionálních programů je tento nejméně konkrétní. 

     Kapitola o multilaterální regionální spolupráci je citelně poznamenána 

nevyvážeností poskytovaných informací. Na příklad program PASPUNA bývá 

uveden ve většině přehledů o chilské zahraniční spolupráci. Detailnější informace o 

jeho průběhu však schází. Na proti tomu o iniciativě záchrany andských mokřadů se 

ze soupisů nedozvíme. Pokud však objevíme informace o její existenci, najdeme i 

celou řadu podrobných informací o tématu. 
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3.3 Obchodní dohody 

     Země s tak omezeným vnitřním trhem, jako je Chile, se musí aktivně začlenit do 

mezinárodního obchodu, aby si dlouhodobě udržela tempo svého ekonomického 

růstu. Chile je tedy otevřená ekonomika s rostoucí konkurenceschopností, založená 

na zahraničním obchodu. Významnou součástí vývozního zboží  jsou přírodní zdroje 

získávané těžbou, lesním a polním hospodářstvím a rybolovem.137 

     Dnešní trhy nejsou ovlivňovány pouze cenou a kvalitou, ale je sledováno i plnění 

environmentálních norem při výrobních procesech. Dohody o volném obchodu, které 

Chile dojednalo s většinou svých obchodních partnerů, proto v mnoha případech 

zahrnují i články věnované životnímu prostředí. 

     Jak uvádí Memorandum chilské vlády pro Hodnocení životního prostředí, Chile si 

je vědomo své povinnosti dosáhnout ekonomického růstu bez poškození životního 

prostředí a stát se tak důvěryhodným dodavatelem zboží a služeb pro zahraniční trhy. 

Zároveň je připraveno vytvořit takové podmínky, aby obchod nebránil životnímu 

prostředí a naopak.138 

     V duchu Úmluvy o biologické rozmanitosti zastává republika Chile názor, že 

pochopení souvislostí mezi obchodem a péčí o životní prostředí umožní 

maximalizovat výnosy z volného obchodu a minimalizovat případné negativní 

dopady na životní prostředí.139 

     Z multilaterálních světových organizací je Chile členem Světové obchodní 

organizace WTO, Latinskoamerického integračního sdružení ALADI, Zóny volného 

obchodu Amerik FTAA a Asijsko-pacifického hospodářského společenství APEC. 

                                                 
137 CONAMA, Memorandum del Gobierno de Chile para la Evaluación de Desempeño Ambiental,  

s. VII-4, VII-6. 
138 CONAMA, Memorandum del Gobierno de Chile para la Evaluación de Desempeño Ambiental, 
s. VII-24. 
139 Tamtéž, s. VII-24. 
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První tři zmíněná seskupení se životním prostředím zabývají jen okrajově, obvykle je 

zahrnuto v rámci konceptu trvale udržitelného rozvoje. Pouze APEC sestavil akční 

plán pro témata trvale udržitelného rozvoje a ochrany mořského životního prostředí. 

     Z regionálních integračních seskupení je Chile přidruženým státem 

ke Společnému trhu jihu MERCOSUR, s nímž podepsalo i jednu dohodu týkající se 

životního prostředí. 

     Chile je signatářem bilaterálních obchodních dohod, které věnují pozornost 

životnímu prostředí. Smluvní strany se v preambuli k obchodním úmluvám 

podepsaným po roce 1992 často hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, 

obvykle je alespoň v určité míře oblast životního prostředí v textu zahrnuta. 

Nejčastější formou jsou články věnované fyto a zoosanitarní problematice. V rámci 

některých dohod o volném obchodu dokonce vznikly samostatné dokumenty 

zabývající se environmentální spoluprací. Takováto kooperace má většinou podobu 

výměny informací, technologií a odborníků. 

     Následující řádky seznamují čtenáře na prvním místě s takovými obchodními 

dohodami, jež vedly ke vzniku samostatných evironmentálních dokumentů. Tyto 

jsou následovány úmluvou s Kolumbií, která se věnuje životnímu prostředí jednou 

kapitolou a výčet je zakončen úmluvou mezi Chile a Evropskou unií.  

     Na tomto místě však ještě zmiňme tři úmluvy. Jedná se o Úmluvu o volném 

obchodu s Korejskou republikou, Japonským císařstvím a Spojenými státy 

mexickými. Tyto smlouvy nevěnují životnímu prostředí samostatný oddíl, 

problematika je však zahrnuta v kapitole věnované investicím. Zde je zakotveno, že 

není možné podpořit na státním území investici druhé strany za cenu porušení 

environmentálních norem a opatření. Úmluva o volném obchodu s Mexikem navíc 

obsahuje článek o vztahu mezi obchodní dohodou a specifickými protokoly o 
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životním prostředí a jeho ochraně. V případě neslučitelnosti zmíněné obchodní 

úmluvy se závazky plynoucími z mezinárodních úmluv CITES, „Montrealského 

protokolu o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu“ a „Basilejské konvence o 

kontrole přeshraniční přepravy nebezpečných odpadů a jejich ukládání“, budou tyto 

vždy převažovat. 

 
Tbl. č. 11: Obchodní dohody 

OBCHODNÍ 
DOHODA 

 

PLATNOST ENVIRONMENTÁLNÍ 
DOKUMENT 

PODEPSÁN 

Dohoda o volném 
obchodu Chile - Kanada 

1997 Dohoda o 
environmentální 
spolupráci Chile - 
Kanada 

1997 

Dohoda o volném 
obchodu Chile - USA 

2003 Dohoda o 
environmentální 
spolupráci  
Chile - USA 

2003 

Dohoda o ekonomické 
komplementaci Chile -
MERCOSUR 

1996 Doplněk ke 
Všeobecnému plánu 
vzájemné spolupráce a 
koordinace regionálního 
zabezpečení životního 
prostředí Chile - 
MERCOSUR 

2000 

Dohoda o volném 
obchodu Chile - Čína 

2006 Memorandum o 
environmentální 
spolupráci 
Chile - Čínská lidová 
republika 

2007 

Úmluva o volném 
obchodu Chile – 
Kolumbie 

2006   

Dohoda o asociaci Chile 
– Evropská Unie 

2003   

Zdroj: SICE 

 

Dohoda o environmentální spolupráci Chile - Kanada 

     Tato Dohoda byla podepsána spolu s Dohodou o pracovní spolupráci v rámci 

Dohody o volném obchodu v roce 1997. V případě Chile se tak jedná o první 
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obchodní úmluvu uzavřenou s vyspělou zemí i o první obchodní úmluvu s částí 

věnovanou životnímu prostředí. Smlouva vychází z „Dohody o severoamerické zóně 

volného obchodu NAFTA“, má však jednodušší institucionální strukturu.140 

     Mezi hlavní cíle Dohody patří  

• podpora trvale udržitelného rozvoje prostřednictvím vzájemné spolupráce; 

• podpora ochrany a zlepšování životního prostředí, včetně péče o volně žijící 

živočichy a planě rostoucí rostliny, a spolupráce při dosahování tohoto cíle; 

• snaha zabránit vzniku obchodních bariér; 

• upevnění spolupráce  při vypracovávání a zlepšování environmentální 

legislativy, zlepšení její aplikace a kontroly, zapojení veřejnosti do jejího 

zpracování; 

• podpora preventivních opatření proti kontaminaci. 

     Úmluva vyzdvihuje význam vzájemné výměny zkušeností, znalostí a technologií 

mezi smluvními stranami.  

     Každá ze stran má právo na stanovení svých vlastních strategií a priorit v ochraně 

životního prostředí. Zároveň se strany zavazují k udržování vysoké úrovně této 

ochrany. 

     

     Zpráva „Komise environmentální spolupráce“ za rok 2006 informuje o aktivitách 

od roku 2004, o řešení podaných peticí a o plnění závazků oběma stranami. 

Aktivity jsou rozděleny do 4 tématických okruhů na  

• kontrolu a plnění environmentální legislativy; 

• účast veřejnosti na řešení environmentálních otázek; 

• obchod a životní prostředí; 

                                                 
140 CONAMA, Memorandum del Gobierno de Chile para la Evaluación de Desempeño Ambiental, 
s. VII-25. 
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• zdraví a životní prostředí. 

     První tématický okruh je plněn programem spolupráce při ustálení Národního 

systému chráněných oblastí, programem na ochranu a manipulaci se stěhovavými 

ptáky, podporou aplikace Stockholmské konvence o perzistentních chemických 

škodlivinách. Aktivity spadající pod třetí téma se zabývají zejména sektorem 

akvakultury141 a dřevařstvím a téma poslední je zaměřeno na kvalitu ovzduší. 

     Zpráva nabízí přehled konkrétních aktivit, kterými každá strana naplňuje své 

závazky dané dohodou o spolupráci Chile – Kanada. Chile, vykazuje činnosti dle 

článku 2 o Obecných závazcích, mezi něž patří poskytování informací o stavu 

životního prostředí, environmentální výchova, hodnocení vlivů na životní prostředí, 

ekonomické nástroje. Mezi těmito činnostmi uveďme jako příklad „Předpis o 

klasifikaci druhů“, který vstoupil v platnost roku 2005 a zpracování „Národní 

politiky pro chráněná území“, která by měla vést k vytvoření „Národního 

integračního systému chráněných území Chile“. V souladu s články 3 a 4 

věnovanými kvalitě ochrany je uveden soupis norem vydaných od roku 1998 

k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí. Konkrétně se jedná o normy 

zabývající se kontaminací vody, ovzduší a kontaminací akustickou a světelnou.142 

     Vzhledem k prostoru věnovanému na oficiálních stránkách „Národní komise pro 

životní prostředí Chile“ CONAMA Dohodě o environmentální spolupráci Chile-

Kanada se zdá, že je tato spolupráce považována za nejúspěšnější a nejhodnotnější. 

 

                                                 
141 Akvakultura je např. chov ryb, ústřic, jiných měkkýšů a dalších mořských a sladkovodních 
organismů v umělých rybnících popř. na umělých konstrukcích v ústích řek. 
142 ACACHC, Informe 2006 de la Comisión Chile-Canadá para la Cooperación Ambiental.  
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Úmluva o volném obchodu a Dohoda o environmentální spolupráci  

Chile - USA 

     Počátky jednání o Úmluvě o volném obchodu se datují rokem 2000. Dokument 

byl podepsán roku 2003, v platnost vstoupil roku 2004. 

     Úmluva o volném obchodu již ve své preambuli zmiňuje otázku životního 

prostředí, když smluvní strany prohlašují, že budou podporovat koncepci trvale 

udržitelného rozvoje a chránit a zlepšovat životní prostředí, čímž se rozumí i patřičné 

hospodaření s přírodními zdroji a plnění závazků mezinárodních úmluv o životním 

prostředí, jež Chile a USA podepsaly. Obě smluvní strany mají právo stanovovat 

vlastní politiku a priority pro ochranu životního prostředí a zároveň se zavazují 

udržovat vysokou úroveň ochrany. 

     Tématu je věnována kapitola 19, která shledává cíl této spolupráce ve vzájemné 

podpoře obchodních a environmentálních politik a v podpoře optimálního využívání 

přírodních zdrojů podle principů udržitelného rozvoje. V příloze 19.3 je seznam 

konkrétních oblastí spolupráce, mezi kterými je i bod o zlepšení ochrany a 

hospodaření s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. 

     V Úmluvě o volném obchodu je ve článku 19.5 zakotvena potřeba sepsat 

samostatný protokol týkající se spolupráce v oblasti životního prostředí. Tento 

dokument je podepsán o 11 dní později než úmluva, jež ho stanovuje.  

     Dohoda o environmentální spolupráci zavazuje smluvní strany k založení 

Společné komise. Té přísluší hodnocení společných aktivit, doporučování lepších 

forem spolupráce, podněcování přímé spolupráce mezi vládními orgány, 

univerzitami, výzkumnými středisky a obchodními společnostmi. Rovněž 

zpracovává a rozvíjí pracovní programy, které zahrnují na příklad činnosti spojené 

• s kompilací a publikací informací o legislativě a environmentální kontrole; 
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• s výměnou informací o legislativě, politice, praktikách a aplikaci 

multilaterálních environmentálních dohod; 

• s podněcováním trvale udržitelného rozvoje. 

     Zvláštní důraz klade dohoda na účast veřejnosti při této bilaterální spolupráci. 

Každá strana by se měla zajímat o názory svých občanů. 

     Spoluprací na základě této smlouvy může být chápána na příklad výměna 

techniků a specialistů zabývajících se podporou rozvoje a uvedením environmentální 

legislativy, politiky a standardů do praxe.  

     Dalšími aktivitami může být organizace společných seminářů a konferencí, 

podpora styků mezi univerzitním, průmyslovým a vládním sektorem a podobně. 

     Komise pro environmentální spolupráci Chile – USA sestavila na období     

2005 - 2006 pracovní program s prioritami ve výměně zkušeností a strategií 

souvisejících s legislativou, v povzbuzení rozvoje a užívání vhodných praktik a 

technologií, v podpoře trvale udržitelného rozvoje a nakládání s přírodními zdroji 

včetně volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a chráněných území, 

v podílu veřejnosti na rozhodovacím procesu, environmentální výchově a dalších 

oblastí dle dohody. Většina detailněji rozepsaných aktivit má formu výměny 

informací a zkušeností a společných seminářů a konferencí.143  

 

Doplněk ke Všeobecnému plánu vzájemné spolupráce a koordinace 

regionálního zabezpečení životního prostředí Chile - MERCOSUR 

     MERCOSUR je integrační seskupení s cílem společného obchodu jeho členů a 

přidružených států. Pozornost je však věnována i jiným tématům.  

                                                 
143 U.S.-CHILE JOINT COMMISSION FOR ENVIRONMENTAL COOPERATION, Environmental 
Cooperation Agreement, 2005-2006 Work Program.  



 80 

     Roku 2001 podepsaly členské státy MERCOSUR144 „Rámcovou dohodu o 

životním prostředí“. Tímto předmětem se prioritně zabývá Pracovní podskupina číslo 

6 (SGT No 6). 

     Chile je od roku 1996 přidruženým státem k MERCOSUR, v roce 2000 podepsalo 

„Doplněk ke Všeobecnému plánu vzájemné spolupráce a koordinace pro regionální 

zabezpečení životního prostředí“. Tento dokument obsahuje 8 bodů žádoucích 

aktivit. Prvním z nich je zpracování speciálního „Ročního operačního plánu“ s cílem 

ochrany životního prostředí, spolupráce při naléhavých situací a koordinace 

s pracovními skupinami MERCOSUR, zvláště se skupinou SGT No 6. Analýza 

situace přírodních oblastí a zdrojů má být v případě potřeby koordinována 

s národními a lokálními autoritami, periodicky mají být vykonávány kontroly pro 

odhalení a zabránění znečišťování, výskytu nebezpečných odpadů a chemikálií,  

plenění biodiverzity a nelegálního obchodu s faunou a flórou. Kontrola 

nebezpečného odpadu má probíhat po celou dobu jeho převozu, což zahrnuje i 

koordinaci mezi státy při jeho přepravě přes hranice. Další aktivity souvisí s platnou 

legislativou jednotlivých členských a přidružených států a její aplikací.  

 

Úmluva o volném obchodu a Memorandum o environmentální spolupráci 

Chile - Čínská lidová republika  

     Jednání o Úmluvě o volném obchodu se konala v průběhu roku 2005, smlouva 

vstoupila v platnost v říjnu 2006. 

     Ve třinácté kapitole věnované spolupráci je článek 108 zaměřen na pracovní, 

sociální a environmentální kooperaci. Článek stanovuje, že smluvní strany 

zintenzivní svou spolupráci v těchto oblastech prostřednictvím samostatných 

                                                 
144 Smlouvu podepsala i Bolívie, rovněž stát přidružený k MERCOSUR. 
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dokumentů. Na základě tohoto článku podepsali v září 2007 zástupci obou republik 

„Memorandum o environmentální spolupráci“. 

     Mezi prioritní oblasti zájmu jsou memorandem řazena témata kontroly a 

monitorování kontaminace životního prostředí, politika kvality vod, zajištění 

uchování ekologických procesů, kontroly kontaminace moří a pobřeží a zvýšení 

environmentálního uvědomění, jež zahrnuje výchovu a spoluúčast veřejnosti. Tato 

spolupráce má být realizována prostřednictvím výměny informací, pobytů odborníků 

a společným pořádáním seminářů a kurzů a dalšími podobnými aktivitami.145 

 

Úmluva o volném obchodu Chile – Kolumbie 

     Jednání o této dohodě byla ukončena v říjnu 2006, následující měsíc došlo 

k podpisu smlouvy. Do současné doby nenabyla dohoda platnosti.146 Přesto, že 

dokument zatím nevstoupil v platnost, je zde uveden, neboť jeho 18. kapitola je plně 

věnována životnímu prostředí. 

     Cílem této kapitoly v rámci dohody o volném obchodu je přispět k zajištění 

vzájemné podpory obchodní a environmentální politiky smluvních stran a k zajištění 

spolupráce při zlepšování trvale udržitelného využívání přírodních zdrojů a při 

ochraně ekosystémů. 

     Na prvním místě mezi principy a závazky této kapitoly je stvrzeno svrchované 

právo smluvních stran na přírodní zdroje jim náležející i právo na vlastní volbu 

environmentální politiky a jejích priorit. Závazkem je zde dosažení vysoké úrovně 

ochrany životního prostředí, podpora trvale udržitelného rozvoje a posílení 

legislativy, regulací a environmentálního managementu. 

                                                 
145 DIRECON, Chile y China firmaron Acuerdo ambiental. 
146 SICE, Chile-Colombia, Antecedentes y Negociaciones. 
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     Mezi sférami společného zájmu jsou zmíněny na příklad biodiverzita, kontrola a 

monitoring znečištění, péče o mořské a pobřežní oblasti, institucionální a normativní 

posílení, rozvoj ekoturistiky, boj proti dezertifikaci, nakládání s hydrobiologickými 

zdroji a další. Realizace cílů má být zajištěna výměnou relevantních dokumentů a 

informací, odborníků, pořádáním společných seminářů a kurzů, společným 

výzkumem a dalšími formami dle vzájemné dohody. Společné aktivity koordinuje 

CONAMA za Chile a oddělení životního prostředí Ministerstva pro životní prostředí, 

bydlení a místní rozvoj za Kolumbii. 

 

Dohoda o asociaci Chile – Evropská Unie 

     Tento dokument vstoupil v platnost roku 2003.  

     Samotná preambule dohody vyjadřuje potřebu podpořit sociální a ekonomický 

růst národů, aniž by byly opomíjeny principy trvale udržitelného rozvoje a 

požadavky na ochranu životního prostředí.    

     Dokument dále obsahuje několik článků věnujících pozornost životnímu 

prostředí. Spolupráci v oblasti životního prostředí je věnován článek 28, který 

charakterizuje tuto spolupráci jako podporování ochrany a zlepšování životního 

prostředí, prevenci kontaminace a degradace přírodních zdrojů a ekosystémů a jejich 

rozumné využívání v souladu s konceptem trvale udržitelného rozvoje. Okrajově je 

s tématem spojen na příklad článek 22 ustanovující spolupráci v energetickém 

sektoru, kde je mimo jiné zmíněna otázka obnovitelných energií a technologií 

šetřících energii, článek 24 o spolupráci v zemědělském sektoru a sanitárních a 

fytosanitárních opatřeních. 
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Shrnutí 

     Obchodní dohody s environmentální tématikou jsou v chilské zahraniční politice 

mladým jevem. Vždyť nejstarší dokument tohoto ražení podepsalo Chile roku 1997. 

     Uvedené dokumenty se liší formou zpracování environmentální problematiky. 

Čtyři obchodní úmluvy již obsahují samostatné protokoly věnované životnímu 

prostředí. Poslední z nich vstoupil v platnost roku 2006. Dvě obchodní dohody pak 

zahrnují články o životním prostředí „pouze“ ve svém hlavním textu. 

     První skupinu dohod spojuje značná podoba hlavních cílů a metod jejich 

dosažení. Mezi hlavními úkoly se nejčastěji objevuje posílení legislativy, kontrola 

jejího dodržování a podpora spoluúčasti veřejnosti na záležitostech týkajících se 

životního prostředí. Spoluprací se zde rozumí především poskytování informací, 

pomoc technologická a vědecká, pořádání společných odborných seminářů a 

konferencí. O tom v jaké míře skutečně spolupráce probíhá máme informace jen ze 

zpráv komisí pouze v případě spolupráce s Kanadou a USA. 

     Všechny dokumenty spojuje především úsilí přizpůsobit procesy související 

s mezinárodním obchodem konceptu trvale udržitelného rozvoje. 

 

 

3.4 Bilaterální spolupráce 

     Potřeba řešit problémy ochrany životního prostředí na celosvětové úrovni 

vyvolala nutnost zřídit mezinárodní organizace či programy, které by tuto činnost 

iniciovaly, koordinovaly, podporovaly a zajišťovaly dozor. Jsou to specializované 

instituce, které se zabývají různými aspekty problémů životního prostředí. Jsou činné 

jak na úrovni vládní, tak nevládní.147  

                                                 
147 MEZŘICKÝ, V., Základy ekologické politiky, s. 127. 
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     Podle následujícího výčtu bilaterální spolupráce by se mohlo zdát, že mezinárodní 

organizace a programy se na kooperaci s Chile podílí jen malou měrou. Je však třeba 

zdůraznit, že právě jejich spolupráce je zaměřena na řešení jasně vymezených 

problémů. Také nemůžeme opominout fakt, že na příklad „Světový program ochrany 

životního prostředí“ se v Chile podílí na celé řadě dalších projektů a ne jenom na 

jednom, kterým se v této práci zabýváme, neboť nejlépe odpovídá naší tématice. 

     Většina kooperace zmíněné v této kapitole se tedy odehrává na úrovni národních 

států, spolupráce tohoto typu je zaštítěna bilaterálními dohodami, které nemají ráz 

úmluv o volném obchodu ani ekonomické komplementace. V případě Německa se 

jedná o přesně definovaný projekt, který je realizován německými společnostmi. O 

konkrétním projektu jsou dále dostupné informace jen v případě Japonska. 

Spolupráce s ostatními partnery není doložena žádnými výsledky, známe pouze znění 

podepsaných dokumentů. 

      
Tbl. č. 12: Bilaterální spolupráce 

ORGANIZACE / STÁT PROJEKT / DOHODA 
 

UNESCO Člověk a biosféra 
 

GEF Ochrana biodiverzity světového významu podél 
chilského pobřeží 

Německo Projekt zachování a udržitelného nakládání 
s původními lesy 

Japonsko Dohoda o japonském daru poskytnutém pro zlepšení 
vybavení Národního střediska pro životní prostředí 

Švýcarsko Protokol o bilaterální spolupráci v oblasti životního 
prostředí a trvale udržitelného rozvoje 

Kostarika Doplňující dohoda o spolupráci v oblasti životního 
prostředí 

Guatemala Doplňující dohoda o spolupráci v oblasti životního 
prostředí 

Ekvádor 
 

Dohoda o vědecké spolupráci na Antarktidě 

Uruguay Dohoda o environmentální spolupráci  
 

Zdroj: BCN, CONAMA, UNESCO 
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Program Člověk a biosféra 

     Tato iniciativa UNESCO, známá pod zkratkou MaB, byla vyhlášena v roce 1970 

na generální konferenci UNESCO. Státy, které se rozhodly účastnit se tohoto 

mezivládního programu, projevily svou vůli vytvořením Národního komitétu 

MaB.148  

     Poprvé definovaný cíl MaB spočíval v racionálním využívání přírodních zdrojů 

biosféry, zlepšení vztahů mezi člověkem a přírodou, ale také v předvídání důsledků 

dnešních aktivit. V roce 1974 byla definována vize vytvoření sítě vhodných 

pracovních a studijních území, čímž vzniká mezinárodní síť biosférických rezervací. 

Rezervacemi se mohou stát suchozemské či pobřežní oblasti vhodné k ochraně 

genofondu a jeho výzkumu. Světová síť by měla zahrnovat všechny základní biomy 

Země, každá rezervace má obsahovat jak ukázky neporušeného biomu a ojedinělých 

ekosystémů, tak i harmonické využívání přírodních zdrojů místními obyvateli a 

vzorky degradované přírody, vyžadující rehabilitaci.149  

     Na území Chile je v současné době vyhlášeno 9 biosférických rezervací (BR). 

První z nich byly uznány roku 1977, zatím poslední byla uznána v roce 2007. 

V tabulce jsou seřazeny podle geografického umístění na chilském území, od severu 

k jihu.150 

 

 

 

 

 

 
                                                 

148 Z tohoto důvodu není tato spolupráce uvedena mezi globálními úmluvami. 
149 ČESKÝ PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA., Program UNESCO „Člověk a Biosféra“. 
150 Mapa BR na území Chile viz příloha s. III. 
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Tbl. č. 13: Biosférické rezervace Chile 

NÁZEV 
rok 

REGION ROZLOHA 
(ha) 

NADMOŘSKÁ 
VÝŠKA (m n.m.) 

Lauca 
1981 

XV Arica 
Parinacota 

358.312  3.400 až 6.410 

Fray Jorge 
1977 

IV Coquimbo 73.545  –3 až 6.323 

La Campana-Peñuelas 
1984 

V Valparaíso 17.095  max. 2.222 

Juan Fernández 
1977 

V Valparaíso 9.967  max. 1.650 

Araucarias 
1983 

IX La Araucanía 93.833  800 a 3.124 

Bosques Templados 
Lluviosos de los Andes 
Australes  2007 

X Los Lagos 2.218.177  

Laguna San Rafael 
1979 

XI Aysén 1.742.000  max. 4.058 

Cabo de Hornos   
2005 

XII Magallanes 4.884.273  -500 až 2.234 

Torres del Paine 
1978 

XII Magallanes 184.414  20 až 3.050 

Zdroj: UNESCO 

 

Fray Jorge je biosférická rezervace v místech národního parku Fray Jorge. Oblast 

chrání polopouštní pobřežní stepi i stromové a keřové formace pobřežní Kordillery. 

Nachází se zde nejseverněji položený les na území Chile. Rezervace se vyznačuje 

druhovou bohatostí ptactva, menší pestrost pak panuje mezi savci. Hlavním 

ekosystémem je zde stálezelený tvrdolistý les.  

Juan Fernández, souostroví v Tichém oceánu, je biologická rezervace vulkanického 

původu s příkrým pohořím a stržemi. Ostrovy oblasti se liší svými podmínkami, 

vyznačují se však množstvím endemitů. Největším problémem oblasti je eroze.  

Torres del Paine je oblast krásných přírodních scenérií, na nichž se podílí útesy, 

horské hřebeny, ledovce, vodopády, laguny a jezera. Území mezi pohořím And a 

Patagonskou stepí obývá více jak 100 druhů ptáků, z nichž některé jsou ohrožené. 
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Laguna San Rafael je velmi rozmanité území zahrnující kontinentální a ostrovní 

Patagonii spolu s centrální planinou a patagonskými ledovci. Většina oblasti je 

pokryta různými druhy vegetace, lidskou činností téměř nedotknutých. Hlavním 

ekosystémem je deštný prales subtropického i mírného pásma.  

Lauca se nazývá biosférická rezervace uprostřed And na severu Chile. Je tvořena 

národním parkem Lauca,  národní rezervací Las Vicuñas a přírodním monumentem 

Salar de Surire. Pestrá flóra oblasti představuje značnou část andské rozmanitosti na 

území Chile.  

Araucarias je andská rezervace tvořená Národním parkem Conguillio a Národní 

rezervací Alto Bio-Bio. Území BR tak spojuje oblast nothofagového lesa 

s blahočetem chilským (Araucaria araucana) a andskou step. Velmi bohatá je zde 

avifauna a herpetofauna.  

La Campana-Peñuelas zahrnuje Národní park La Campana a Národní rezervaci 

Lago Peñuelas. Nejvyšší vrchol zvlněného terénu měří 2.222 m. Hlavním 

ekosystémem je stálezelený tvrdolistý les, vyskytuje se zde i chilská palma jubaea 

chilská (Jubaea chilensis). 

Cabo de Hornos  je oblast nacházející se na extrémním jihu Amerického kontinentu. 

Součástí rezervace je Mys Horn a Národní park Agostini. Na území se nachází mírné 

i subarktické lesy, které jsou jedním z mála původních ekoregionů na světě s řadou 

rostlinných formací. Fauna je zastoupena především kytovci a tučňáky.151  

Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes. Tato čerstvě zapsaná 

biosférická rezervace na území Chile sestává z již existujících chráněných území 

národního systému SNASPE, konkrétně z národních parků Puyehue, Vicente Pérez 

Rosales, Alerce Andino, Hornopirén a Villarica a národních rezervací Mocho-

                                                 
151 UNESCO, People, biodiversity and ecology, Latin America and Caribbean. 
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Choshuenco, Llanquihue a Futaleufú. Uznání této rozsáhlé rezervace, na němž Chile 

pracovalo od roku 2006, bylo potvrzeno v září 2007.152  

 

Světový program ochrany životního prostředí 

     Světový program ochrany životního prostředí GEF přispěl k realizaci projektu 

„Ochrana biodiverzity světového významu podél chilského pobřeží“. Tato 

spolupráce mohla být navázána díky ratifikaci „Úmluvy o biologické 

rozmanitosti“153 chilskou vládou a následnému schválení „Národní strategie ochrany 

biodiverzity“ v roce 2003. 

     Projekt započal roku 2003. Kromě programu GEF jej podpořil i „Program OSN 

pro rozvoj“ UNDP, přičemž první jmenovaná organizace poskytla grant v hodnotě 

4.082 milionů US$ a druhá figurovala jako realizační činitel. 

     Výsledkem Projektu jsou tři „chráněné mořské a pobřežní oblasti rozličného 

využití“ AMCP-MU. Tato chráněná území vznikla jako nástroj managementu 

ochrany, péče a obnovy přírodních a kulturních zdrojů mořských a pobřežních vod. 

Běžně se jej užívá ve světovém měřítku za účelem udržitelného hospodaření 

s biodiverzitou, ochrany ohrožených mořských druhů a omezení výskytu konfliktů o 

zdroje. Zároveň jsou zřizovány vědecké a vzdělávací instituce, rozvíjeny obchodní a 

rekreační aktivity a rybolov. Mezi cíle, s nimiž byly tyto oblasti zřízeny, spadá i 

ochrana historicko-kulturního dědictví místních obcí.154  

     Pro první tři AMCP-MU byly vybrány lokality s reprezentativní biodiverzitou 

světového, regionálního i lokálního významu. 

                                                 
152 O této BR více viz 3.5 Spolupráce se sousedními zeměmi „Argentina“. 
153 viz 3.1 Golbální úmluvy „Úmluva o biologické rozmanitosti“. 
154 CONAMA, Que son las áreas marinas y costeras protegidas de múltiples usos. 
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První z nich s názvem Francisco Coloane leží ve středu Magalhaesova průlivu, Velký 

ostrov Atacama se nachází u pobřeží III. regionu Atacama a nejmladší Lafken Mapu 

Lahual nalezneme při pobřeží X. regionu Los Lagos.  

 

Francisco Coloane založená roku 2003, je nejstarší ze tří chráněných oblastí 

projektu. Území se nachází ve středu Magalhaesova průlivu, kde se setkávají vody 

subantarktického jižního Pacifiku a Atlantského oceánu. Jedinečné geografické, 

oceánografické a klimatické podmínky doplněné pobřežní krajinou tvořenou horami, 

ledovci, fjordy a lesy řadí tuto lokalitu mezi velmi vědecky zajímavé a turisticky 

atraktivní. Pozornost je zde věnována zachování potravního areálu keporkaka 

(Megaptera novaeangliae), ochraně oblasti páření ptáků a mořských i 

suchozemských savců a místům shromažďování kraba Lithodes antarcticus. Mohou 

zde být v omezené míře provozovány pouze ekonomické aktivity související 

s cestovním ruchem. 

Velký ostrov Atacama je chráněná oblast založená roku 2004. Zahrnuje přibližně 

30 km dlouhou oblast pobřeží s přilehlou přílivovou zónou a ostrovem. Pestré 

mokřadní, skalní i podmořské ekosystémy reprezentují faunu a flóru severního Chile. 

Lokalita je vhodná pro vědecké výzkumy jevů El Niño, La Niña. 

Lafken Mapu Lahual
155 byla založena roku 2005 na 32 km dlouhém pobřeží, které 

zasahuje do vzdálenosti jedné námořní míle do oceánu. Její celková rozloha činí 

5.431 ha. Hlavním ekosystémem oblasti je pobřežní Valdivijský mírný les. V duchu 

„Úmluvy o biologické rozmanitosti“ je zde místnímu etniku Mapuchů umožněno 

udržitelně využívat přírodní zdroje. 

 

                                                 
155 Moře a země stromů alerce; Mar y Tierra de Alerces 
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Německo 

    S německou pomocí probíhá „Projekt zachování a udržitelného nakládání 

s původními lesy“ CMSBN, který byl zahájen v roce 1997. 

     Původní chilské lesy mají velký potenciál sociálního, kulturního a ekonomického 

rozvoje pro celou zemi. Pokrývají více než 13 milionů hektarů, což je asi 17 % 

chilského území. Absolutní většina, 93 % tohoto pokryvu, se nachází mezi sedmým a 

jedenáctým regionem. Velká část tohoto přírodního zdroje je však poškozena. Při 

dobrém plánování může být asi 6,9 milionů ha přeměněno na produktivní zdroj 

s významem pro tisíce malých a středních vlastníků. Aby mohl být autochtonní les 

využíván podle konceptu trvalé udržitelnosti těmito malovlastníky, je nezbytné 

věnovat pozornost jejich vzdělání, nabízet odborně-poradenské služby a podpořit 

jejich snahy ekonomickou pomocí. 

     Vedle hlavního cíle projektu, jímž je zachovat chilské lesy a přispět 

k udržitelnému nakládání s nimi, je snahou dosáhnout i několika specifických met, 

které jsou zaměřeny na malé vlastníky. Aktivity by měly vést ke zlepšení 

ekonomické situace venkovských rodin, věnují-li se lesnickým činnostem, k jejichž 

rozvoji jim CONAF má poskytovat odborné poradenství. 

     Na projektu spolupracuje chilská vláda prostřednictvím CONAF, německou vládu 

zastupuje německá banka KfW, německá Společnost pro technickou spolupráci GTZ 

a Německá rozvojová služba DED. První orgán poskytuje ekonomickou podporu 

projektu, druhý zajišťuje realizaci cíle plánováním a technickou podporou a třetí 

vysílá odborníky, zejména lesní inženýry. 

     Realizace plánovaného cíle byla plánována na 2 etapy. První pětiletá fáze byla 

ukončena roku 2002. V jejím průběhu byly zpracovány odborné studie a plány 

použití, byla umožněna přírodní regenerace a znovuzalesnění. Podpořen byl i obchod 



 91 

s lesními produkty. Ve druhé etapě započaté roku 2003 byly prováděné 

aktivity prohloubeny a zintezivněny.156 

     Jak uvádí CONAMA, bylo pro realizaci projektu počítáno s celkovým obnosem 

EUR 7.242.000, z čehož Německá banka přispěla 4.090.000 eury.157 Pomoc byla 

poskytnuta 3.898 příjemcům, použita byla na rozloze přibližně 145.490 ha.158  

 

Japonsko 

     Japonská spolupráce s republikou Chile probíhá prostřednictvím „Agentury 

mezinárodní japonské spolupráce“ JICA. Jedná se o vládní organizaci, která nabízí 

rozvojovým zemím pomoc při prohlubování rozvoje. Chilským partnerem při 

jednáních je „Agentura chilské mezinárodní spolupráce“ AGCI. 

     Jako počátek této spolupráce je brán rok 1958, kdy byl do Japonska vyslán první 

chilský stipendista. V roce 1978 byla podepsána Dohoda o technické spolupráci, 

v roce 1988 bylo podepsáno zřízení kanceláře japonské organizace v Chile, o osm let 

později byl schválen program spolupráce pro japonské dobrovolníky v zámoří a 

v roce 1999 strany podepsaly Program společného partnerství. 

     JICA si je vědoma problematiky životního prostředí v rozvojových zemích, kde 

dochází k ničení lesů a s tím spojené erozi a dezertifikaci. V důsledku rychlého růstu 

industrializace a urbanizace se objevují problémy s kontaminací ovzduší a nakládání 

s odpady. Proto je mezi základní ideje této japonské pomoci řazena podpora trvale 

udržitelného rozvoje.  

                                                 
156 BOSQUE NATIVO, Proyecto conservación y manejo sustentable del bosque nativo. Dostupné na 
<www.chilebosquenativo.cl>. 
157 CONAMA, Memorandum del Gobierno de Chile para la Evaluación de Desempeño Ambiental, 
s. VII-38. 
158 BOSQUE NATIVO, Proyecto conservación y manejo sustentable del bosque nativo. Dostupné na 
<www.chilebosquenativo.cl.>. 
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     Odborná spolupráce probíhá prostřednictvím udílení stipendií, návštěvy expertů a 

vedení společných projektů. Do kooperace je zahrnuta i pomoc při pohromách.159 

     V roce 1996 byla v rámci této spolupráce podepsána „Dohoda o japonském daru 

poskytnutém pro zlepšení vybavení Národního střediska pro životní prostředí“ 

v hodnotě až 749.000.000 japonských yenů.160 

  

Švýcarsko 

     Roku 1992 byl podepsán „Protokol o bilaterální spolupráci v oblasti životního 

prostředí a trvale udržitelného rozvoje“. V platnost vstoupil v roce 1999. Chilská a 

švýcarská vláda se zavázaly spolupracovat v této oblasti prostřednictvím programů a 

projektů zahrnujících technickou a finanční asistenci161. Tématy spolupráce je na 

příklad nakládání s odpady, kontrola kontaminace ovzduší, doprava, zefektivnění 

využívání energií a upevnění legislativy a norem.  

     V rámci technické spolupráce je mezi prioritními aktivitami zpracování studií, 

strategií a politik, pořádání seminářů a institucionální posílení. Další články dohody 

stanovují financování projektů a určují instituce pověřené zpracováním projektů 

technické spolupráce. Protokol obsahuje přílohu s podmínkami výběrového řízení 

pro projekty. 

 

Kostarika 

     V březnu roku 1992 byla podepsána mezi Chile a Kostarikou „Doplňující dohoda 

o spolupráci v oblasti životního prostředí“. Tato smlouva je součástí „Všeobecné 

                                                 
159 JICA, Oficina en Chile. Dostupné na www.jica.cl 
160 „Acuerdo con Japon sobre una donacion que dicho pais efectuara para ser empleada en el 
mejoramiento de los equipos del centro nacional del medio ambiente“. 
161 Pro finanční asistenci má být použito fondů vzniklých na základě „Dohody o poskytování 
smíšeného financování“ podepsané roku 1990 zástupci Chile a Švýcarska. 
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dohody o ekonomické, obchodní, vědecké, technické, sociální, turistické a kulturní 

spolupráci“ podepsané roku 1985.162 

     Pětičlánkovou dohodou o životním prostředí se smluvní strany zavazují k výměně 

zkušeností ve všech oblastech týkajících se životního prostředí. Tato spolupráce má 

mít formu poradenských služeb a stáží, k výměně informací mají přispět brožury, 

časopisy a posudky. K výkonu výše zmíněných činností jsou v obou státech zřízeny 

patřičné orgány při Ministerstvu zahraničních věcí. Žádosti a výzvy mají být řešeny 

diplomatickou cestou, stejně tak si strany budou sdělovat své postoje k tématům 

životního prostředí diskutovaným na mezinárodních fórech.  

 

Guatemala 

     V květnu roku 1995 byla podepsána binacionální „Doplňující dohoda o spolupráci 

v oblasti životního prostředí“ mezi Chile a Guatemalou. Dokument byl přijat v rámci 

„Dohody o vědecké a technické spolupráci“ z roku 1979. 

     Smluvní strany se zavazují k výměně informací formou brožur, časopisů a 

posudků a k výměně zkušeností prostřednictvím poradenských služeb, stáží, 

seminářů, dílen a kurzů v rámci svých možností. Mezi tématy spolupráce je 

manipulace s vodními zdroji, s pevnými a toxickými odpady, zajištění větší 

efektivnosti využívání energií, užívání tzv. čistých technologií, ale i národní parky, 

chráněné oblasti a ekoturismus. Prostředky realizace jsou vzájemné konzultace, 

studijní cesty a výměna odborníků na vládní a akademické úrovni. Podávání žádostí 

a výzev k druhé straně probíhá diplomatickou cestou. 

 

                                                 
162 V Chile vstoupila v platnost roku 1991. 
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Ekvádor 

     Dohoda podepsaná s Ekvádorem v dubnu roku 2004 se týká vědecké spolupráce 

chilského a ekvádorského antarktického institutu. 

     Touto smlouvou se strany hlásí ke spolupráci na programech, projektech a 

aktivitách spojených s vědeckým a technologickým bádáním v Antarktidě. Zároveň 

je zde vysloven zájem o vytvoření mechanismu pro vzájemnou výměnu informací, 

vědeckého a technického personálu a zájem o zefektivnění využívání existujícího 

vybavení a zařízení. Takováto spolupráce má být v souladu s „Protokolem o ochraně 

životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě“163. 

     Realizace těchto záměrů může mít podobu uskutečnění společných vědeckých, 

technických či vzdělávacích programů, které mají souviset s ochranou životního 

prostředí Antarktidy a na něm závislých ekosystémů a s umístěním společných 

zařízení ke studiu regionálního i globálního stavu životního prostředí Antarktidy. 

Spolupráce počítá i s vytvořením systému výměny informací, s logistickou podporou 

a účastí na společných vědeckých expedicích. 

     Dohoda se dále mimo jiné zabývá i uhrazením vzniklých nákladů. 

 

Uruguay 

     V listopadu 2007 došlo v Montevideu k podpisu Dohody o environmentální 

spolupráci mezi Chile a Uruguayí. Tato smlouva má tvořit rámec vzájemné 

spolupráce mezi chilskou Národní komisí pro životní prostředí CONAMA a 

uruguayským „Ministerstvem pro bydlení, teritoriální uspořádání a životní 

prostředí“ MVOTMA. 

                                                 
163 viz. 3.2 Multilaterální regionální spolupráce „Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o 
Antarktidě“. 
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     Jak uvádí MVOTMA, hlavními cíli jsou výměna zkušeností a informací 

k environmentálním tématům  na mezinárodní, regionální a národní úrovni164, 

výměna zkušeností s rozvojem projektů podpory ekoturismu, výměna informací a 

zkušeností se systémem posuzování vlivů na životní prostředí, výměna odborného 

personálu a společné pořádání seminářů, kurzů a soustředění.165 

 

Shrnutí 

     Účast v programu UNESCO Člověk a biosféra není podmíněna podepsáním 

žádného dokumentu a je spíše prestižní záležitostí. Chile s ním začalo spolupracovat 

již v 70. letech a od té doby na jeho území vzniklo 9 biosférických rezervací. 

Nejdelší přestávka mezi vyhlášením dvou po sobě následujících rezervací činí 22 let. 

Od konce tohoto pasivního období, v roce 2005, oslavilo Chile dva cenné úspěchy.   

     Spolupráce s fondem GEF a s německou vládou přineslo finanční a technickou 

podporu konkrétním projektům. Německá pomoc zaštiťuje ochranu autochtonních 

chilských lesů. Díky GEF mohla vzniknout první tři mořská chráněná území 

rozličného využití. Také spolupráce s Japonskem je zde dokumentována finančním 

darem. Jak GEF tak JICA však spolupracují na více projektech. 

     Kooperace se Švýcarskem, Kostarikou a Guatemalou se zdají být poněkud 

prázdné a nefunkční, jelikož nemáme žádné údaje, které by potvrzovaly využití 

těchto navázaných vztahů. Švýcarsko je však uznávaná velmoc, co se týče čistých 

technologií, a v červenci 2007 pořádaly strany na toto téma seminář. Spolupráce 

s Kostarikou a Gautemalou by mohla být přínosná ve výměně zkušeností. Obě země 

jsou totiž zapojeny do velkého středoamerického projektu na vznik biologického 

koridoru. 

                                                 
164 Na příklad téma biodiverzity, invazních druhů, změn klimatu, ochrany kytovců a chráněných 
mořských pobřežních oblastí. 
165 MVOTMA, Acuerdo de cooperación ambiental Uruguay-Chile. 
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     Spolupráce s Ekvádorem má za úkol zefektivnit využívání zařízení umístěného na 

Antarktidě a dovést obě strany ke kooperaci při výzkumných činnostech na ledovém 

kontinentu. 

     Dohoda s Uruguayí, která zatím nevstoupila v platnost, je čerstvou záležitostí. 

Společnými zájmy Uruguaye a Chile je na příklad ochrana kytovců a moří, a tak se 

může spolupráce zaměřit na výměnu informací v těchto tématických okruzích. 

 

 

3.5 Spolupráce se sousedními státy 

     Chile sousedí s Peru, Bolívií a Argentinou166. Jedním ze stěžejních bodů 

vzájemné zahraniční politiky se již před koncem první poloviny 19. století stala 

otázka vedení hranic167, které v té době nebyly mladými státy přesně stanoveny.  

     Se současnými sousedy na severu a severovýchodě, Peru a Bolívií, bylo Chile na 

konci 19. století ve válce.168 Chile v tomto válečném konfliktu zvítězilo a získalo na 

Bolívii sporná území. Nové hranice s Bolívií byly stanoveny „Dohodou o míru a 

přátelství“ z roku 1904, hranice s Peru určuje Dohoda z roku 1929. Přesto je toto 

stanovení linie stále zpochybňováno a i na počátku 21. století jsou vzájemné vztahy 

mezi zeměmi touto válkou citelně poznamenány.169  

     Spolupráce se dvěma zmíněnými sousedy je v oblasti životního prostředí a 

biodiverzity nedostatečná. Většina kooperace se odehrává formou multilaterálních 

                                                 
166 Hranice jsou dlouhé 160 km, 861 km a 5.150 km. Hranice s Argentinou je jedna z nejdelších na 
světě. 
167 Netýká se republiky Peru, která má společné hranice s Chile až od konce 19. století 
168 Tzv. ledková válka, či druhá pacifická, 1879 – 1884. 
169 Bolívie si činí nároky na přístup k moři, který porážkou ztratila. (Jak uvidíme dále, tato otázka se 
úspěšně řeší.) Na straně Peru můžeme zmínit tlak na odložení premiéry chilského třídílného 
dokumentu o ledkové válce. Premiéra byla odložena z března 2007 na květen z důvodu právě 
probíhajících jednáních a snah o uklidnění vzájemných vztahů. 
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regionálních úmluv, neexistuje zde žádná bilaterální smlouva věnovaná výhradně 

životnímu prostředí. 

     Vztahy s Argentinou jsou o poznání lepší. Všechny hraniční spory minulosti se 

podařilo vyřešit bez přikročení k ozbrojenému konfliktu, za pomoci zahraničních 

arbitráží. Vzájemná spolupráce se zaandským sousedem je snad právě proto na vyšší 

úrovni. 

     Stačí letmý pohled na mapu světa, abychom si všimli, že velký počet chráněných 

území se nachází v hraničních oblastech států.170 Toto zjištění není nikterak 

překvapující, neboť právě příhraniční zóny bývají nejméně osídleny lidmi, protože 

tyto často kopírují horské hřebeny a jiná lidem málo vyhovující prostředí. Ostatní 

živé organismy však nerespektují politické hranice a mnohdy je pro sousedící národy 

výhodnější spojit příhraniční chráněná území. Výsledkem takovéto spolupráce může 

být ekologický užitek plynoucí z větší chráněné oblasti a také rozdělení 

zodpovědnosti. Užitek však může být i politického rázu, jelikož zde dochází 

k většímu porozumění a užším vazbám mezi národy.171 

     Toto platí i pro makroregion Latinské Ameriky, v jehož vývoji jsou hraniční 

spory velmi časté. Na Yukatánu a ve Střední Americe, velmi konfliktních oblastech 

minulých let, se objevují aktivity naplňující myšlenku „Parky pro mír“. V regionu 

zahrnujícím Chile a jeho sousedy se bohužel s podobnými aktivitami setkáme jen ve 

spolupráci s Argentinou. 

 

 

 

                                                 
170 Příloha IV nabízí ukázku České republiky a Paraguaye. 
171 IUCN, Parks on the Borderline: Experience in Transfrontier Conservation.  
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Tbl. č. 14: Spolupráce se sousedními státy 

ARGENTINA 
 

BOLÍVIE PERU 

Hraniční výbory 
 

Hraniční výbor Projekt „Integrovaný 
management velkého 
mořského ekosystému 
Humboldtova proudu“ 

Dohoda o životním prostředí 
1991 

Dohoda o ekonomické 
komplementaci 
 
 

 

Doplňujícím protokolem o 
ochraně životního prostředí 
Antarktidy 1991 

  

Doplňující protokol o 
společných vodních zdrojích 
1991 

  

Doplňující protokol o lesních 
otázkách 1997 

  

Doplňující protokol o fauně 
a flóře 2002  

  

Memorandum zvláštní 
dohody o ochraně husice 
rudohlavé 

  

Binacionální BR „Mírné 
deštné lesy jižních And“ 

  

Zdroj: MINREL, BCN, OECD, ECLAC 

 

Argentina 

     Jak již bylo naznačeno, vzájemné vztahy mezi republikou Chile a Argentinou 

byly během své téměř dvousetleté historie nejednou značně napjaté především 

v důsledku územních sporů. V roce 1978 došlo i k mobilizaci armádních jednotek na 

argentinsko-chilskou hranici. Ani tehdy však nedošlo k přímému ozbrojenému 

konfliktu a záležitost byla vyřešena diplomatickou cestou. 

     Až po odeznění napětí z roku 1982, kdy byla chilská podpora Velké Británie 

v bitvě o Falklandy označena za zradu, podepsaly republiky „Dohodu o míru a 

přátelství“. V jejím dvanáctém článku se strany zavazují vytvořit „Binacionální 

komisi pro ekonomickou spolupráci a fyzickou integraci“, která má sloužit jako 
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základní orgán bilaterální spolupráce.172 Mezi témata, jimiž se komise bude v rámci 

integrace zabývat, patří mimo jiné i využívání přírodních zdrojů, životní prostředí a 

cestovní ruch. Komise byla zřízena v říjnu 1985.  

     V prvních srpnových dnech roku 1991 uskutečnil chilský prezident Patricio 

Aylwin v doprovodu skupiny ministrů173 oficiální návštěvu svého argentinského 

protějšku Carlose Menema v Buenos Aires. Během třídenního pobytu byla 

podepsána řada dohod na příklad „Dohoda o ekonomické spolupráci“, „Prohlášení 

prezidentů o chilsko-argentinských hranicích“, „Dohoda o vzájemné podpoře a 

ochraně investic“ a „Memorandum o porozumění ve věci fyzické integrace a 

usnadnění přeshraničního pohybu“. Druhého srpna byla podepsána mezi 

Argentinskou republikou a republikou Chile i „Dohoda o životním prostředí“ 

s „Doplňujícím protokolem o ochraně životního prostředí Antarktidy“ a protokolem 

věnovanému společným vodním zdrojům. 

     Článkem prvním Dohody o životním prostředí je za její hlavní cíl stanoveno to, že 

„smluvní strany budou podnikat společné či koordinované aktivity v oblasti ochrany, 

prevence, zachování a ozdravení životního prostředí a budou podněcovat racionální a 

vyvážené využívání přírodních zdrojů, majíce na paměti spojitost mezi životním 

prostředím a rozvojem.“174 Tento cíl má být realizován především společnými 

aktivitami v oblasti atmosféry, půdy, vodních zdrojů, mořského životního prostředí, 

biologické diverzity, přírodních a ekologických katastrof, nebezpečných odpadů,  

negativních dopadů na životní prostředí způsobených energetickou, důlní a 

průmyslovou činností, městské kontaminace a životního prostředí Antarktidy. 

                                                 
172 MINREL, DIRECCION DE AMERICA DEL SUR, Argentina y su relación con Chile. 
173 Ministr zahraničních věcí, obrany, ekonomie, vzdělání, veřejných děl, plánování a spolupráce a 
národní energetické komise viz COLACRAI, M., La Política exterior Argentina hacia los vecinos 
durante los ´90, s. 24. 
174 Text úmluvy. 
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     Realizace této spolupráce má být zajištěna doplňujícími protokoly, výměnou 

informací o platné legislativě a existujících institucích, vznikem soustavy bank 

poskytujících informace o stavu životního prostředí, výměnou technicko-vědeckých 

informací, prováděním studií o dopadech na životní prostředí, organizací 

bilaterálních seminářů, sympózií a setkání odborníků, podporou ekonomické a 

technické spolupráce v oblasti a další podobné aktivity. Právě touto dohodou je 

zřízena Subkomise životního prostředí175, jako hlavní institucionální orgán pro 

podporu, koordinaci a realizaci aktivit spojených s plněním této dohody. Subkomise 

je tvořena zástupci obou států. Pro financování programů, projektů a dalších aktivit 

z dohody vyplývajících může být použito zdrojů zahraničních, veřejných i 

soukromých. 

     S odkazem na „Smlouvu o Antarktidě“176 a na „Společné prohlášení o Antarktidě 

mezi Chile a Argentinou“177 se v „Doplňujícím protokolu o ochraně životního 

prostředí Antarktidy“ zavazuje Chile a Argentina mimo jiné k ochraně přírodních a 

kulturních hodnot Antarktidy, výměně informací o plánovaných činnostech, ochraně 

životního prostředí, vědecké, technické a vzdělávací spolupráci a harmonizaci 

legislativy. 

     „Doplňující protokol o společných vodních zdrojích“ definuje tyto jako 

„přirozeně přetínající či částečně i plně kopírující argentinsko-chilskou pozemní 

státní hranici.“178 Protokol dále stanovuje jako výkonný orgán pracovní skupinu 

v rámci Subkomise životního prostředí a za hlavní prostředek spolupráce Obecné 

plány použití. 

                                                 
175 V rámci Binacionální argentinsko-chilské komise. 
176 Uzavřena roku 1959 dvanácti státy, mezi nimi i Argentina a Chile. 
177 Ze srpna 1990. 
178 Článek 4. 
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     V roce 1997 byl k Dohodě o životním prostředí podepsán „Doplňující protokol o 

lesních otázkách“ a v roce 2002 „Doplňující protokol o fauně a flóře“.  

     Protokol o lesních otázkách zmiňuje mezi svými úkoly území ochrany, zachování 

a správy volně žijící fauny, správu a rozumné využívání chráněných oblastí, prevenci 

a hašení požárů, odhady a využívání obnovitelných přírodních zdrojů, kontrolu 

kalamit a nemocí lesů a podobně. K tomuto slouží především výměna expertů, 

spolupráce s odborníky třetího státu, pořádání seminářů, kvalifikace pracovníků a 

další. 

     Druhý jmenovaný protokol si klade za cíl přijetí koordinovaných opatření pro 

efektivní ochranu těch volně žijících zvířat a planě rostoucích rostlin, které se 

vyskytují na území obou států, včetně jejich trvale udržitelného využívání, stejně 

jako ochranu, obnovení a trvale udržitelné využívání ekosystémů, ve kterých žijí. 

K realizaci těchto cílů slouží zpracování společných programů a projektů, zvláštní 

memoranda o ochraně ohrožených druhů sdílených rostlin a živočichů, podpora 

rozvoje výzkumu a vzdělání obyvatel, koordinace a zlepšení plnění mezinárodních 

úmluv a další aktivity. V současnosti je platné „Memorandum zvláštní dohody o 

ochraně husice rudohlavé (Chloephaga rubidiceps)“. Tento program probíhá s 

přispěním „Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů“179. 

     Na základě dostupných informací180 můžeme zmínit alespoň některé konkrétní 

činnosti, kterými se v rámci binacionální Subkomise životního prostředí zabývá 

CONAF.  Jedná se na příklad o zajištění zdraví lesů. Jedním z prostředků k dosažení 

tohoto cíle je argentinsko-chilský Plán na kontrolu Sirex noctilio, druhu hmyzu 

                                                 
179 viz 3.1 Globální úmluvy „Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů“. 
180 CONAF, Acciones realizadas por la Corporación Nacional Forestal en el marco de la Subcomisión 
de medio ambiente Chile – Argentina 2006. 
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z čeledi pilořitkovití, v Argentinské Patagonii a zabránění jeho šíření na chilské 

území a případné přírodní kalamitě. 

     Další hrozbou, kterou se státy prostřednictvím subkomise snaží řešit, je invazní 

druh bobra (Castor canadiensis) žijící na Ohňové zemi a v některých částech 

Patagonie, kde působí značné škody. 

     Největší pozornost samozřejmě věnuje CONAF i v rámci binacionální spolupráce 

lesním požárům a společným kampaním pro jejich prevenci.181 Tímto tématem se 

zabývají i dohody mezi konkrétními chilskými regiony a argentinskými provinciemi. 

     Plánována je spolupráce na společném vedení mokřadů nacházejících se na 

Ohňové zemi. Na chilské straně je to mokřad Bahía Lomas182, na argentinské Bahía 

San Sebastian, oba zapsány na seznam míst Ramsar. V rámci regionální spolupráce 

při boji proti dezertifikaci probíhá i binacionální kooperace zajišťující poskytování 

informací. 

      

     Další institucí argentinsko-chilské spolupráce je síť Hraničních výborů. Výbory 

vznikly na základě „Akt z Buenos Aires o porozumění“ z roku 1984. V době svého 

vzniku sloužily tyto orgány především ke sjednocení operačních systémů a nařízení 

obou sousedních států za účelem úspěšného plnění pohraniční kontrolní služby, která 

vyžaduje koordinaci, stálou výměnu informací a zvláštní pozornost věnovanou 

každému hraničnímu přechodu. Za neméně důležitý cíl bylo stanoveno i umožnění 

zdokonalování bilaterální integrace.183 V srpnu 1997 byla v této věci podepsána 

                                                 
181 Za tímto účelem byla už roku 1967 podepsána „Dohoda o ochraně pohraničních lesů proti lesním 
požárům“. Tato smlouva však nedosáhla většího významu. V roce 2002 byla podepsána „Dohoda o 
spolupráci v případě katastrof“. Na základě této dohody byla žádána pomoc argentinských brigád při 
požáru Národního parku Torres del Paine, který v roce 2005 způsobil český turista. 
182 viz 3.1 Globální úmluvy „Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako 
biotopy vodního ptactva“. 
183 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO, Los Comités de 
fronteras e integración. 
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„Smlouva o stanovení řádu Hraničních výborů“. Tato dohoda stanovuje hlavní cíle, 

jimiž je aktivní účast na řešení problémů spojených s přeshaničním pohybem 

vozidel, osob a zboží, podpora rozvoje příhraničních oblastí, jejich integrace a 

kooperace a podpora projektů na zdokonalení porozumění mezi pohraničním 

obyvatelstvem. Dále určuje na příklad  mechanismy chodu orgánů, jimiž jsou 

pravidelná a výjimečná zasedání, a možnost zřízení systému komisí popř. subkomisí 

pro různé tématické okruhy. 

 
Tbl. č. 15: Hraniční výbory Chile - Argentina 

HRANIČNÍ 
VÝBOR 

 

REGIONY 
CHILE 

PROVINCIE 
ARGENTINY 

KOMISE (K) A 
SUBKOMISE (SK) 

PRO ŽP 
Noa – Norte 
Grande 

I. Tarapacá 
II. Antofagasta 

Jujuy 
Salta 
Tucumán 

K pro zdraví a ŽP 
SK pro ŽP 

Atacama – La 
Rioja – 
Catamarca 

III. Atacama La Rioja 
Catamarca 
Córdoba 

K pro těžbu a ŽP 

Agua Negra IV. Coquimbo 
 

San Juan  

Cristo Redentor V. Valparaíso 
 

Mendoza Norte K pro zdraví a ŽP 
SK pro ŽP 

Pehuenche VII. Maule 
 

Mendoza Sur  

Región de Los 
Lagos 

VIII. Bío Bío 
IX. Araucanía 
X. Los Lagos 

Neuquén 
Río Negro 

K pro ŽP a přírodní 
zdroje 
SK pro biodiverzitu, 
sdílené vodní zdroje a 
chráněné oblasti 
SK pro rybolov 
SK pro přeshaniční 
biosférickou rezervaci 
andsko-
severopatagonskou 

Integración 
Austral 

XI. Aisén 
XII. Magallanes 

Chubut 
Santa Cruz 
Tierra del Fuego 

K pro kulturu, vědu a 
vzdělání 
SK pro přírodní zdroje 
a ŽP 

Zdroj: DIFROL 
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     V současné době je zřízeno 7 Hraničních výborů. Tabulka č. 15 uvádí názvy 

výborů, patřičné chilské regiony184 a argentinské provincie náležející pod příslušné 

komitéty. Poslední sloupec uvádí, existuje-li v rámci daného výboru komise či 

subkomise věnující se otázkám životního prostředí (ŽP). 

     Struktura komisí všech Hraničních výborů, kromě komitétu Región de Los Lagos, 

zahrnuje Komisi pro hraniční opatření zahrnující subkomisi fyto a zoosanitární. 

Výbor Región de Los Lagos má v rámci komise pro hraniční opatření subkomisi 

lesnicko-zemědělsko-dobytkářskou a subkomisi pro témata týkající se moří a 

přístavů. 

     Jelikož je průběh každého zasedání shrnut ve zprávách185, můžeme nastínit i 

témata, jimiž se komise či subkomise pro životní prostředí v jednotlivých hraničních 

výborech zabývají. 

     Na XIX. zasedání Hraničního výboru NOA – Norte Grande, které proběhlo 

v červenci 2007, se v rámci jednání subkomise pro ŽP obě strany shodly na výměně 

informací ohledně plnění mezinárodních dohod o péči o biodiverzitu, o změnách 

klimatu, CITES a o péči o vikuně. Subkomise také navrhla zorganizování 

mezinárodního semináře, kde by byla vymezena  společná politika pro vedení 

přírodních oblastí, chráněných druhů, křehkých ekosystémů a biologických koridorů. 

     XXV. zasedání výboru Cristo Redentor proběhlo v září 2006 a v oblasti životního 

prostředí stanovilo ke zpracování tři programy, mezi nimi na příklad hodnocení 

dopadů na životní prostředí a kontrolu při výstavbě infrastruktury a vybavení 

„čistého koridoru“. 

                                                 
184 Údaje nejsou aktualizovány v souladu s novou strukturou regionů realizovanou na počátku roku 
2007. 
185 Podle článků 14 – 17 Smlouvy o stanovení řádu Hraničních výborů. 
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     V červnu 2007 se konalo XXV. zasedání výboru Los Lagos. Bylo rozhodnuto o 

zachování Subkomise pro přeshraniční biosférickou rezervaci andsko-

severopatagonskou, která bude nadále poskytovat technické zázemí a podporu 

aktivitám směřujícím ke vzniku této binacionální biosférické rezervace předložené 

UNESCu. V rámci subkomise pro biodiverzitu, sdílené vodní zdroje a chráněné 

oblasti byla vyhlášena binacionální podskupina expertů  povodí Hua-Hum. Rovněž 

se jednalo o biologickém koridoru mezi regionem La Araucanía a provincií 

Neuquén. 

     Na XVII. zasedání výboru Integración Austral v dubnu 2007 byl připomenut 

blížící se start společné kampaně proti lesním požárům a plánované rozšíření smluv 

pro boj proti lesním požárům mezi správními jednotkami států. Na říjen roku 2007 

byl naplánován seminář o druhu guanako (Lama guanicoe). Na září bylo sjednáno 

setkání zástupců CONAF, Správy národních parků Argentiny APN a dalších 

organizací působících v regionu Aysén. 

     Hraniční výbor Atacama - La Rioja – Catamarca na svém X. zasedání v červenci 

2007 otázku životního prostředí neotevřel. 

 

     Nejaktuálnějším počinem ve vzájemné spolupráci Chile a Argentiny v otázkách 

životního prostředí a biodiverzity je spolupráce při založení binacionální biosférické 

rezervace.  

     Návrh na přeshraniční ochranu Valdivijského lesa byl podán 29. března 2007, 

v září odsouhlasila její vznik UNESCO v rámci programu Člověk a Biosféra. Podle 

slov chilského ministra zemědělství, Álvaro Rojase, se jedná o první biosférickou 

rezervaci spojující snahy dvou sousedících národů na kontinentu. Binacionální 

biosférická rezervace umožní lépe chránit autochtonní les, který už v ostatních 
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mírných podnebných regionech světa prakticky vymizel. Žádostí o vytvoření 

biosférické rezervace podanou k UNESCO se chilská vláda veřejně hlásí  k závazku 

podpory trvale udržitelného rozvoje.186 

     Ve skutečnosti neschválilo UNESCO jednu binacionální rezervaci, ale každá 

země prezentovala na požadavek organizace svou biosférickou rezervaci, Chile 

rezervaci „Bosques templados lluviosos de los Andes australes“ a Argentina 

rezervaci „Reserva Andino-norpatagónica“. Spolupráce sousedních zemí na vedení 

této rezervace je závislá čistě na jejich dohodě a vůli. 

      Binacionální rezervace počítá na obou stranách se zahrnutím již existujících 

chráněných oblastí. Konkrétně se na chilském území jedná o národní parky Puyehue, 

Vicente Pérez Rosales, Alerce Andino a Hornopirén a národní rezervace Mocho-

Choshuenco a Futaleufú s celkovou rozlohou 2.168.770 ha. Na argentinské straně se  

jedná o národní parky Lanín, Nahuel Huapi, Los Alerces a Lago Puelo s celkovou 

rozlohou 2.370.000 ha. Rozloha této binacionální rezervace tedy přesahuje 4 miliony 

hektarů. 

     Toto rozlehlé chráněné území jižního Chile a jihozápadní Argentiny spojuje jeden 

ekosystém - deštný les mírného pásu, nazývaný též Valdivijský les. Místní 

ekologický region je jedním z pěti jehličnatých lesů mírného pásu identifikovaných 

programem Global 200 v neoarktických a neotropických ekoregionech a je druhý 

největší svého druhu. Zároveň se jedná o biogeografický ostrov, který se vyvíjel 

odděleně od ostatních lesních ekosystémů již od období třetihor a tak je obýván 

mimořádně vysokým počtem endemitů187. Někteří z nich pochází z období existence 

                                                 
186 CONAF, Reserva natural chileno-argentina protegerá más de 4 millones de hectáreas silvestres.  
187 Konkrétně 76% obojživelníků, 50% sladkovodních ryb, 36% plazů, 33% savců, 30% ptáků, 34% 
dřevin a přibližně 50% cévnatých rostlin. 
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superkontinentu známého jako Gondwana.188 Mezi významné aspekty ovlivňující 

rozmístění rostlinných společenstev patří vulkanické erupce189, požáry a sesuvy 

půdy.190  

     Mezi druhy, které jsou symboly pro tuto biosférickou rezervaci patří dřeviny 

blahočet chilský (Araucaria araucana), cypřiš chilský (Fitzroya cupressoides) a 

vačnatec gondwanického původu Dromyciops gliroides. 

 

Bolívie 

     Vzájemné diplomatické vztahy mezi Chile a Bolívií byly po ledkové válce konce 

19. století obnoveny roku 1890 a fungovaly do roku 1962, kdy je Bolívie přerušila. 

Nově navázány byly roku 1975. Od roku 1978, kdy došlo znovu k jejich přetnutí, 

jsou udržovány na konzulární úrovni.191 

     V prosinci roku 2007 podepsali Evo Morales, Luiz Lula a Michelle Bachelet 

„Prohlášení z La Paz o integraci infrastruktury Bolívie, Brazílie a Chile“.192 Tento 

počin znamená podle slov chilské prezidentky i budování „vzájemné důvěry a možné 

vymizení neospravedlnitelných předsudků. Mnohdy právě nedůvěra a předsudky 

omezovaly vztahy mezi zeměmi.“193 

     Můžeme tedy doufat, že se tento krok ke vzájemné důvěře a spolupráci 

v budoucnu projeví i v užší bilaterální kooperaci v otázkách životního prostředí. 

                                                 
188 Asi třetina z 82 druhů dřevin má pravděpodobně původ na jihu Gondwany, čtvrtina ze zmíněného 
počtu je příbuzná s neotropickými druhy. 
189 Jedná se o druhou vulkanicky nejaktivnější oblast světa. 
190 WWF, Resumen visión para la biodiversidad de la ecorregión de los bosques templados lluviosos 
de Chile y Argentina. 
191 MINREL, DIRECCION DE AMERICA DEL SUR,Bolivia y su relación con Chile.   
192 Jedná se o projekt tzv. Bi-oceánského koridoru, přibližně 4.000 km dlouhou pozemní cestu 
vedenou z Aricy a Iquique (Chile) přes Santa Cruz de la Sierra (Bolívie) do Santos (Brazílie). Tím 
bude spojen Tichý oceán s Atlantikem. Předpokládá se, že koridor bude uveden do provozu v druhé 
polovině roku 2009. 

193 MUNDOMARITIMO, Presidentes de Bolivia, Brasil y Chile firman acuerdo para Corredor 
Bioceánico.  
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V současnosti se tato tematika objevuje v Dohodě o ekonomické komplementaci a na 

jednáních Hraničního výboru. 

     Dohoda o ekonomické komplementaci byla podepsána v dubnu roku 1993 a 

v platnost vstoupila téhož roku.194 O životním prostředí je zde jediná zmínka 

v kapitole X. o ekonomické spolupráci. Pod písmenem „g“ je uvedena spolupráce na 

normativních řádech a systémech kontroly ochrany životního prostředí. Dále je na 

tomto místě uvedeno, že kompetentní orgány obou stran  mohou dojednat úpravy 

tématických okruhů. Této možnosti nebylo zatím v oblasti, o niž se nám jedná, 

využito. 

     Hraniční výbor mezi Chile a Bolívií byl vytvořen roku 1997 a počítá se spoluprací 

I. regionu Tarapacá, II. regionu Antofagasta na území Chile195 a bolivijských 

departamentů La Paz, Oruro a Potosí.  

     Ve zprávě z VIII. zasedání konaného v říjnu roku 2007 se dočteme i o tématech 

projednávaných Subkomisí pro životní prostředí. V oblastech věnovaných úmluvě 

CITES, biodiverzitě, péči o ohrožené druhy, ochraně životního prostředí, cestovnímu 

ruchu a naplňování dalších mezinárodních úmluv se strany domluvily na výměně 

informací a zkušeností. Na první polovinu roku 2008 je plánován společný seminář o 

přepravě nebezpečného nákladu Ve věci kontaminace způsobované automobily 

informovala chilská strana o platných normách a opatřeních. 

 

Peru 

     Současná situace ve vztazích mezi republikou Chile a Peru je od předchozích 

dvou sousedních států poněkud odlišná. 

                                                 
194 Počátky integrace jsou dány Smlouvou z Montevidea z roku 1980. viz DIRECON, Resumen del 
Acuerdo Comercial entre Chile y Bolivia.  
195 Informace nejsou aktualizovány v souladu se vznikem XV. regionu Arica Parinacota. 
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     Společná pozemní hranice mezi státy měří pouhých 160 km. V posledních letech 

se však objevil spor o hranici mořskou, který vyvrcholil v srpnu 2007, kdy Peru 

vydalo mapu se zakreslením této hranice v souladu s tezemi peruánské strany. Státy 

jsou ve sporu o mořské území o rozloze přibližně 35.000 km2.196 Chilský kancléř 

Alejandro Foxley k tomuto tématu řekl, že mezi Chile a Peru je tisíc věcí, které by 

měli řešit společně a že „si myslí, že 130 let staré teritoriální problémy jsou 

anachronismy, které jen staví překážky do cesty.“197 

     Vzájemným vztahům odpovídá i situace v kooperaci na ochraně životního 

prostředí a biologické rozmanitosti. Toto téma není rozvinuto žádnou specifickou 

úmluvou. 

     Roku 2002 započal projekt „Integrovaný management velkého mořského 

ekosystému Humboldtova proudu“. Do spolupráce je zapojeno Chile prostřednictvím 

Institutu podpory rybolovu IFOP, republika Peru Mořským peruánským institutem 

IMARPE, mezinárodní organizace „Světový fond pro životní prostředí“ GEF, 

„Program Spojených národů pro rozvoj“ UNDP a „Organizace Spojených národů pro 

průmyslový rozvoj“ UNIDO. 

     Očekávanými výsledky tohoto projektu je zajištění biologické rozmanitosti, 

zvýšení hodnoty oblasti coby důležité zásobárny potravních zdrojů a využití zóny 

jako ukazatele klimatických změn.  

     Projekt je rozdělen do dvou etap. První z nich, tzv. přípravná etapa je rozdělen na 

3 fáze. Patří sem zpracování transzonální analýzy, strategického programu a 

operativní přehled projektu. V září roku 2006 došla realizace projektu k fázi 

vypracování strategického programu, který čekal na své schválení a zaslání 

organizaci UNIDO. 

                                                 
196 Více viz. LIBERTAD Y DESARROLLO, Chile-Perú: Aspectos Limítrofes.  
197 VILLA CRESPO, Chile – Perú – Bolivia: Salida al mar. 
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     V září 2005 byl průběh projektu pozastaven chilskou stranou v důsledku blížících 

se prezidentských voleb. Jelikož se jedná o dlouhodobý projekt, byla důležitá 

rozhodnutí ponechána nové správě země. V červnu roku 2006 byla dokončena 

výměna hlavních představitelů chilských institucí. Chilská i peruánská strana 

oznámily svůj zájem na pokračování jednání a aktivit spojených s projektem. 

     Ostatní spolupráce probíhá pouze v podtématu fyto a zoosanitární problematiky, 

která je zahrnuta jak v Dohodě o ekonomické komplementaci platné od července 

1998198, tak na jednáních Hraničního výboru199. Ani nová Úmluva o volném obchodu 

ze srpna 2006, která dosud nevstoupila v platnost, není nijak zásadně rozšířena o 

environmentální téma. 

 

Shrnutí 

     Již bylo zdůrazněno, že sousedské nesváry se podařilo nejúspěšněji překonat ve 

vztahu s Argentinou. Zde se na počátku devadesátých let již započatou spolupráci 

podařilo rozvinout. Jejího rozvoje můžeme být svědky i dnes.  

     Pro oblast životního prostředí je takováto přeshraniční spolupráce velmi 

prospěšná. Ekosystémy překračují politické hranice a proto je třeba věnovat jim 

plnou péči bez ohledu na jejich rozdělení hraničními liniemi. 

     Spolupráce s Argentinou je velmi přínosná pro obě strany a pro tento okamžik 

vyvrcholila v roce 2007 uznáním binacionální biosférické rezervace ekosystému 

Valdivijského lesa. 

                                                 
198 Tématice je věnována samostatná smlouva v rámci ACE, Acuerdo de Cooperación y Coordinación 
en Materia de Sanidad Agropecuaria entre el servicio nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de 
Agricultura de la República del Perú y el Servicio Agrícola y Ganadero del Ministerio de Agricultura 
de la República de Chile. 
199 Hraniční výbor Chile – Peru byl založen roku 1999, spolupracuje zde peruánský departament 
Tacna a chilské provincie Arica a Parinacota, dnešní XV. region. 
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     Spolupráce s Bolívií se věnuje tématice životního prostředí obvyklým způsobem v 

obchodní dohodě. Téma  se objevuje i na zasedáních Hraničního výboru, ale není 

znám žádný společný projekt či program. Budoucnost by však mohla přinést 

pozitivní změny, neboť byly na konci roku 2007 postoupeny kroky ke zlepšení 

vzájemných vztahů. 

     Situace ve spolupráci Chile s Peru je také neuspokojující. Biodiverzitě ani 

ochraně životního prostředí se nevěnuje žádný bilaterální dokument. Tento 

nedostatek vyvažuje velký projekt zabývající se ekosystémem Humboldtova 

mořského proudu. 
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4 ZÁVĚR 

     Na počátku 21. století zatím neubývá hrozeb, jimž vystavujeme životní prostředí a 

volně žijící faunu a flóru. Trendy udržitelného rozvoje se však dostávají i do 

rozvojových zemí, kde se také musí začít s výchovou obyvatel a zapojením 

veřejnosti do rozhodovacích procesů. 

     Republika Chile se aktivně účastní světových konferencí, zejména od 80. let 

vstupují v platnost mnohé dokumenty zajišťující zahraniční spolupráci a vyžadující 

přijetí daných závazků. Na počátku 90. let přichází spolu s demokracií i upevnění 

vztahů s Argentinou a v dalších letech jsou uzavírány dohody o volném obchodu, 

které jsou provázány s tématem životního prostředí. Republika se tedy jeví jako 

uvědomělá vzhledem ke svým povinnostem vůči biodiverzitě a životnímu prostředí, 

povinnostem, které se netýkají jen výsostného území Chile, ale jejich plnění či 

neplnění zasahuje i státy okolní a mohou mít vliv na globální situaci. Přesto, že Chile 

ratifikovalo všechny relevantní globální úmluvy k tématu biodiverzity a je otevřeno i 

užší multi i bilaterální kooperaci, zdá se, že nejsou využity všechny možnosti, jež 

spolupráce se zahraničními partnery nabízí.  

     Tento závěr je do jisté míry oprávněný, ale věřím, že by mohl být objektivnější, 

kdyby byly k dispozici dokumenty o již ukončených projektech a konkrétní 

informace o probíhající spolupráci. V naprosté většině známe pouze znění dohod a 

úmluv, o výsledcích takto započaté kooperace je údajů pomálu.  

     Vedle tohoto nezdaru však můžeme považovat za úspěch nabourání hypotézy o 

neexistující spolupráci se sousedními zeměmi. Kooperace s Argentinou je na dobré 

úrovni a urovnání vztahů s Bolívií v závěru roku 2007 může znamenat příznivý 

vývoj i pro bilaterální péči o biodiverzitu. 
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     Rok 2007 přinesl pro Chile a jeho životní prostředí mnoho nového. Na počátku 

roku bylo pro toto odvětví založeno ministerstvo, úsilí Chile a Argentiny byla 

spojena do jedné binacionální biosférické rezervace. Rozdělením přibyly další dva 

regiony, pro efektivnější řešení problémů, mimo jiné i těch environmentálních. 

     Je zcela zřejmé, že se Chile připravuje na své bicentenario, dvousetleté výročí 

vyhlášení nezávislé republiky, které se bude slavit v roce 2010. Vždyť právě v roce 

2010 má být splněn závazek o zahrnutí 10 % každého relevantního ekosystému do 

„Národního systému státních chráněných území“. 

     Jisté tedy  je, že v roce 2010 chce být Chile nejen stabilním a úspěšným státem se 

spokojenými občany, chce být i státem, který zná nevyčíslitelnou hodnotu svého 

přírodního bohatství a umí si ji chránit. My můžeme nadále pozorovat vývoj 

v republice a doufat, že se tento sen stane skutečností. 
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     Péče o zachování biodiverzity je jedním z environmentálních témat dnešní doby. 

Zvláště v rozvojových zemích, kde je bohatství biologické rozmanitosti největší, je 

třeba využívat zahraniční spolupráci k rozvíjení konceptu trvale udržitelného 

rozvoje. Chile se především od 80. let začalo zapojovat do mezinárodních snah péče 

o biodiverzitu a od let 90. toto úsilí stále sílí. 

     Stalo se signatářem všech hlavních globálních úmluv, spolupracuje se státy 

regionu a dohody o environmentální spolurpáci podepsalo i v rámci některých smluv 

o volném obchodu.  

     V naplňování některých závazků plynoucích z podepsaných úmluv však má Chile 

jisté rezervy. Nedostatky jsou nacházeny zejména v kontrole dodržování platné 

legislativy.  

     Regionální spolupráce probíhá úspěšně na multilaterální úrovni, v bilaterálních 

vztazích je však zejména s Peru a Bolívie potřeba nejdříve urovnat dlouhodobé 

neshody, aby mohla být započata efektivní spolupráce v obastli životního prostředí. 

     Práce nabízí v českém jazyce informace o vývoji a současném stavu chilské 

biodiverzity. Představuje také dokumenty a projekty multi- a bilaterální zahraniční 



 115 

spolupráce, které mají ambice podílet se na zlepšování stavu biologické rozmanitosti 

Chile. 

 

 

     Biodiversity conservation is one of environmental topics of our times. It’s 

important to use the foreign cooperation to develop the Sustainable Development 

concept especially for developing countries where the biological variety is the 

richest. Chile started to take part in the international biodiversity projects in the 

1980’s and since 1990’s is ever more active in this matter.  

     Chile is now being signatary of all main global agreements, free trade agreements 

where environmental cooperation is stated and cooperates with other countries in the 

region. 

     Chile, though, has certain problems in fulfilling the obligations implying from the 

signed agreements. Biggest flaws are found especially in the law abidance control.  

     There is successful multilateral regional cooperation. In order to begin effective 

bilateral environmental cooperation is first important to resolve the long term 

arguments especially with Peru and Bolivia. 

     This text brings summary of development and current Chilean biodiversity status 

in Czech. It also presents documents, multi- and bilateral projects of foreign 

cooperation which take part in improving Chilean biodiversity situation. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AGCI (Agencia de Cooperación Internacional de Chile) Agentura chilské 

mezinárodní spolupráce. 

ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) Latinskoamerické integrační 

sdružení. 

AMCP (Áreas Marinas Costeras Protegidas) Mořské pobřežní chráněné oblasti. 

AMCP-MU (Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples Usos) Chráněné 

mořské a pobřežní oblasti rozličného využití. 

APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) Asijsko-pacifické hospodářské 

společenství. 

APN (Parques Nacionales de Argentina) Národní parky Argentiny. 

BCN (Biblioteca del Congreso Nacional) Knihovna národního kongresu Chile. 

BR Biosférická rezervace. 

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora) Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin. 

CMS (Convention on Migratory Species) Úmluva o ochraně stěhovavých druhů 

volně žijících živočichů. 

CMSBN (Conservación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo) projekt Zachování 

a udržitelné nakládání s původními lesy. 

COMPACSE (Proyecto de Monitoreo y Control de la Contaminación Marino 

Costero en el Pacífico Sudeste) Regionální program výzkumu, dozoru a kontroly 

mořské kontaminace v jihovýchodním Pacifiku. 

CONAF (Corporación Nacional Forestal) Národní lesnické sdružení. 

CONAMA (Comisión Nacional de Medio Ambiente) Národní komise pro životní 

prostředí. 

CONICYT (Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología) Národní 

komise vědeckého a technologického výzkumu. 

COVS (Conservación de la Vida Silvestre) Péče o volně žijící rostliny a živočichy. 

CPPS (Comisión Permanente del Pacífico Sur) Stálá komise pro jižní Pacifik. 

DED (Deutschen Entwicklungsdienstes) Německá rozvojová služba.  

DIFROL (Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado) Národní ředitelství 

státních hranic. 
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DIRECON (Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales) 

Ředitelství pro zahraničně-ekonomické styky. 

ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean) Ekonomická 

komise pro Latinskou Ameriku a Karibskou oblast. 

FTAA (Free Trade Area of the Americas) Zóna volného obchodu Amerik. 

GCFA (Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos) Skupina pro záchranu 

andských plameňáků. 

GEF (Global Environment Facility) Světový program ochrany životního prostředí. 

GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) Společnost pro technickou 

spolupráci. 

IFOP (Instituto de Fomento Pesquero) Institut podpory rybolovu. 

IMARPE (Instituto del Mar del Perú) Mořský peruánský institut. 

IUCN (The International Union for the Conservation of Nature and Natural 

Resources; dnes World Conservation Union) Světový svaz ochrany přírody. 

JICA (Japan International Cooperation Agency) Agentura mezinárodní japonské 

spolupráce. 

KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) Úvěrová banka pro obnovu. 

MAB (Man and Biosphery) Člověk a biosféra. 

MERCOSUR (Mercado Común del Sur) Společný trh jihu. 

MINREL (Ministerio de Relaciónes Exteriores) Ministerstvo zahraničních věcí. 

MVOTMA (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) 

Ministerstvo pro bydlení, teritoriální uspořádání a životní prostředí. 

NAFTA (North American Free Trade Agreement) Severoamerická dohoda o volném 

obchodu. 

NP Národní park 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj. 

OSN Organizace spojených národů. 

RAPP (Red de Áreas Protegidas Privadas) Síť soukromých chráněných oblastí. 

RIDES (Recursos e Investigación para el Desarrollo Sustentable) Zdroje a výzkum 

pro trvale udržitelný rozvoj. 

SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research) Vědecký výbor pro výzkum 

Antarktidy 
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SENPA (Sección Nacional del Protocolo al Tratado Antártico) Národní oddělení 

Protokolu o životním prostředí ke Smlouvě o Antarktidě 

SGT No 6 (Subgrupo de Trabajo No 6) Pracovní podskupina č. 6. 

SICE (Sistema de Información sobre Comercio Exterior) Informační systém o 

zahraničním obchodu. 

SINIA (Sistema Nacional de Información Ambiental de Chile) Národní informační 

systém pro životní prostředí. 

SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas de Estado) Národní 

systém státních chráněných oblastí. 

UNDP (United Nations Development Programme) Program OSN pro rozvoj. 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu. 

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) Organizace 

Spojených národů pro průmyslový rozvoj. 

WCPA (World Commission on Protected Areas) Světová komise pro chráněná 

území. 

WTO (World Trade Organisation) Světové obchodní organizace.  

WWF (World Wildlife Fund) Světový fond na ochranu přírody. 

ŽP Životní prostředí. 
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