
 

Dokument k projektu COMMUNEM REDDERE 
KA7/SC5/04 – popis průběhu SC na web 
Zpracoval: Jan Šimek, DAPHNE ČR 
Datum verze: 14.12.2009 

 

Studijní cesta k organizaci CERI 

 

DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie v rámci mezioborového projektu neziskových organizací 

Pardubického kraje „Communem Reddere“, zajišťuje sběr a přenos příkladů dobré praxe z oblasti 

péče o životní prostředí. Za tímto účelem byla oslovena organizace CERI (Carpathian EcoRegion 

Initiative, www.carpates.org), která má více jak desetileté zkušenosti s koordinací mnoha subjektů ze 

sedmi zemí s cílem ochrany biodiverzity a udržitelného rozvoje regionu Karpat.  

Studijní cesty se zúčastnili tři zaměstnanci organizace DAPHNE ČR. Petra Konvalinková, Záboj Hrázský 

a Jan Šimek. Cílem cesty bylo naučit se a představit úspěšnou praxi hostitele na semináři v České 

republice. V ideálním případě se pokusit převést tyto poznatky do praxe. 

Den první 

Proběhlo setkání v sekretariátu organizace v Bratislavě, s projektovou manažerkou Annou Guttovou. 

Byla nám představena struktura organizace, náplň a úspěchy projektů řešených v rámci CERI 

(http://www.carpates.org/ongoing.html) a jednotlivé pracovní skupiny působící v rámci CERI 

(http://www.carpates.org/wg.html). 

Den druhý 

Ve Zvolenu jsme se setkali se zástupci DAPHNE SK (www.daphne.sk), Dobromilem Galvánkem a 

Barbarou Immerovou. DAPHNE SK je jednou z členských organizací CERI. Byly nám představeny 4 

projekty, které organizace v nedávné minulosti řešila nebo ještě řeší a které mají jako společného 

jmenovatele úspěšnou spolupráci s partnery ze soukromého či veřejného sektoru. Z představených 

projektů jsme posléze vybírali takové projekty, které jsou přenositelné do prostředí ČR a které 

poskytly zkušenosti využitelné pro účastníky únorového semináře v Oucmanicích. V poslední části 

našeho setkání jsme se zabývali myšlenkou na přípravu společného mezinárodního projektu 

s tématem zachování, případně obnovy zarůstajících a nevyužívaných extensivních pastvin a luk a 

zpomalení ztráty jejich druhové diverzity a vyjasnili jsme si představy a možnosti obou stran. 
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Obr. 1: příprava společného projektu 

Den třetí 

V prostorách správy NP Slovenský ráj proběhlo setkání se zástupcem SNP Tomášem Dražilem. Na 

příkladu projektu „Ochrana biotopů v Národním parku Slovenský ráj“ (http://sprava.slovensky-

raj.sk/?Projekty ) nám byla představena úspěšná spolupráce s veřejným sektorem, NNO, výzkumným 

pracovištěm a veřejností. Naším záměrem je přivést Tomáše Dražila jako výborného a nadšeného 

řečníka na únorový seminář v Oucmanicích.  

Přenos informací 

Poznatky, které nám byly na studijní cestě poskytnuty, budou představeny zástupcům veřejné správy 

i zemědělským podnikatelům formou dvou seminářů začátkem února 2010. Tyto informace budou 

rovněž shrnuty v publikaci s tématem spolupráce sektorů pro zachování biologické rozmanitosti 

krajiny.  

 


