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Společný  postoj  nevládních  organizací  k  trvale 
udržitelné říční plavbě v povodí Dunaje 
 
Koncepce  Transevropské  dopravní  sítě  (TEN‐T)  a 
Akční plán pro vnitrozemskou plavbu a vývoj vodních 
cest  ‐  NAIADES  mají  za  cíl  podporovat  říční  plavbu. 
Větší dopravní využití řek by v důsledku mohutné vý‐
stavby potřebné infrastruktury mělo vést ke spuštění 
většího počtu významných regulací řek a změně hyd‐
romorfologických podmínek. Občanská sdružení proti 
tomuto záměru vystupují, pracují na koncepci vodní‐
ho hospodářství povodí Dunaje a vymýšlejí společnou 
politiku ve jménu ochrany přírody.  
Během posledního setkání v říjnu 2009, daly nevládní 
organizace  síly  dohromady,  aby  vypracovaly  klíčová 
doporučení,  která  by  měla  být  uplatňována,  aby  se 
plavba na Dunaji stala trvale udržitelná. Představují si 
Dunaj jako živou linii, kde jdou ekologie a užívání ru‐
ku  v  ruce.  Takové  prostředí  nabídne  kvalitní  život  a 
ekosystémové  služby  stejně  jako  poskytne  živobytí 
pro obyvatele  celého povodí Dunaje.  Společný postoj 
nevládních organizací  je  takový, že říční plavba hraje 
významnou roli v celém dopravním systému Evropy a 
je uznávána  jako naplňující  specifické  sociální  a  eko‐
nomické potřeby Dunajských států. Usnesli se, že plá‐
nované stavební projekty pro zlepšení podmínek říční 
plavby  jsou možné  pouze  pokud  budou  splňovat  ná‐
sledující podmínky: 
a) Bude  garantováno  obnovení  fungujících  ekosys‐

témových procesů (množství, kvalita a časové roz‐
ložení  chodu  vody  a  splavenin,  které  vyžaduje 
ekosystém a také lidé závislí na Dunaji)  

b) Budou  respektovány  socio‐ekonomické  potřeby 
lokálních a regionálních ekonomik  

c) Bude  zaručeno,  že  každý  plánovaný  krok  splňuje 
všechny  legislativní  náležitosti,  bude  zaručena 
součinnost  s  Rámcovou  vodní  směrnicí  EU,  která 
deklaruje  nezhoršení  současného  stavu.  Zároveň 
by nemělo být ohroženo dosažení environmentál‐
ních  cílů  stanovených  v Mezinárodním plánu  po‐
vodí Dunaje a lokalitách soustavy NATURA 2000  

d) Nebudou  vyžadovány  žádné  další  přehrady  nebo 
příčné stavby na vodních cestách  

 
K naplnění těchto cílů vyvine společenství nevládních 
organizací  opatření,  která  by měla  být  přijata  na  ná‐
rodní  i  mezinárodní  úrovni.  Tato  opatření  zahrnují 
vývoj Územního plánu pro trvalou udržitelnost povodí 
Dunaje,  aby  došlo  ke  zlepšení  územního  plánování  v 
oblasti  zachování  a  zlepšování  biodiverzity.  Zároveň 

by mělo být uvolněno více prostředků na vypracování 
Územního plánu a jeho implementaci. Dále se doporu‐
čuje,  aby  bylo  vypracováno  přímé posouzení  dopadů 
na soustavu NATURA 2000. Zcela zásadní pro dosaže‐
ní  těchto  cílů  je  posílení  účasti  veřejnosti  na  všech 
souvisejících procesech. Doporučení Dunajské komise 
v oblasti plavby by měla být zrevidována v případě, že 
budou  nalezena  řešení,  která  jsou  v  dané  lokalitě 
z hlediska  životního  prostředí  nejlepší.  Opatření  by 
měla  být diskutována  v  kruhu  relevantních  subjektů. 
Podle nevládních organizací by měla Evropská komise 
založit  a  aplikovat  plně  funkční  systém,  který  by 
snadno odhalil projekty, které s velkou pravděpodob‐
ností  negativně  ovlivní  lokality  soustavy  NATURA 
2000 nebo ty projekty, které nejsou v souladu s Rám‐
covou vodní směrnicí. 
Pro  všechny  dílčí  kroky  je  hlavním  cílem  dosažení 
správné  implementace  národní  a  evropské  vodní  le‐
gislativy a být centrem všech snad vedoucích k zasta‐
vení  megalomanských  projektů,  klimatické  změny  a 
hrozeb plynoucích u invazivních druhů rostlin a živo‐
čichů. Mezi organizace, které se do této výzvy zapojily 
patří Mezinárodní  rada pro ochranu ptáků, Bavorský 
Spolkový  svaz  ochrany  přírody,  Chorvatská  společ‐
nost  pro  ochranu  ptáků,  Dunajské  environmentální 
fórum,  Evropský  rybářský  svaz,  Evropská  agentura 
pro životní prostředí, Zelená akce, Zelené srdce Evro‐
py, Mezinárodní komise pro výzkum Dunaje, Rakous‐
ké  kuratorium pro  rybolov  a  ochranu  vod,  Slovinský 
rybářský  svaz, Doprava a  životní prostředí, Německý 
svaz sportovních rybářů, VIRUS, Světový fond přírody. 
 
Plná verze postoje nevládních organizací je ke 
stažení na: 
http://assets.panda.org/downloads/ngo_danube_navi
gation_position_final_2.pdf 
 
 
Projekt Povodňová rizika Dunaje: Zhodnocení  
povodňového rizika v nivách Dunaje 
 
Dunaj  je  jednou z nejdůležitějších přírodních os  jiho‐
východní  Evropy.  Spojuje  většinu  zemí  této  oblasti. 
Proto  je  zlepšování  a  dobré  příklady  přeshraničních 
vztahů všech zemí vzhledem k  této  řece dobrým sig‐
nálem do budoucna pro všechny státy. Tento projekt 
má  dalekosáhlé  zaměření  na  předcházení  nevhodné‐
mu  (rizikovému) hospodaření  a mohl by  se  stát vlaj‐
kovým projektem pro Program  jihovýchodní  Evropy, 
jenž  má  zajistit  bezpečnější  a  trvale  udržitelné  pod‐
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mínky  pro  život  i  ekonomiku  v  nivách  Dunaje.  Inte‐
gruje  důležité  a  strategické  subjekty  či  skupiny  růz‐
ných odvětví  (hospodářství).  Projekt Povodňová  rizi‐
ka Dunaje  je  implementován pod programem INTER‐
REG IVC Evropské unie, který nabízí finanční zajištění 
pro  regionální  a  lokální  veřejné  „autority“  ve  všech 
regionech EU plus Švýcarsku a Norsku,  v případě,  že 
výsledky  a  získané  znalosti  budou  přeneseny  jako 
dobrá praxe. 
 

 
 
Projekt  se  zaměřuje  na  nejefektivnější  opatření  pro 
omezení  povodňových  rizik:  zhodnocení,  mapování, 
zahrnutí hlavních aktérů a omezení rizika pomocí od‐
povídajícího prostorového plánování. Projekt přinese 
spolupráci  vědců,  veřejnosti,  nevládních  organizací  a 
investorů,  kteří  společně  vyvinou  hierarchicky  uspo‐
řádaný systém map povodňového rizika pro nivy Du‐
naje.  Pro  hodnocení  a mapování  povodňového  rizika 
budou  definovány  a  implementovány  mezinárodní 
metodiky  a  modely.  Tyto  snahy  vyústí  v  návrhy  pro 
omezení  povodní,  přizpůsobení  územních  plánů, 
adaptaci nástrojů pro hodnocení ekonomického vývo‐
je  v  nivách  s  uvědoměním  zvýšeného  povodňového 
rizika.  Návrhy  využijí  investoři,  klíčové  subjekty,  ve‐
řejnost i veřejná správa. Ohrožená a zároveň riziková 
infrastruktura  jako  je  průmysl,  elektrárny  a  produk‐
tovody budou v projektu  také uvažovány. Celkový cíl 
projektu  je  vyvinout  a  vyprodukovat  mapy  vysoké 
kvality  orientované  zejména pro  využití  hospodařící‐
mi  subjekty,  investory  či  významnými  vlastníky  po‐
zemků.  V  rámci  přeshraničních  vztahů  v  dunajských 
nivách  poskytnou  mapy  adekvátní  informace  o  rizi‐
cích  pro  prostorové  plánování  a  ekonomické  poža‐
davky.  Informace  o  možných  rizicích  jsou  základem 
pro  trvale udržitelný  rozvoj  podél Dunaje.  Stěžejních 
cílů může být dosaženo pouze  intenzivní nadnárodní 
spoluprácí a integrací klíčových aktérů. Cílem je spojit 
vědecký pokrok v harmonizaci přístupů a dat s prak‐
ticky  orientovanými  aktéry  a  uživateli.  Vertikální  a 
horizontální spolupráce jsou dva pilíře projektu. Zjed‐
nodušené výstupy projektu jsou: 
 

‐ Vývoj metod společného mapování povodňových ri‐
zik a harmonizace zdrojů dat 
‐ Produkce a distribuce map a informací 
‐  Integrace  relevantních  subjektů  a  uživatelů  v  růz‐
ných úrovních, definice a realizace různých procesů 
‐ Zhodnocení odlišných ekonomických aspektů využití 
krajiny v povodí, jako je územní plánování, rekreace a 
zemědělství  stejně  jako  energetické  zásobování nebo 
zdravotnictví 
‐ Propojení mapování povodňových rizik a poskytnutí 
map  jako podkladu pro plánování, například v soula‐
du s evropskou "Povodňovou směrnicí" 
‐ Vývoj a distribuce ukázkových postupů v  rámci du‐
najských států i mimo ně 
‐  Implementace  směrnic  EU,  včetně  Rámcové  vodní 
směrnice  a Povodňové směrnice, poskytující  zpětnou 
vazbu založenou na zkušenostech s kooperací projek‐
tů  využíváním  platformy  Protipovodňové  expertní 
skupiny mezinárodní komise pro ochranu Dunaje 
Hlavní hodnotitelné výsledky jsou: 
‐  Harmonizovaná  data  a  metody  (geografická  data, 
hydraulické modely,  atd.),  jeden  univerzální  digitální 
model terénu 
‐  Společné  (kartografické)  kategorie,  katalog  pro 
všechny akce mapování rizik v dunajských zemích 
‐ Konzultace s odborníky, investory, majiteli pozemků, 
státní správou a samosprávou 
‐ Atlas ohrožení a povodňových rizik, DVD + šíření in‐
ternetem 
‐  Inovativní,  ekonomicky  výhodný  rizikový  manage‐
ment,  integrující v sobě aspekty  jako ekonomie, změ‐
na  klimatu,  rozvoj  přírodního  prostředí,  prostorové 
plánování, rozvoj měst a zemědělství 
‐ Zhodnocení rizika pro tepelné a  jaderné elektrárny, 
stejně tak jako pro další důležitou infrastrukturu v ri‐
zikových oblastech 
‐ Osm regionálních případových studií pro zhodnocení 
přístupů k podpoře procesů implementace. Do projek‐
tu  je  zapojeno  19  institucí  v  podunajských  zemích, 
jedná se například o ústřední státní správu, univerzi‐
ty,  výzkumné  instituce  a  výkonné  agentury,  nevládní 
organizace.  Hlavní  partner,  Ministerstvo  životního 
prostředí  Rumunska,  a  všichni  další  partneři  jsou 
propojeni  v  užívání  nejlepších mezinárodních  exper‐
tíz, ne pouze pro dosáhnutí cílů projektu, ale zejména 
aby  byla  ukázána  součinnost  a  spolupráce  mezi  ze‐
měmi a institucemi. 
DEF přispěje k implementaci projektu přebráním části 
komunikace s ostatními partnery a harmonizaci a ko‐
ordinaci  jednotlivých  aktivit.  DEF  je  partner  (člen) 
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zodpovědný  pro  vtáhnutí  klíčových  hráčů  do  celého 
procesu a integraci jednotlivých uživatelů. Mapy rizik 
jsou vytvořeny pro různé účely včetně územního plá‐
nování a vodního hospodářství, pro zpracování a  im‐
plementaci informací o rizicích a zajištění adaptace na 
rizika. To je důležité pro zapojení regionálních i lokál‐
ních subjektů do procesů vývoje map. K identifikování 
koncových uživatelů a pro jejich integraci do procesu 
je třeba znát právě lokální a regionální úroveň. Regio‐
nální / lokální odborníci na vodní hospodářství potře‐
bují  být  do  projektu  zahrnuti  od  úplného  počátku. 
Produkty  budou  katalogizovány  podle  potřeby,  pří‐
padně diskuzí  k  obsahu  a upravovány dle  aktuálních 
výsledků mapování. Jako vstup pro harmonizaci dat a 
jednotlivá  mapování  budou  konfrontovány  návody  a 
rady,  budou  reflektovány potřeby klíčových  subjektů 
a  koncových uživatelů. Mapy budou přímo přístupné 
veřejnosti.  Mapy,  jakožto  produkty  cílené  na  klíčové 
subjekty,  budou  použity  pro  místní  plánování  a  pro 
definice  rozvoje  infrastruktury  a  podniků  v  nivách 
Dunaje. Aktivity zahrnuté v projektu Povodňová rizika 
Dunaje odstartovaly v polovině  roku 2009 a předpo‐
kládané ukončení se očekává na konci roku 2012. Pro 
další  informace týkající  se účasti DEF kontaktujte Se‐
kretariát DEF pomocí e‐mailu def@baja.hu. 
 

 
 
 
Aktivity člena DEF v oblasti odpadového  
hospodářství 
 
Projekt  BALKWASTE  (Odpad  Balkánu)  je  projekt 
LIFE ‐ životní prostředí (LIFE 07 ENV/RO/000686) a 
má za cíl představit plánování trvale udržitelného od‐
padového  hospodářství  ve  vybraných  regionech  Bal‐

kánského poloostrova a dále v tomto území vyvinout 
efektivní integrovaný nástroj.  
 
Partneři projektu: 
REPA  ‐  Regionální  agentura  pro  rovné  příležitosti, 
Ochrana  životního  prostředí  v  Bacau,  Národní  tech‐
nická univerzita v Aténách (fakulta chemického  inže‐
nýrství), TUC  ‐ Technická univerzita na Krétě  ‐ ústav 
elektroniky  a  výpočetní  techniky,  EUROCONSUL‐
TANTS S.A, CSDCS ‐ Klub pro trvale udržitelný rozvoj 
občanské společnosti  ‐ člen DEF, EFCon ‐ SC ‐ Evrop‐
ské konzultace v oblasti nerostných surovin, SUROVI‐
NA ‐ spolek pro třídění odpadu 
Cílem projektu je představit a rozšířit znalosti získané 
z  implementace  odpadové  strategie  EU  a  politiky  ve 
státech  celého  balkánského  regionu.  Jako  případové 
studie v oblasti odpadového hospodářství a plánování 
ukazuje  implementaci  v  Rumunsku  a  Bulharsku.  Pří‐
jemci grantu z čtyř zemí (Řecko, Bulharsko, Slovinsko, 
Rumunsko)  budou  spolupracovat,  aby  vyvinuli  ná‐
stroje  výkonné  správy,  které  budou  zahrnuty  do  od‐
padové a  recyklační politiky EU a mohou být  snadno 
implementovány  kompetentními  autoritami.  Projekt 
je plánován na tři roky a hlavní předměty zájmu zahr‐
nují: 
• Pomoc  Rumunsku  a  Bulharsku  uchopit  a  imple‐

mentovat  odpadové  hospodářství  EU  a  politiku 
ochrany přírodních zdrojů  

• Založení  odpadové  sítě  pro  výměnu  znalostí 
v rámci Balkánu 

• Vývoj postupů monitoringu efektivity odpadového 
hospodářství a infrastruktury  

• Zřízení technické podpory lokálních subjektů, kte‐
ré  jsou  zodpovědné  za  plánování  a  implementaci 
v oblasti odpadového hospodářství  

• Ukázky inovativních podpůrných nástrojů 
• Zvýšit povědomí o aspektech odpadového hospo‐

dářství na Balkánu  
• Podporovat  spolupráci mezi  relevantními subjek‐

ty v rámci Balkánského poloostrova 
• Zajistit  trvalou  udržitelnost  odpadového  hospo‐

dářství, jeho monitoring a rozvoj v budoucnosti 
• Doplnit oficiálně uznávané monitorovací procedu‐

ry EU  
Přijetí  trvale  udržitelné  praxe  v  odpadovém  hospo‐
dářství  pevných  hmot  je  důležitý  krok  k  ochraně  ži‐
votního  prostředí  a  ochraně  přírodních  zdrojů.  Pro‐
gram  má  za  cíl  zaznamenat  současné  hospodaření 
s pevnými  odpady  v  Řecku,  Rumunsku,  Bulharsku  a 
Slovinsku  a  rozšířit  výměnu  informací  mezi  těmito 
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zeměmi.  Dlouhodobý  cíl  projektu  je  vytvoření  sítě 
výměny informací, která bude fungovat i po skončení 
období  projektu.  Na  základě  toho  bude  moci  být 
zhodnocen posun v oblasti odpadového hospodářství 
využitím indikátorů. 
Hlavními úkoly projektu jsou: 
‐ Analýza současného stavu a legislativního rámce na‐
kládání s pevnými odpady. Informace budou sbírány a 
analyzovány na národní a regionální úrovni a zjištěná 
praxe  (společně  s  příslušnými  zákony)  bude  zazna‐
menána a vyhodnocena. 
 

 
 
‐  Budou  rozebrány  dvě  případové  studie  v  regionu 
Rumunska  a  Bulharska.  Bude  zhodnocena  odpadová 
infrastruktura  a  legislativní  rámec  daných  regionů. 
Společně s tím bude vyvinuta databáze technologií ře‐
šení odpadu ve městech. 
‐ Uskuteční se zkouška požadavků pro trvale udržitel‐
né odpadové hospodářství a vývoj návodu pro hodno‐
cení  scénářů  alternativního  hospodaření.  Budou  sta‐
novena kritéria pro hodnocení technologií zacházení s 
odpady.  
‐  Bude  proveden  rozvoj  analytických  nástrojů  pro 
hodnocení  alternativního  odpadového  hospodářství. 
Nástroj bude dále rozšířen v případě, že bude schopen 
zhodnotit scénáře alternativního vývoje. Na toto bude 
navazovat distribuce nástrojů  široké veřejnosti  a  dů‐
ležitým subjektům.  
‐ Proběhne  identifikace  složek hospodářství  s pevný‐
mi  odpady  v  rámci  případových  studií.  Na  základě 
těchto  dat  a  informací  z  předchozích  výzkumů,  bude 
implementován  softwarový  model.  Budou  zjištěny 

všechny  potenciální  zdroje  financí  pro  předkládaný 
plán hospodaření s odpady. 
‐  Bude  vytvořena databáze  relevantních  subjektů  za‐
jímajících se o odpadové hospodářství a subjektů, kte‐
ré jsou potenciálně zajímavé pro danou problematiku.  
Navíc by měla začít fungovat platforma pro hodnocení 
naplnění  správného  odpadového  hospodářství  v  do‐
tčených zemích balkánského regionu.  
 
Lucia  Ilieva, CSDCS  ‐ Klub pro  trvale udržitelný  roz‐
voj občanské společnosti  
 
 
CSDCS je průkopníkem řízení mobility  
v Bulharsku 
 
"Zelená" úmluva o městské mobilitě měla za úkol uká‐
zat  na  problematiku  krizových  dopravních  situací  a 
jejich negativních dopadů na města a velkoměsta. Ří‐
zení  mobility  napomáhá  trvale  udržitelné  dopravě 
změnou přístupů a chování. V podstatě existují  levná 
"měkká" opatření, která mají v poměru nákladů a pří‐
nosů vysokou efektivitu. Tato opatření velice efektiv‐
ně  dle  potřeby  zvyšují  nebo  snižují  potřeby  investic 
do  infrastruktury  (jako  např.  nové  tramvajové  linky, 
silnice, cyklostezky, apod.). To umožňuje lokální či re‐
gionální správě vyvinout elegantní dopravní opatření. 
Opatření v řízení mobility jsou známá a týkají se ome‐
zení automobilismu o 5 ‐ 25 %. Řešení mobility netvo‐
ří hlavní proud politiky ve většině zemí EU. Jelikož se 
jedná o relativně nový koncept, kompetentní autority 
o  něm  nemusí  vědět  nebo  mohou  mít  pochybnosti 
o jeho efektivitě.  
Projekt  EPOMM‐PLUS  (Evropská  platforma  řízení 
mobility)  má  za  cíl  iniciovat  zájem  o  řízení  mobility 
v Evropě. Tyto snahy by měly ustavit EPOMM jako vý‐
konný  a  ucelený  nástroj  propagace  řízení  mobility 
v EU,  čímž  by  se  měla  posílit  spolupráce  a  rozšíření 
této problematiky v rámci EU. EPOMM je evropská síť 
tvořená  Ministerstvy  nebo  dotčenými  agenturami 
zodpovědnými  za  řízení  mobility.  EPOMM  byl  dopo‐
sud  úspěšný  pouze  částečně,  poněvadž  jeho  imple‐
mentace je velmi omezená nedostatkem prostředků.  
 
Celkový  cíl  pro  všech  27  zemí  EU  je  stát  se  členy  sítě 
EPOMM. 
Projekt EPOMM‐PLUS k tomuto bude směřovat: 
a) přenesením existující dobré praxe, jež je často vyví‐
jená pomocí prostředků z fondů EU  
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b)  podporou  existujících  lokálních  "průkopníků"  po‐
mocí vývoje lokálních sítí  
EPOMM‐PLUS je zaměřen na 3 skupiny členských ze‐
mí  
1. Skupina  1:  Velká  Británie,  Nizozemí,  Španělsko, 

Francie,  Rakousko,  Švédsko,  kde  již  EPOMM  fun‐
guje 
Skupina 2: Belgie,  Itálie, Německo, Finsko, kde  již 
určitá  aktivita  v  řízení  mobility  existuje  a  kde 
EPOMM‐PLUS pomáhá vyvinout národní sítě.  

2. Skupina 3: Dalších deset států, kde s řízením mo‐
bility  existují  minimální  zkušenosti.  Velký  podíl 
činí nové členské  státy, které  se v  současné době 
potýkají s velkým nárůstem počtu automobilů. In‐
vestice  ze  strukturálních  fondů EU do  infrastruk‐
tury by mohl trend nárůstu aut ještě zesílit, pokud 
by nebyla zavedena současně opatření ohledně ří‐
zení mobility. Skupina 1 je reprezentována existu‐
jícími národními kontaktními místy EPOMM, sku‐
pina 2 a 3 sítí iniciátorů, tj. organizací s přehledem 
o dané problematice v zemi a  s kapacitou zapojit 
se  do  aktivit  EPOMM‐PLUS.  EPOMM‐PLUS  stano‐
vuje energeticky úspornou dopravu přípravou zá‐
kladny pro efektivnější  implementaci politiky EU. 
Bude přispívat k rozšiřování potenciálního množ‐
ství zainteresovaných subjektů a akcelerovat start 
a transfer nejlepší praxe.  

Objekty zájmu tohoto ambiciózního projektu jsou: 
1. Institualizace:  Vytvoření  17  národních  sítí  ve 

všech partnerských státech kromě Velké Británie, 
Nizozemí a Francie a registrace příslušného minis‐
terstva za člena EPOMM 

2. Implementace:  Iniciace  velkého  počtu  projektů 
věnujících se řízení mobility 

3. Rozšíření: Vytvoření multijazykové verze EPOMM 
4. Přenos dobré praxe mezi zeměmi,  transfer z pro‐

jektů EU na národní úroveň 
5. Dopad: Rozšíření vlivu EPOMM do zemí, kde je ří‐

zení mobility teprve v počátcích.  
EPOMM‐PLUS  využívá  dobře  vytvořených  nástrojů 
EPOMM, činí je více univerzální a vhodné k využití ve 
různých zemích, zvyšuje jejich kvalitu, dosah a množ‐
ství uživatelů. V pětiměsíční startovací  fázi budou vy‐
pracovány inventarizace, pracovní plány a plány akcí. 
V  hlavní  fázi,  jež  bude  trvat  dva  roky,  bude  vyvinuta 
struktura sítě v rámci EU.  
Předpokládané výsledky: 
• Nejméně 21 členů EPOMM na konci projektu 
• Nejméně 21 národních sítí 

• Uspořádání 61 workshopů na národní  i  evropské 
úrovni 

• Nejméně  8000  odběratelů  elektronických  zprávy 
EPOMM 

• Webové stránky EPOMM v 18 jazycích 
• Přinejmenším  ztrojnásobení měsíčního  počtu  ná‐

vštěv webových stránek EPOMM (v současnosti je 
to asi 110 000)  

• Projekty  řízení mobility  spuštěné v  členských ze‐
mích na základě projektu EPOMM‐PLUS: 10 % ná‐
růst v zemích s již zaběhnutým EPOMM, 50 % ná‐
růst v dalších zemích.  

• 12  úspěšných  přenosů  znalostí  a  zkušeností        
z energeticky úsporného dopravního systému no‐
vým  subjektům  ze  státu  do  státu.  Národní  kon‐
taktní  místa  uspořádají  minimálně  2  krát 
6 workshopů  s  minimálním  odhadovaných  dopa‐
dem na 240 000 lidí. 

• 20  transferů  příkladů  dobré  praxe  z  projektů  EU 
na  národní  úroveň,  dopad  se  odhaduje  na  mini‐
málně 400 000 lidí  

• 400  aktualizovaných  případových  studií  bude 
umístěno  na  internet,  přičemž minimální  limit  je 
10 na každou partnerskou zemi 

 
Lucia  Ilieva,  CSDCS  ‐ Klub pro  trvale udržitelný  roz‐
voj občanské společnosti 
 
 
Minulé a současné úspěchy Ekologického  
konzultačního centra Galati (ECCG),  
Národní kontaktní místo DEF, Rumunsko 
 
Tohoto  roku  ECCG  oslavilo  13  let  své  existence, 
z nichž bylo 10 let věnováno utváření a vývoji Dunaj‐
ského environmentálního fóra. Tato intenzivní aktivi‐
ta byla možná pouze za přispění členů a dobrovolníků, 
ale  také  získáním  financí,  poskytnutých  zejména Mi‐
nisterstvem  zahraničních  věcí  a Ministerstvem  život‐
ního prostředí Lucemburska. K  tomuto  je možno při‐
pojit  ještě  další  granty,  jenž  byly  během  let  získány. 
Infrastruktura,  znalosti  a  kvalifikace  ve  vývoji  pro‐
gramů a projektů pomohly vybudovat v minulých tři‐
nácti letech užitek a podporu všem, kdo chtěli změnit 
věci  na  environmentálně  perspektivní  v  rámci  státní 
zprávy,  samosprávy,  nevládních  organizací,  obchod‐
ním sektoru či  školství. Přijetím mnoha výzev a čele‐
ním problémům, ECCG úspěšně: 

 konstituovalo  se  jako  nezávislá,  nepolitická  a  ne‐
zisková organizace  
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 pořídilo  a  rekonstruovalo  vlastní  základnu,  jež  je 
soběstačná  

 realizovalo  více  než  50  projektů  s  tematikou  ži‐
votního prostředí  

 iniciovalo pilotní projekt zahrnující program trva‐
lé udržitelnosti  venkova, hospodaření  s odpady a 
odpadními  vodami,  nejlepší  zemědělskou  praxi, 
přeshraniční spolupráci 

 pomáhalo  založit,  rozvinout  a  posílit  síť  nezisko‐
vých organizací věnujících se životnímu prostředí 
na území Rumunska, středovýchodu Evropy a ce‐
lého povodí Dunaje a stalo se součástí rozhodova‐
cích  procesů  v  rámci  Mezinárodní  komise  pro 
ochranu Dunaje a také v rámci EU. 

Také,  
 Rozvinulo plnohodnotné členství v mezinárodní a 
evropské  síti  neziskových  organizací  jako  je  Ev‐
ropské  ekologické  poradenství  (ECE),  Dunajské 
environmentální fórum (DEF), Síť neziskových or‐
ganizací Černého moře (BSNN), Evropská agentu‐
ra pro životní prostředí (EEB), ICLEI—místní hnu‐
tí pro  trvalou udržitelnost  ‐ Evropská vodní  síť  a 
Globální vodní partnerství pro státy  jihovýchodní 
Evropy  
A má partnerství či spolupracuje s:  

 Poradnou pro  životní prostředí  v Lucembursku  a 
Rakousku; Global  2000 Rakousko; Asociací míro‐
vých sborů USA, Rumunsko; Regionálním centrem 
pro  životní  prostředí  střední  a  východní  Evropy 
(REC ‐ Szentendre‐ Maďarsko, Bukurešť ‐ Rumun‐
sko, Cahul ‐ Moldávie); Světovým fondem divočiny 
(WWF  ‐  Dunajsko‐Karpatský  program,  kanceláře 
ve Vídni a Bukurešti); Institutem ekologického po‐
radenství  Namur,  Belgie;  Hnutím  Duha  Evropa; 
atd. 

 ECCG bylo zahrnuto v letech 1998 ‐ 1999 do pro‐
gramu EU Snížení znečištění Dunaje a UNDP/GEF 
Dunajského  regionálního  projektu  pod  záštitou 
MKOD,  a  také  projektu  Nového  fóra  nevládních 
organizací (2006‐2008) koordinovaného EEB.  

 Souběžně bylo ECCG pozorovatelem DEF v MKOD, 
mluvčím DEF po dolní Dunaj v letech 1999‐2008 a 
reprezentantem  DEF  v  expertních  skupinách 
MKOD. Členové ECCG rozvinuly lobby pro ochranu 
Dunaje při říční plavbě.  

 ECCG vypracovalo databázi neziskových organiza‐
cí, asociací, podniků a fyzických osob v Rumunsku 
angažujících se v široké problematice řek Dunaje a 
Prutu.  

Všechny zpracované projekty, partnerství a spoluprá‐
ce  pomohly  ECCG  přispět  k  posílení  pozice  Rumun‐
ských a mezinárodních neziskových organizací.  
 
Petruta Moisi, prezidentka ECCG 
členka rady DEF 
reprezentantka  DEF  v  expertní  skupině  ICPDR  pro 
účast veřejnosti  
 
 
Oslavy Dne Drávy 2009 v Koprivnici 
 
Dne 17.  září  2009,  v maďarském městě Barcs,  pode‐
psaly  vlády Chorvatska  a Maďarska  společnou doho‐
du,  kterou  se  zakládá  Chorvatsko‐Maďarská  biosfé‐
rická rezervace Mura‐Dráva‐Dunaj. Tím by mělo dojít 
k  ochraně  biodiverzity  podél  těchto  tří  řek,  čímž 
vzniklo největších chráněné území říční krajiny v Ev‐
ropě.  
Když Světový fond divočiny (WWF) zjistil globální vý‐
znam  této  společné  dohody,  vyzdvihnul  vedoucí  roli 
vlád Chorvatska a Maďarska a Lifeng Li (ředitel slad‐
kovodního programu WWF)  jim udělil ocenění  „Voda 
pro živou planetu“.  
Hodnota  řeky  Drávy  byla  odhalena  teprve  v  součas‐
nosti. Tvoří  důležité dědictví pro  lokální,  regionální  i 
Evropské  prostředí,  jako  unikátní  říční  síť  náležící 
k úmoří Černého moře.  
Lužní les, říční ostrovy, písečné břehy a mokřady jsou 
základem pro bohatou faunu a flóru tohoto území. To 
zahrnuje  500  km  těchto  tří  vodních  toků  a  asi  6300 
km2  unikátní  přírodní  a  kulturní  krajiny.  Území  bylo 
chráněno snahou domácích i zahraničních nevládních 
organizací  (např. EuroNatur, WWF, Zelená Akce, Liga 
pro  řeku  Drávu,  Chorvatská  společnost  pro  ochranu 
přírody a ptactva, Biologická společnost Dráva ‐ Viro‐
vitica,  Ekologické  sdružení  Koprivnica,  Ekologické 
hnutí  Franjo  Koščec  Varaždin,  Zelení  Osijek  a  další). 
Nyní čeká na zapsání do seznamu UNESCO, a tím se v 
roce 2010oficiálně stane biosférickou rezervací. 
Území je největším hnízdištěm orla mořského v Evro‐
pě.  Také  zde  žijí  další  ohrožené  druhy  jako  je  rybák 
malý, čáp černý, vydra či jeseter. Oblast je také velice 
důležitým  každoročním  zimovištěm  pro  více  než 
250 000 mokřadních ptáků. Dni Drávy 2009 v Kopriv‐
nici  bylo  cílem  jednotlivých  členů  v  organizaci  Liga 
pro  řeku  Drávu  bylo  zodpovědět  otázky  týkající  se 
další činnosti. Cíle organizace totiž byly do značné mí‐
ry  naplněny  tím,  že  úmluva  o  ochraně  území  pode‐
psaná.  Jaká  je  tedy  další  role  institucí  a  neziskových 
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organizací? Co  to znamená na vládní úrovni a  co pro 
každodenní  život?  Dále  budou  třeba  závazky  všech 
subjektů, čímž bude skutečně tato dohoda naplněna a 
ochrana  a  rozvojové  plány  na  místní  a  regionální 
úrovni vytvořeny. 
Na  akci  byly  také  zmíněny  současné  cíle  některých 
členů  Ligy  pro  řeku  Drávu,  ochrany  území  v  rámci 
soustavy  NATURA  2000,  současná  a  budoucí  spolu‐
práce se státní správou v oblasti ochrany přírody. By‐
ly probrány společné úmysly, a co má každý ze členů 
ve své zemi v úmyslu dělat v případě, že ochrana a za‐
chování tohoto území jsou již zajištěny. Při této příle‐
žitosti prezentovala organizace Franjo Koščec výsled‐
ky  práce  Centra  dobrovolníků  pro  životní  prostředí 
severozápadu Chorvatska, kteří zahájili svou činnost v 
létě roku 2008. 
 
Dora Radosavljević, presidentka organizace 
 
 
Dunajské parky – Síť chráněných území Dunaje 
 
V  červnu  2009  byla  podepsáním  Vídeňské  deklarace 
stanovena  síť  chráněných území Dunaje. V první  fázi 
se  partnerství  rozrostlo  ve  spolupráci,  koordinaci, 
konzultaci a silné vazby mezi národními orgány chrá‐
něných  území  podunajských  zemí.  Hlavním  cílem  je 
zlepšení  ochrany  přírody  a  moudřejší  management 
přírodního a kulturního dědictví. To vše v samotných 
chráněných územích podél Dunaje, ale také mimo ně.  
 
Od myšlenky k realitě 
S ohledem na již existující spolupráci rozběhli zástup‐
ci  jednotlivých chráněných území  snahy pro  založení 
Sítě chráněných území Dunaje jako platformy pro po‐
kračování  přeshraniční  spolupráce  (Deklarace  z  ru‐
munského města  Tulce  z  dubna  2007).  Permanentní 
spolupráce  a  pravidelná  setkání  nebo workshopy  by 
měly zlepšit přeshraniční spolupráci v blízké budouc‐
nosti. Vývoj a realizace společných programů a mezi‐
národních  projektů  je  prioritní  cíl  pro  blízkou  bu‐
doucnost. Kulturní  festivaly,  ceremoniály a dobrovol‐
nické  výměnné  programy  jsou  důležité  kroky,  které 
pomáhají naplnit dlouhodobé cíle.  
 
Dunajské  parky  (DANUBEPARKS)  –  nadnárodní 
projekt programu pro jihovýchodní Evropu 
Nadnárodní  projekt  Dunajské  parky  byl  vyvinut       
s ohledem  na  existující  partnerství  mezi  chráněnými 
územími podél Dunaje a v souladu s žádostí založené 

na  deklaraci  z  Tulce  z dubna  2007.  V  prvním  kroku 
vzniklo partnerství dvanácti chráněných území z osmi 
podunajských  států  (Německa,  Rakouska,  Slovenska, 
Maďarska,  Chorvatska,  Srbska,  Bulharska  a  Rumun‐
ska).  Další  partneři  jsou  v  budoucnu  vítáni.  Všichni 
partneři v projektu pracují ve svém území a usměrňují 
management  přírodního  dědictví.  Přitom  mají  plnou 
politickou  podporu  dotčených  ministerstev,  jež  při‐
stoupila k projektu Dunajských parků  jako pozorova‐
telé. V období projektu mezi březnem 2009 a únorem 
2012  bylo  z  programu  pro  jihovýchodní  Evropu  zís‐
káno 2,7 milionu Euro na zachování a trvale udržitel‐
ný rozvoj přírodního dědictví Dunaje.  
 

 
 
Nadnárodní spolupráce se zaměřuje na následují
cí program: 
1. Říční morfologie a revitalizace 
Plány  vytvořit  z  Dunaje  hlavní  dopravní  koridor 
v rámci dopravní sítě EU (TEN‐T) podrobují vodní to‐
ky a  jejich nivy,  jako přírodní dědictví,  řadě  rizik. Pi‐
lotní  projekty  ukázaly  vysoký  potenciál  revitalizace 
řek spojený s říční plavbou a protipovodňovou ochra‐
nou. 
2. Hospodaření v nivě a síť stanovišť 
Chráněná území představují značný podíl území podél 
Dunaje, která tvoří „Dunajskou síť chráněných území“. 
Tato síť  tvoří soustavu stanovišť nadnárodní úrovně. 
S ohledem na společné (mezinárodní) direktivy budou 
zpracovány plány hospodaření pro vybraná území. Pi‐
lotní  projekty  nadnárodního  významu  v  oblastech 
hospodaření, revitalizací a zlepšení návaznosti stano‐
višť budou implementovány 
3. Zachování dunajských „vlajkových“ druhů 
Záchranný  program  spuštěný  projektem  Dunajské 
parky je zaměřen na vybrané druhy‐ orla mořského a 
jesetera  dunajského.  Ačkoliv  je  několik  chráněných 
území  aktivních  v  ochraně  těchto  druhů,  diskrétní 
území nejsou v ochraně účinná. Všechna opatření vá‐
zaná na  zachování  druhů budou doplněny  aktivitami 
zvyšujícími povědomí veřejnosti o této problematice.  
4. Monitoring a NATURA 2000 
NATURA 2000  je  evropská  síť  chráněných  stanovišť. 
Nadnárodní  spolupráce  je  základním  předpokladem 
její implementace. Všechny partnerské oblasti projek‐
tu  reprezentující  lokality  NATURY  2000  pokrývají 
značnou plochu podél Dunaje. Výměnou  „know‐how“ 
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mezi jednotlivými partnery směřuje projekt Dunajské 
parky k vytvoření  společného konceptu monitoringu. 
Mimo jiné budou realizovány aktivity  jako  je monito‐
ring vybraných ptačích druhů v široké oblasti Dunaje, 
vytvoření mezinárodní  databáze  ryb  či  sledování  vy‐
braných  druhů  savců.  Zjištění  monitoringu  budou 
velmi  pravděpodobně  hrát  důležitou  roli  v  obecném 
povědomí  a  budou  prezentovány  prostřednictvím 
různých médií.  
 

 
 
5. Přírodní turistika na Dunaji 
Chráněná území hrají důležitou roli v  trvale udržitel‐
ném  rozvoji  daných  regionů.  Jeden  klíčový  faktor  v 
tomto  procesu  je  vývoj  přírodní  turistiky  zahrnující 
široké rozpětí partnerů a aktérů. Přírodní turistika  je 
zásadní prvek k naplnění vzdělávací mise chráněných 
území  stejně  jako  základní  nástroj  ke  zvýšení  pově‐
domí veřejnosti a stává se tak nástrojem pro ochranu. 
Tyto  aktivity mohou  tvořit  důležitý  zdroj  příjmů pro 
daný  region,  zejména  protože  většina  chráněných 
území je situována v málo rozvinutých regionech. Pro‐
jekt  Dunajské  parky  má  za  cíl  vyvinout  společnou 
značku pro dunajskou přírodní turistiku založenou na 
krásné  a hodnotné dunajské přírodě,  tradicích  a  kul‐
tuře.  Další  informace  je  možno  nalézt  na 
www.danubeparks.org.  
 
Miroslava Rudá, BROZ 
Manažer projektu Dunajské parky 
 

 

Údolí Třebůvky 
 
Řeka  Třebůvka  teče  na  rozhranní  Pardubického  a 
Olomouckého  kraje  České  republiky.  Je  důležitým 
pravostranným  přítokem  řeky  Moravy.  Společně  se 
svou nivou tvoří útočiště pro mnoho forem života, ně‐
které  druhy  jsou  zapsány  na  seznamu  ohrožených  a 
kriticky ohrožených druhů. Z živočichů mezi ně patří 
například  bobr  evropský,  ledňáček  říční,  čáp  černý, 
slepýš  křehký,  rosnička  zelená,  z  rostlin  pak  třeba 
sněženka  podsněžník,  kosatec  žlutý  nebo  lilie  zlato‐
hlavá.  Tento nádherný  kus moravské přírody  je  také 
místem  odpočinku  pro  lidi.  Nejhodnotnější  část  řeky 
se nachází mezi Vranovou Lhotou a Lošticemi. V nivě 
zde  probíhají  každoroční  záplavy.  Celý  ekosystém 
funguje velice dobře a plní významnou protipovodňo‐
vou  funkci.  Nevhodné  lidské  zásahy  by  mohly  vést 
k velké degradaci tohoto ekosystému. Údolí řeky Tře‐
bůvky  bylo  a  je  po  dlouhou  dobu  ohroženo  velkými 
(megalomanskými)  vodohospodářskými  plány.  Plány 
obsahují  výstavbu  velkých přehrad  stejně  jako  vybu‐
dování průplavu Dunaj‐Odra‐Labe. Tyto projekty jsou 
stále udržovány v územní plánovací politice ČR, přes‐
tože  zásadní  negativní  dopady  na  zdejší  přírodu  a 
místní  obyvatele  je  zcela  zřejmý.  Několik  vesnic  by 
mělo  být  v  případě  stavby přehrad  zatopeno. Aby  se 
předešlo  devastaci  celého  údolí,  vzniklo  v  roce  2008 
občanské sdružení Údolí Třebůvky. To bylo založeno v 
Lošticích a členové jsou místní obyvatelé a přátelé ře‐
ky Třebůvky. Údolí Třebůvky je také členem Unie pro 
řeku  Moravu,  jediného  zástupce  České  republiky  v 
mezinárodní  organizaci  Dunajské  environmentální 
fórum.  
Údolí Třebůvky o.s.  se účastní  správních  řízení,  vstu‐
puje do plánovacích procesů, podává informace a po‐
řádá  akce  pro  širokou  veřejnost,  pracuje  s  mládeží, 
pořizuje odborné studie, organizuje petice a také pub‐
likuje informace v regionálním tisku. Úspěšně bylo re‐
alizováno  několik  menších  projektů  ku  prospěchu 
místních  obyvatel  a  přírody.  Organizace má  interne‐
tové  stránky  dostupné  na  http://www.udolitrebuv‐
ky.cz. Údolí Třebůvky spolupracuje s mnoha organiza‐
ce  a  institucemi,  mezi  které  patří  například  Nadace 
Partnerství, Ekologický právní servis, Stop Přehradě či 
Hnutí  Duha.  Doufejme,  že  Třebůvka  bude  ušetřena 
megalomanských plánů.  
 
Svatava Šimková, Údolí Třebůvky 
Lukáš Krejčí, Unie pro řeku Moravu 
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Ochrana ohrožených ptačích druhů na přírodních 
stanovištích vnitrozemské delty Dunaje  
 
Projekt LIFE07 NAT/SK/000707 
V  minulosti  byla  vnitrozemská  delta  Dunaje  jedním 
z největších  a  druhově  nejbohatších  přírodních mok‐
řadních komplexů ve střední Evropě. Část byla zniče‐
na teprve v posledních dekádách a také v současnosti 
pokračuje úbytek a ničení stanovišť  jakožto důsledek 
minulých  (částečně  však  také  současných)  regulací  a 
chabého managementu  území.  Snížení  kvality  stano‐
višť  a  antropogenní  disturbance  vedly  k  hlavnímu 
úbytku typických  lužních ptačích populací. Proto Slo‐
venští  a  Maďarští  partneři  připravili  společný  mezi‐
národní  projekt  pro  revitalizaci  přírodních  stanovišť 
ohrožených ptačích druhů.  
Partnerství bylo utvořeno nevládními organizacemi a 
státní správou, které působí podél Dunaje v obou stá‐
tech.  Nedílnou  část  projektu  tvoří  vědecký  přístup 
k monitoringu efektivity projektu, který realizuje Pří‐
rodovědecká  fakulta Univerzity Komenského v Brati‐
slavě.  
Zájmové území se rozprostírá na obou březích Dunaje 
mezi Bratislavou a Štúrovem. Část území je na Sloven‐

sku  chráněna  jako Dunajské  luhy  a  v Maďarsku  jako 
speciální chráněné území Szigetköz 
Slovenská část projektového území je v nivě Dunaje a 
v  jeho  blízkém  okolí,  podél  hlavního  koryta  a  podél 
bohaté  sítě  říčních  ramen.  Území  začíná  u  Děvína  a 
sahá až k ústí řeky  Ipeľ. Maďarská část území  je  tvo‐
řená rozlehlou nivou Dunaje mezi obcemi Rajka a Gö‐
nyű,  Moson  Danube  a  dobře  zachovalými  roztrouše‐
nými mokřady Szigetköz. 
Hlavní cíle projektu je zlepšit ochranný status nivních 
ptačích  druhů,  které  jsou  chráněny  ve  speciálních 
chráněných  územích Dunajské  luhy  a  nivy  Szigetköz. 
Mezi  cílové  druhy  patří  ledňáček  říční,  čírka  modrá, 
volavka červená, čáp černý, moták pochop, datel čer‐
ný,  volavka  stříbřitá,  orel mořský,  bukač malý,  luňák 
hnědý,  kvakoš  noční,  břehule  říční,  rybák  obecný  a 
vodouš rudonohý. 
Za  tímto  účelem  budou  obnovena  nejvíce  ohrožená 
přirozená  stanoviště  cílových  druhů  ptáků  několik 
různými opatřeními. Plány, které budou implemento‐
vány v letech 2009 ‐ 2013, zahrnují: 
1. Revitalizace  vybraných  mokřadů,  vysušených  a 

zničených říčních ramen a odškrcených meandrů.  

Občanské sdružení Údolí Třebůvky pořádá dvakrát do roka výšlap údolím Třebůvky 
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2. Obnovení napojení říčních ramen, vodního režimu 
a kvality tekoucích vod 

3. Nájem  či  odkup  pozemků  a  zavedení  přesného 
managementu stanovišť.  

4. Odstranění  migračních  bariér  pro  ryby  na  dvou 
strategických místech  

5. Revitalizace opuštěných  luk pro hnízdění  a  vyvá‐
dění ptáků  

6. Revitalizace ptačích stanovišť metodou pěstování 
původních druhů stromů  

7. Získání relevantních vědeckých dat o daných pta‐
čích druzích a jejich stanovištích 

8. Zvýšení  povědomí  o  dané  problematice mezi  klí‐
čovými hráči a širokou veřejností 

 
 
Den Sávy 2009 se studenty Střední technické a ve
terinární školy, Slovinsko  
 
Tento rok se žáci  zdravotní  školy v  rámci projektové 
výuky účastnili již pátých oslav podobných Dni Duna‐
je.  Zapojilo  se  také Město Lublaň, Ministerstvo  život‐
ního  prostředí  a  Dunajské  environmentální  fórum. 
Slogan Dne Sávy byl „Milujeme naši řeku“.  
Všichni  jsme  s  řekou  Sávou  a  naší  nejbližší  řekou 
Lublanicou spjati, a tak jsme se rozhodli, že na letošní 
Den Sávy bychom mohli  jít na výlet a navštívit místo, 
kde  se  vody  z  obou  řek  potkávají  a  putují  společně 
směrem k novým lidem a zemím. Shromáždili jsme se 
při  soutoku  těchto  řek  na  Mezinárodní  Den  Sávy  1. 
června 2009.  
 

 
 
Rozhodli jsme se dát zprávu do láhve a tu pustit po ře‐
ce Sávě v naději, že  jednou bude nalezena a přečtena 
někým, kdo  také miluje naši  řeku. Naše  láhev nebyla 
obyčejná. Použili  jsme přírodní materiály  jako je dře‐
vo,  abychom  řeku  neznečistili.  Uvnitř  byla  zpráva 
dobré  vůle.  Je  adresována  lidem,  které  řeka  navštíví, 

když opustí naši zem. Od toho místa totiž řeka náleží 
také  jim  a  stává  se  společným  vlastnictvím  a  odpo‐
vědností každého, kdo žije či hospodaří podél ní. Kaž‐
dý o  tom prosím přemýšlejte! Nikdo byste neměl nic 
házet do vody, pokud chcete mít řeku čistou. Všechno 
co někam odhodíte, skončí jednou v řece a je odnese‐
no níže po proudu. Pokud nechcete sami vidět takové 
věci ve vodě, pak ji neznečisťujte ani vy. Nechte řeku 
unášet zprávu s laskavými pozdravy a nejlepšími přá‐
ními pro naši řeku. Doufáme, že někdo zprávu najde, a 
snad nám pošle zpátky odpověď. 
 

 
 

 
 
Zpráva v láhvi 
Tato zpráva v  láhvi byla hozena do řeky Sávy studenty 
Střední technické a veterinární školy v Lublani v naději, 
že  bude  nalezena  a  přečtena  někým,  kdo  také miluje 
naši řeku. Shromáždili jsme se při soutoku řek Lublani
ce a Sávy při příležitosti oslav Mezinárodního Dne Sávy 
1. června 2009. Den Sávy  je slaven na naší škole každý 
rok. Tento  rok  chceme, aby  sis  vzpomněl,  že milujeme 
naši  řeku a chceme se  těšit z  jejího zdraví. Všichni dů
věrně známe svoji řeku Sávu a rozhodli jsme se, že tento 
rok na Den Sávy navštívíme místo, kde se obě řeky sté
kají a společně putují směrem k novým  lidem a zemím. 
Navíc také myslíme na  lidi, které naše řeka navštíví po 
tom, co opustí naši zemi. Od té chvíle řeka náleží jim, a 



Magazín Dunajského environmentálního fóra 

protože nezná žádné hranice, stává se společným vlast
nictvím každého, kdo žije podél ní. Každý na to prosím 
myslete! Neměli byste házet nic do řeky, co v ní sami ne
chcete vidět. Všechno co skončí ve vodě je odneseno ře
kou k lidem, kteří žijí dále po proudu. Nechte řeku uná
šet tuto zprávu v láhvi dál, s laskavými pozdravy a nej
lepšími přáními. 
 
Jestliže  najdete  tento  dopis,  pošlete  nám  prosím 
odpověď. 
Těšíme se na zprávu od vás. 
 
Sava Osole, e‐mail: sava.osole@guest.arnes.si 
BIC, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljublaň, Slovinsko 
 
 
Ničení mokřadů delty Dunaje pokračuje 
 
DDT, pytlačení a morální krize  
Jednou  z  nejvýznamnějších  hrozeb  biodiverzity  v  ji‐
hovýchodní Evropě  je trvající ničení mokřadů v deltě 
Dunaje, a to jak na Ukrajinské, tak i Rumunské straně. 
Dunajská  delta  je  jedním  z  největších  mokřadních 
komplexů na celém světě. Má rozlohu přes 5800 km2 a 
v  roce  1990  byla  vyhlášena  biosférickou  rezervací 
UNESCO.  
Rostoucí rumunská ekonomika vytváří tlak na pokra‐
čování exploatace nerostných surovin i za cenu výraz‐
ného  zhoršení  životního  prostředí.  V  deltě  Dunaje  je 
tento trend značně kontraproduktivní. Bohaté přírod‐
ní  zdroje  nejsou  hodnotné  a  důležité  pouze  po  eko‐
nomické stránce, ale mají také velký rybářský a turis‐
tický  potenciál.  Roční  příjmy  z  turizmu  se  pohybují 
mezi 15 a 20 miliony Eur. Zničením území by přírodní 
potenciál  a  následně  i  příjmy  z  něj  výrazně  klesly. 
Uchováním  budou  tyto  příjmy  zachovány  a  navíc  se 
přispěje k  celkové ochraně Černého moře. Během na 
dlouhou trať je celkové obnovení tradičního rybářství 
v Deltě.  
Dunajská delta stále vykazuje ohromnou biodiverzitu 
a  lze  říci,  že  je kolébkou  rybářství. Delta  je ohrožena 
průmyslovým  a  zemědělským  rozvojem,  kdy  se  do 
Dunaje dostává znečištění z celého povodí. Podél Du‐
naje je plánováno množství poldrů, které blokují revi‐
talizaci krajiny, zejména mokřadů. V některých přípa‐
dech  se  můžeme  setkat  s  nelegálním  rybolovem  po‐

mocí  elektrického  proudu  či  různých  chemických  lá‐
tek.  Známé  jsou  také  případy  skládkování  nebezpeč‐
ných či  toxických odpadů. Dne 6.  října 2009 podnikli 
lidé z Asociace odborníků na životní prostředí plavbu 
z  jezera Uzlina  do  jezera  Isac.  V  blízkosti  plavebního 
kanálu je obklopil silný zápach DDT. Zapátrali v okolí, 
nicméně  žádné  stopy po barelech  či  jiných nádobách 
nenašli. Každý však s jistotou poznal, že se o DDT jed‐
ná.  DDT  bylo  v  této  oblasti  Rumunska  vyráběno  ve 
velkých množstvích  v  70.  a  80.  letech 20.  století  a  je 
známé pod názvem „lindan“ (C6H6Cl6). Je možné, že se 
chtěl někdo zbavit starých zásob. Podivné a strašidel‐
né vyústění tohoto příběhu přišlo po osmi dnech, kdy 
se tato skupina lidí vracela zpátky do města Murighiol. 
Zápach  DDT  byl  naprosto  stejný  jako  první  den.  Je 
předčasné  vyvozovat  z  této  události  závěry,  nicméně 
je  vhodné  upozornit  veřejnost  na  potenciální  nebez‐
pečí. DDT zabíjí nejen hmyz! 
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Po roce 2000 se rybaření pomocí elektrického proudu 
stalo v dunajské deltě velmi populárním sportem. V té 
době tento způsob provozovali pouze místní obyvate‐
lé během noci, kdy používaly  těžké automobilové ba‐
terie  a  transformátory.  Úlovky  obsahovaly  mnoho 
druhů ryb. Výnosní byli sumci, kteří dosahovali hmot‐
nosti 10 ‐ 20 kg. Kapr nebyl v té době loven, poněvadž 
jej proti elektřině bránily tlusté a pevné šupiny. Když 
se na neštěstí, náhodou, nebo omylem objevila strážní 
loď pracovníků biosférické rezervace, pytlákům stači‐
lo  pouze  vyhodit  baterii  přes  palubu  a  nikdo  jim ne‐
mohl nic dokázat. Pouze museli  vysvětlovat,  proč  ry‐
baří  v  noci  a  co  chtějí  udělat  s  úlovkem.  Dnes  hrají 
velkou roli moderní  technologie. Moderní malé  lehké 
baterie  dávající  silný  proud,  vysílačky  s  dosahem  až 
20  km,  přístroje  na  noční  vidění  a  lehké  sportovní 

zbraně  staví  pytláky  do  ještě  větší  výhody.  Kapři  již 
nemají šanci uniknout a jsou polapeni spolu s dalšími 
druhy. Také hlídkové lodě již nevyráží v noci. Bylo by 
to zbytečně riskantní a ušetřené palivo je možno vyu‐
žít jinak. Více než 150 pytláků bylo chyceno přímo při 
činu, pouze tucet jich čelilo policejnímu stíhání a pou‐
ze dva byly obviněni a odsouzeni pro kriminální čin.  
Obecně čelíme globální krizi, nicméně také ta morální 
je  stále  citelnější.  Nyní  se  staráme  zejména  o  ekono‐
mické zájmy, příroda jde stranou. Příroda zatím ví, jak 
tento stav přečkat. Jenže jak dlouho? 
 
Florin  Vasiliu,  Asociace  odborníků  na  životní  pro‐
středí, Rumunsko 
E‐mail: eea_ngo@yahoo.com 
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Kontakty DEF:  
 
DEF Secretariat 
Déri sétány 13. III.4. 
H‐6500 Baja, Hungary 
Tel.: +36 525 163 
Fax: +36 525 163 
e‐mail: def@baja.hu 
web: www.def.org.hu 
Kontaktní osoba: Viktoria TOTH  
 
Národní centra:  
 
RAKOUSKO 
Distelverein 
Franz Mair Strasse 47 
2232 Deutsch Wagram, Austria 
Tel.: +43 2247 511 08 
Fax: +43 2247 511 08 9 
e‐mail: a.thoby@distelverein.at 
web: www.distelverein.at  
Kontaktní osoba: Astrid THOBY  
 
BOSNA A HERCEGOVINA 
Center for Environmentally Sustai
nable Development (CESD) 
Stjepana Tomica 1  
71 000 Sarajevo, Bosnia a Herzegovina 
Tel.: +387 33 212 466  
Fax:+387 33 207 949  
e‐mail:vildan.mulagic@heis.com.ba 
Kontaktní osoba: Vildan MULAGIC  
 
BULHARSKO 
Centre for Environmental Informati
on & Education (CEIE) 
67 Tsanko Tserkovski Str./3, fl. 2,apt. 3 
1421 Sofia, Bulgaria 
Tel./fax: +359 2 8669047 
e‐mail: ceie@ceie.org  
web: www.ceie.org  
Kontaktní osoba: Milena DIMITROVA  
 
CHORVATSKO 
Zeleni Osijek 
Opatijska 26 f (zgrada Konzuma, Jug 2) 
31000 Osijek, Croatia 
Tel.: +385 31 565 180 
Fax: +385 31 565 182 
e‐mail: zeleni‐osijek@os.t‐com.hr  
web: http://www.zeleni‐osijek.hr Kon‐
taktní osoba: Dinko PESIC 
 
 
 

ČESKÁ REPUBLIKA 
Unie pro řeku Moravu 
Hrubá Voda 10 
783 61 Hlubočky, Česká republika 
Tel.: +420 549 497 603 
e‐mail: krejcilukas@atlas.cz 
web: http://www.uprm.cz 
Kontaktní osoba: Lukáš KREJČÍ  
 
NĚMECKO 
Bund Naturschutz in Bayern 
e.V.Pettenkoferstrasse 10a/I 
80336 Munchen, Germany 
Tel.: +49 89 548298 63 
Fax: +49 89 548298 18 
web: http://www.bund‐naturschutz.de 
Kontaktní osoba: Christine MARGRAF 
e‐mail: christine.margraf@bund‐
naturschutz.de 
Kontaktní osoba: Gerhard NAGL 
e‐mail: gerhard.nagl@donaufluss.de 
 
MAĎARSKO 
BITE Baja Youth Nature Protection 
Society  
Petőfi sziget 11 
H – 6500 Baja, Hungary 
Tel.: +36 30 2992 307 
Fax: +36 79 525 163 
e‐mail: bitebaja@gmail.com 
web: http://bite.baja.hu  
Kontaktní osoba: Enikő Anna TAMÁS  
 
MOLDÁVIE 
Ecological Movement of Moldova 
(MEM) 
Serghei Lazo St. no. 13 
2004 MD Chisinau, Republic of Moldova 
Tel.: + 373 22 237423  
Fax: + 373 22 232408 
e‐mail: renitsa@yahoo.com 
web: www.mem.md 
Kontaktní osoba: Lucian RENITSA 
 
ČERNÁ HORA 
Friends of the Tara River Society 
Ulica Svetog save 37, p.b. 31 
84220 Žabljak, Montenegro 
Tel./fax: + 382 89 361 115 
e‐mail:tarafriends@cg.yu 
Kontaktní osoba: Miroslav  
SLJIVANCANIN 
 
 
 

RUMUNSKO 
Eco Counselling Center Galati 
Str. Basarabiei nr. 2 
800201 Galati, Romania 
Tel.: +40 236 499 957 
Fax: +40 236 312 331 
e‐mail: eco@cceg.ro 
web: http://www.cceg.ro  
Kontaktní osoba: Petruta MOISI  
 
SRBSKO 
Danube Environmental Forum Serbia 
Andricev venac 2,  
11 000 Beograd, (Planinarski savez), 
Serbia 
Tel./fax: +381 11 32 31 374 
e‐mail: defyu@Eunet.yu; mbartu‐
la@eunet.yu 
web: http://www.defyu.org.yu 
Kontaktní osoba: Mirjana BARTULA  
 
SLOVENSKO 
DAPHNE  Institute of Applied Ecolo
gy 
Podunajska 24 
821 06 Bratislava, Slovakia 
Tel.: +421 2 455 240 19 
Fax: +421 2 455 240 19 
e‐mail: janak@daphne.sk 
web: www.daphne.sk 
Kontaktní osoba: Milan JANÁK 
 
SLOVINSKO 
Society for Bird Research and Nature 
Protection (DPPVN) 
Ptujska c. 91 
SI‐2327 Race, Slovenia 
Tel.: +386 041 699 268 
Fax: +386 01 754 9379 
e‐mail: milan.vogrin@guest.arnes.si 
web: www.dppvn.eu 
Kontaktní osoba: Milan VOGRIN  
 
UKRAJINA 
The Western Center of the Ukrainian 
Branch of the World Laboratory 
4 Mateyko St. 
290000, Lviv, Ukraine 
Tel./Fax: +38 0322 353 384 
e‐mail: networld@lviv.farlep.net 
Kontaktní osoba: Petro HRYTSYSHYN  
 
 



Unie pro řeku Moravu
Hrubá Voda 10, 783 61 Hlubočky
IČO: 60552417
Telefon: 585 204 495, 549 497 603

Web: www.uprm.cz

Banka: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1345338319/0800

E-mail: info@uprm.cz
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