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1 Unie pro řeku Moravu 
 
1.1 Kdo jsme, co chceme, co děláme 
 

Unie pro řeku Moravu (UPRM) je občanské sdružení založené v roce 1993 za účelem ochrany 
přírody a krajiny, přičemž hlavní důraz činnosti je kladen na ochranu řek, niv a říční krajiny. 
Územní působnost sdružení zahrnuje celou Českou republiku, zejména však spadá do povodí 
řek Moravy a Vláry. UPRM sdružuje jedince (fyzické osoby, tj. individuální členy) a nevládní 
neziskové organizace (právnické osoby, občanská sdružení, tj. kolektivní členy), jejichž 
společným zájmem je ochrana přírodě blízkých vodních toků a jejich niv, jakož i zpřírodnění 
regulovaných řek a potoků. Za dobu své existence získala UPRM mnoho příznivců, se kterými 
úspěšně spolupracuje na svých projektech. Unie pro řeku Moravu si stanovila nesnadné úkoly, 
jejichž výsledky mají obnovit vztahy mezi člověkem a řekou a umožnit navrácení negativně 
ovlivněných říčních ekosystémů do přírodě blízkého stavu.  
 
Obnovit poslání řek v životě lidí 
 

Chceme, aby bylo možné, se v řekách opět koupat, usilujeme o to aby okolí řek sloužilo k 
nekonzumní rekreaci a šetrné turistice. Cesta k tomuto cíli znamená snížení zátěže prostředí, s 
důrazem na předcházení znečistění a obnovení samočisticí schopnosti v celém povodí. 
Prosazujeme způsoby protipovodňové ochrany, které neničí přírodní ekosystémy, ale naopak 
jsou na jejich zdravém fungování založeny. Je levnější a účinnější se přírodě přizpůsobit, než s 
ní nákladně bojovat. Prosazujeme rovněž, aby protipovodňová ochrana sídel nebyla spojena 
pouze se zvyšováním hrází a dalšími ryze technickými opatřeními, ale aby byla řeka začleněna 
do struktury města, částečně zpřírodněna a zpřístupněna obyvatelům. Zaměřujeme se proto na 
problematiku řešení vodních toků v intravilánech měst a obcí. Chceme lidem ukázat, že řek se 
není třeba bát, je však třeba je chápat a respektovat.  
 
Vrátit životodárné funkce údolním nivám 
 

Výzkumy ukazují, že poříční niva je neuvěřitelně složitý ekosystém. Postupem času došlo 
bohužel k jeho značnému odpřírodnění, a tudíž poškození jeho funkcí a služeb, které nám 
takový říční ekosystém nabízí. Navrhujeme takový management, který na jedné straně 
respektuje vodní toky a přilehlou krajinu jako dynamický prvek, na straně druhé zprostředkuje 
tento fenomén co nejefektivnějšímu využití, tj. prosazení konceptu ekosystémových služeb říční 
nivy. S touto problematikou souvisí ochrana, péče a obnova vegetačních formací a živočišných 
společenstev, ochrana zásob podzemní vody před znečištěním a znehodnocením. Dlouhodobě se 
snažíme o docenění role mokřadů a lužních společenstev v krajině. 
 
Zprůchodnit říční síť pro ryby 
 

Prosazujeme zprůchodnění migračních bariér a překážek bránících přirozenému tahu ryb od ústí 
Dunaje až do pramenných oblastí Moravy a jejích přítoků. Zároveň se stavíme proti špatným 
projektům, které by nedovolily zlepšení stávající situace, nebo ji dokonce zhoršily. 
 
Ekologická osvěta 
 

Pořádáme nejrůznější semináře, mezinárodní konference a organizujeme akce pro širokou 
veřejnost a děti (Den Dunaje, Akce PET, Mladí tvůrci pro Dunaj). Vydáváme populárně naučné 
a osvětové publikace.Významným počinem je vydání české verze Danube Boxu, což je výukový 
materiál pro učitele a děti základních škol, který byl pod názvem „Dunaj v kufru“ vydán v r. 
2009 (dotisk 2010 a 2011). 
 
 
 



Výroční zpráva Unie pro řeku Moravu za rok 2011 

 3

Odborná činnost 
 

UPRM vydala za dobu své existence velké množství odborných materiálů a studií. Některé 
z nich se staly uznávaným pramenem. Za stěžejní považujeme studie koncepčně zaměřené na 
přírodě blízkou protipovodňovou ochranu a revitalizace řek. Dostupné jsou na webových 
stránkách UPRM. 
 
Ovlivňování rozhodovacích procesů 
 

Vstupujeme do různých typů správních řízení, kde se aktivně se zapojujeme do akcí, které 
považujeme za důležité. Předkládáme alternativní řešení, jež jsou blízká přírodě a zároveň nabízí 
lidem možnost objevení krás (tedy i užitečnosti) nenarušených řek. 
 
 
1.2 Dunajské environmentální fórum 
 

Další rozměr naší činnosti představuje členství v mezinárodní ekologické organizaci Dunajské 
environmentální fórum (DEF), jež sdružuje nevládní organizace ze čtrnácti zemí ležících v 
povodí Dunaje. DEF bylo založeno v roce 1999 a Unie pro řeku Moravu je jejím zakládajícím 
členem. Hlavním integrujícím prvkem je ekologický program orientovaný na vodní ekosystémy. 
Nejdůležitějším cílem těchto mezinárodních aktivit je prosazení opatření vedoucích ke snížení 
znečištění vod způsobené živinami a toxickými látkami, činnost v ochraně a popularizaci 
mokřadů a vyzdvižení významu Dunaje (i ostatních přítoků) pro život okolních obyvatel. DEF 
spolupracuje s Mezinárodní komisí pro ochranu Dunaje (MKOD, anglicky ICPDR).  
Sekretariát DEF má sídlo ve městě Baja (Déry sétány 13.III/4, H-6500 Baja) v Maďarsku. 
Sekretariát odpovídá za zajištění komunikace, organizaci shromáždění, management, koordinaci 
společných projektů a poskytuje také technickou pomoc. Prezidentkou DEF je Enikö Anna 
Tamas. Internetové stránky DEF je možno najít na adrese http://def.org.hu.  
 

1.3 Morava Riverkeeper 
 

Waterkeeper Alliance je mezinárodní koalice 182 organizací z celého světa. Její členové brání a 
chrání řeky (Riverkeepers), zátoky a zálivy (Baykeepers), pobřeží (Coastkeepers), mokřady 
(Wetlandkeepers). Uskupení spojuje ochrana vodního prostředí. Waterkeeper Alliance působí po 
celém světě, nejvíce členů má na severoamerickém kontinentě a v Austrálii, rozšiřuje se do 
Indie, států Jižní Ameriky, Ruska a do dalších zemí. Waterkeeper Alliance je nejlepším 
advokátem, který hájí čistou vodu. Působí lokálně a organizuje globálně. Waterkeepers hlídkují 
na téměř 200 povodích po celém světě, bojují proti znečišťování vod a prosazují právo každého 
na čistou vodu. Programy Waterkeeper jsou aktivní v oblastech jako dohlížení na dodržování 
zákonů v oblasti životního prostředí, reakce na stížnosti občanů, identifikace problémů, které 
mají vliv na vodní prostředí a hledání jejich řešení.  
 
Známou osobností Waterkeeper Alliance je Robert F. Kennedy, Jr. Činnost Waterkeeper 
Alliance podporují společnosti jako AbTech Industries, EcoMedia, Ocean Kayak, Organic 
Valley, Paul Mitchell Systems a další. Další informace o této organizaci jsou dostupné na 
oficiálních webových stránkách http://www.waterkeeper.org.  
Waterkeeper Alliance má svého člena v České republice. Je to Morava Riverkeeper, který je 
členem Unie pro řeku Moravu. Od roku 1999 zajišťuje komunikaci mezi Waterkeeper Alliance a 
Unií pro řeku Moravu Helena Králová, která jako člen Unie pro řeku Moravu iniciovala žádost 
o členství v koalici Waterkeeper Alliance, připravila podklady a po schválení se stala zástupcem 
Morava Riverkeeper. Cíle obou organizací (Waterkeeper Alliance i Unie pro řeku Moravu) jsou 
velmi podobné. 
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1.4 Kontakty 
 

Všechny potřebné kontaktní údaje jsou dostupné na internetové adrese: http://www.uprm.cz 
 
Sídlo organizace, adresa pro doručování: 
Unie pro řeku Moravu 
Hrubá Voda 10, 783 61 Hlubočky 
IČO: 60552417 
DIČ: CZ60552417 
Číslo účtu: 13 4533 8319/0800 (Česká spořitelna a.s.) 
 
Kontaktní místo - kancelář Olomouc: 
Mgr. Michal Krejčí - předseda Rady mluvčích 
Dolní náměstí 27/38, 779 00 Olomouc 
telefon: 585 204 495, mobil: 731 058 206 
e-mail: info@uprm.cz, hruba.voda@centrum.cz 
 
 
1.5 Členská základna 
 

V roce 2011 měla UPRM na 50 individuálních členů a 26 kolektivních členů (tj. nevládních 
neziskových organizací reprezentovaných jedním zástupcem). Dále jsou registrovány tři desítky 
příznivců. 
 
 
1.6 Organizační struktura v roce 2011 
 

Orgány UPRM jsou:  
 

•  Valná hromada  
•  Rada mluvčích  
•  Předseda Rady mluvčích a dva místopředsedové Rady mluvčích (statutární zástupci UPRM) 
•  Revizor  
 
Valná hromada je nejvyšším orgánem UPRM. Je svolávána alespoň jednou do roka. Poslední 
valná hromada se konala dne 25. 3. 2011 v Olomouci, kde byla také zvolena následující Rada 
mluvčích: 
 

→ Michal Krejčí, bydliště: Hrubá Voda 10, 783 01 Hlubočky 
→ Jaroslav Ungerman, bydliště: Bartošova 2, 678 01 Blansko 
→ Jiří Wenzl, bydliště: Palackého 67/B2, 697 01 Kyjov 
 
Statutárními zástupci UPRM jsou předseda a místopředsedové Rady mluvčích, v roce 2011 
v následujícím složení: 
 

•  předseda: Michal Krejčí, bydliště: Hrubá Voda 10, 783 01 Hlubočky 
•  místopředseda: Jaroslav Ungerman, bydliště: Bartošova 2, 678 01 Blansko 
•  místopředseda: Jiří Wenzl, bydliště: Palackého 67/B2, 697 01 Kyjov 
 
Revizor kontroluje hospodářskou situaci UPRM. Již dlouhodobě zastává tuto funkci pan Arné 
Němec z Velkého Meziříčí. V roce 2011 se o vedení účetnictví starala Karla Středová z 
Olomouce, účetní doklady UPRM jsou uloženy v sídle organizace. 
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2 Projekty Unie pro řeku Moravu v roce 2011 
 

 
 
2.1 Revitalizace povodí Písečné a řeky Moravy u Štěpánova 
 

UPRM získala z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) finanční prostředky na 
zpracování studie proveditelnosti s názvem: „Revitalizace povodí Písečné a řeky Moravy u 
Štěpánova“. Vlastní zpracování studie proveditelnosti započalo v prosinci 2010 a bylo ukončeno 
v prosinci 2011. Zpracovatelem studie je Atelier Fontes, s.r.o.  
 
Cílem studie proveditelnosti je příprava revitalizačních opatření v povodí Písečné a řeky Moravy 
u Štěpánova. K tomuto účelu bylo provedeno komplexní zmapování a zhodnocení zájmového 
povodí z hlediska vlivu využití území (land use) na krajinnou a druhovou diverzitu vodních a na 
vodu vázaných biotopů a druhů. Na základě hodnocení hydromorfologie vodních toků, krajinné 
struktury, historických map, hydrobiologického průzkumu, analýzy melioračního detailu a 
majetkoprávních vztahů byly vypracovány revitalizační návrhy v šesti dílčích oblastech 
opatření, které jsou územně a věcně specifikovány. Vytvořené revitalizační návrhy byly 
projednány se zástupci místních samospráv a relevantních institucí (AOPK, Povodí Moravy, 
s.p., velcí vlastníci půdy, zástupci zemědělských družstev) a poté představeny na veřejných 
projednáních. Na základě zpětné odezvy došlo k dalšímu vyjednávání s dílčími zájmovými 
skupinami a teprve na základě výsledku těchto jednání byl zpracován konečný návrh 
revitalizačních opatření. Hlavním účelem studie tedy bylo navrhnout, projednat a na úrovni 
studie proveditelnosti zpracovat realizovatelná revitalizační opatření, která povedou k 
revitalizacím vodních toků, jejich niv a pramenišť.  
 

 
 
V rámci studie proveditelnosti bylo zájmové území rozděleno na šest územních okruhů: 
- Renaturalizace řeky Moravy u Štěpánova 
- Revitalizace nivy Písečné u Štěpánova 
- Renaturalizace toku Písečné na území CHKO LP 
- Revitalizace toku Třetí Vody a objektu Zamykala 
- Revitalizace toku Písečné ve střední části povodí 
- Revitalizace toku Písečné a jejich přítoků v horní části povodí 
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2.2 Živá Bečva 
 

Úplný název studie proveditelnosti zní "Živá Bečva; koncepce ekologické správy a údržby toku 
jeho revitalizace a samovolné renaturalizace řeky Bečvy v ř. km 0 - 42".  
 
Cílem studie je vypracování ucelené ekologické koncepce správy a údržby toku Bečvy v 
uvedených říčních km a komplexní návrh její revitalizace s využitím samovolných 
renaturalizačních procesů. Období zpravování projektu je 2011 - 2012 a zpracovatelem studie je 
firma Šindlar s.r.o. Na základě studie bude připraveno několik konkrétních záměrů: 

- Revitalizace Bečvy pro vybrané úseky řeky (v celkové délce cca 10 km) – zde jsou návrhy 
ekologické koncepce rozpracovány do podoby projekčních návrhů (na úrovni studií 
proveditelnosti). 

- Přírodě blízká protipovodňová ochrana sídel v Pobečví (hlavní východiska jsou shrnuta v 
ideové koncepci UPRM Bečva pro život). Protipovodňová ochrana je řešena revitalizací řeky ve 
volné krajině a zejména zkapacitněním městských tratí (zejména v Přerově, Lipníku a 
Hranicích) či lokálními ochrannými stavbami (např. hrázování obcí), . Na úrovni ideových studií 
jsou řešeny návrhy městských revitalizačních opatření pro Přerov, Hranice a Lipník. 

- Obnova podélného říčního kontinua a migrační prostupnosti velkých jezů na Bečvě (Troubky, 
Přerov, Osek, Hranice). 
 

 
 
K tomuto účelu je provedeno komplexní zmapování a zhodnocení zájmového povodí z hlediska 
vlivu využití území (land use) na krajinnou a druhovou diverzitu vodních a na vodu vázaných 
biotopů a druhů. Na základě hodnocení hydromorfologie vodních toků, krajinné struktury, 
historických map, hydrobiologického průzkumu, analýzy melioračního detailu a 
majetkoprávních vztahů je vypracována ekologická koncepce revitalizace řeky Bečvy a 
navrhnuta vybraná revitalizační opatření v konkrétních úsecích toku. Vytvořená koncepce i 
revitalizační návrhy byly/budou předjednány se zástupci místních samospráv a relevantních 
institucí (AOPK, Povodí Moravy s.p., vlastníci půdy, zástupci zemědělských družstev) a poté 
představeny na veřejných projednáních. Na základě zpětné odezvy dojde k dalšímu vyjednávání 
s dílčími zájmovými skupinami a teprve na základě výsledku těchto jednání bude zpracován 
konečný návrh ekologické koncepce a revitalizačních opatření. 
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2.3 Společně pro řeky 
 

Projekt byl/je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím Nadace 
Partnerství. Projekt se zabývá revitalizací Bečvy (42 km toku), Písečné (23 km toku) a Moravy u 
Štěpánova (5 km toku), projednávání revitalizací dalších vybraných velkých toků v horním 
povodí Moravy a osvětovou kampaní zaměřenou na veřejnost, správce toků, místní samosprávy 
i majitele půdy v nivách. Díky projektu Společně pro řeky administruje UPRM studie 
proveditelnosti „Živá Bečva“ a „Písečná a Morava“, propaguje jejich výstupy a prosazuje jejich 
zahrnutí do klíčových plánovacích dokumentů (zejména Plán oblasti povodí Moravy).  
 
Aktivity související s projektem Živá Bečva 
 

Zadávání, administrace a jednání (včetně monitoringu plnění záměru a jeho prosazování) 
související s projektem Živá Bečva (studie proveditelnosti komplexní revitalizace ř.km 0-42 
řeky Bečvy) podpořeného z Operačního programu ŽP. Projekt zahrnuje jak komplexní 
revitalizaci koryta toku, tak přírodě blízkou protipovodňovou ochranu a návrhy zkapacitnění 
koryta v Přerově, Lipníku nad Bečvou a Hranicích.  
 
Aktivity související s projektem Písečná a Morava 
 

Zadávání, administrace a jednání (včetně monitoringu plnění záměru a jeho prosazování) 
související s projektem „Písečná a Morava“ (studie proveditelnosti komplexní revitalizace 23 
km toku Písečná a 5 km Moravy u Štěpánova) podpořeného z Operačního programu ŽP. Projekt 
se zabývá především komplexní revitalizací horního povodí toku Písečná, zpřírodněním koryta a 
nivy na území CHKO Litovelské Pomoraví i mimo něj a obnovení korytotvorných procesů; dále 
se věnuje renaturalizaci koryta Moravy u Štěpánova (úsek 5 km).  
 
Společně pro živé řeky 
 

Spočívá v přípravě revitalizací velkých řek v povodí horní Moravy - iniciaci a urychlení celého 
procesu. Vytvoření pracovní skupina ze zástupců hlavních zainteresovaných skupin (správa 
toku, ochrana přírody a NNO), výběr vhodných úseků velkých toků pro revitalizace, projednání 
cílů a postupů revitalizací a zpracování zadávacích záměrů k těmto úsekům. Skupina se bude 
scházet na pracovních jednáních a workshopech. 
 
Osvětová kampaň 
 

V návaznosti na výše uvedené aktivity jsou/budou připraveny informační materiály pro 
veřejnost. V samostatných publikacích budou shrnuty výsledné návrhy studií proveditelnosti 
„Živá Bečva“ a „Písečná a Morava“. Osvětové články na specializované webové stránky i do 
běžných periodik či odborných časopisů. Proběhla konference „Říční krajina“ se zaměřením na 
revitalizace řek, přírodě blízké protipovodňové ochrany a ekosystémových funkcí říční krajiny. 
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2.4 Klima-krajina-povodí 
 

Úplný název projektu zní „Integrovaný přístup ke krajině jako východisko pro adaptační 
opatření na změny klimatu v povodí řeky Moravy“, ale většinou je používán zkrácený název: 
Klima - krajina - povodí. Projekt je/byl podpořen SFŽP. 
 
Nosným tématem projektu Klima – krajina – povodí (K-K-P) je zavádění adaptačních 
krajinných opatření do praxe a podpora optimalizace tohoto procesu na úrovni národní, 
regionální a lokální. Adaptačními krajinnými opatřeními rozumíme všechny akce vedoucí k 
přizpůsobení krajiny změnám klimatu, a to zejména zlepšením potenciálu krajiny zadržovat 
vodu a zvýšením stability ekosystémů. Projekt se rovněž zaměřuje na osvětu a výměnu 
informací mezi státní zprávou, podnikovou sférou, NNO a veřejností. 
 

 
 
Připravované výstupy – studie:  
 

V rámci projektu Klima – krajina – povodí vzniknou čtyři studie, které se budou zabývat 
hlavními aspekty zavádění krajinných adaptačních opatření na lokální, regionální i celostátní 
úrovni.  
 
Strategie adaptačních opatření pro POP Moravy 
 

Studie regionálního rozsahu, zpracovaná na základě analýzy dat GIS, bude zaměřena na dílčí 
povodí Moravy (tj. bez povodí Dyje). Výsledky studie poslouží jako podklad pro plánování 
v oblasti vod (aktualizace Plánu oblasti povodí Moravy), a to v oblasti strategie uplatňování 
krajinných adaptačních opatření. Studie bude zaměřena zejména na analýzu stavu říčních niv, tj. 
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jejich vymezení a rozsah možných povodňových rozlivů ve vazbě na využití území (land use). 
Doplňkově bude rovněž provedena analýza plošného odvodnění v zemědělské krajině a 
problematiky malých lesních toků, včetně jejich ochranných pásem.  
 
Koncepce adaptačních opatření pro horní povodí Benkovského potoka  
 

Krajina horního povodí Benkovského potoka je převážně zemědělského charakteru s vysokou 
mírou zornění půdy (pozn.: menší část území se nachází v lesním komplexu dubohabřin 
s příhodným názvem Doubrava) a velmi rychlých odtokem vody z oblasti. Lokální studie 
krajinných adaptačních opatření přinese v tomto modelovém povodí koncepční návrh na 
optimalizaci hospodaření s vodou v krajině. 
 
Koncepce adaptačních opatření pro nivu řeky Moravy (ř. km 262 – 267) 
 

Niva řeky Moravy mezi Mohelnicí a Litovlí, jakož i niva říčky Třebůvky pod Lošticemi, je 
objektem zájmu druhé lokální studie, která bude modelově zaměřena na návrh krajinných 
adaptačních opatření v říčních nivách. Přestože vybrané území je z velké části součástí CHKO 
Litovelské Pomoraví a zahrnuje řadu významných přírodních ekosystémů, tak i zde je prostor 
pro široké uplatnění možné škály revitalizačních opatření posilujících optimalizaci hospodaření 
s vodou v krajině a obnovu přírodě blízkých ekosystémů říčních niv. Mezi nejvýznamnější 
adaptační opatření v říčních nivách lze uvést obnovu přirozených rozlivů (tj. již od jednoletých 
povodních), která je nejčastěji spojena s výsadbou lužních lesů či zalučněním orné půdy. 
Stěžejní je i vlastní revitalizace řek spojená s obnovou morfologie jejich koryt a uvolněním 
přirozených fluviálních procesů (tj. eroze, transport a sedimentace materiálu).  
 
Obě lokální studie budou obsahovat návrhy konkrétních adaptačních opatření v krajině a díky 
projednání s klíčovými skupinami budou připraveny jako podklad pro další přípravu (projekt) či 
realizaci, případně pro příští Plán oblasti povodí Moravy. 
 
 
Implementace krajinných adaptačních opatření ve světle právních a dotačních souvislostí 
 

Studie zaměřená na analýzu a výklad právních předpisů (zejména vodní zákon a navazující 
vyhlášky), jakož i přehled a vyhodnocení dotačních titulů podporujících adaptační opatření 
v krajinně.  
 
V rámci studie budou zhodnoceny právní podmínky a předpoklady pro uplatňování krajinných 
adaptačních opatření – např. problematika rušení vodních děl (tj. odstraňování hrází, snižování 
kapacity toků), možnost obnovy přirozených rozlivů do niv a samovolné revitalizace vodních 
toků (tj. umožnění korytotvorného vývoje a posun toku do příbřežních pozemků). Druhá část 
analýzy popíše dostupné dotační tituly využitelné k zavádění adaptačních krajinných opatření a 
bude se zabývat i návrhem možných změn a doplnění dotačních titulů. Zejména se pak zaměří 
na dotace společné zemědělské politiky EU a národní dotace do lesnictví. 
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2.5 Dunaj v kufru 
 

V rámci projektu s oficiálním názvem „Danube Box – česká verze, III. etapa, Výukový program 
k ochraně vod pro děti základních škol v povodí Moravy“ byly naplněny následující cíle: 
 
Podařilo se realizovat dotisk fyzického vydání Danube Boxu (Dunaje v kufru) v nákladu 400 ks 
(pozn. v rámci I. etapy v r. 2009 bylo vydáno 100 ks DB, v rámci II. etapy v r. 2010 pak 400 ks); 
celkově tedy existuje 900 ks českého Danube Boxu. 
 
Interaktivní a online verze Danube Boxu (Dunaje v kufru) je přístupná na interaktivních CD-
ROMech, které byly vydány v počtu 500 ks a rovněž na webu www.dunajvkufru.cz. 
Workshopy a semináře k „Dunaji v kufru“ umožňily kvalitní seznámení učitelů/lek s touto 
metodickou příručkou a její následné využití ve školách (či střediscích EVVO). Celkem bylo 
v rámci tří workshopů vyškoleno na 60 pedagogických pracovníků. 
 
Distribuce „Dunaje v kufru“ probíhá cílených způsobem na školy v povodí Moravy, a to 
především díky realizovaným školícím workshopům a také environmentálním aktivitám UPRM 
(soutěž Mladí tvůrci pro Dunaj). Dosud bylo předáno 447 ks českých Danube Boxů (z toho 164 
v rámci III. etapy). 
 
Slavnostního celebration happening na oslavu Dne Dunaje a „Dunaje v kufru“ se 28. června 
2011 na Sluňákově účastnilo na 70 osob; z toho 26 dětí + 6 dospělých (učitelé, rodiče) se 
účastnilo slavnostního splouvání řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví. 
 

 
 
Celkové vyhodnocení distribuce Danube Boxu – Dunaje v kufru za léta 2009 až 2011: 

 Dunaj v kufru využívá 285 škol a organizací (např. střediska EVVO). 
 Celkem je distribuováno 447 ks metodické příručky, včetně interaktivního CD-ROMu. 
 V přímém používání na školách je 407 ks Dunaje v kufru. 
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2.6 Mladí tvůrci pro Dunaj a Den Dunaje 
 

V roce 2011 proběhl již osmý ročník výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj (MTPD). K účasti 
jsou oslovovány všechny mateřské, základní a střední školy v povodí Dunaje na území České 
republiky a dále speciální výchovná zařízení jako jsou umělecké školy, dětské domovy, 
pečovatelské ústavy, atd. Téma ročníku 2011 bylo „Zapoj se pro řeky“. Obliba této soutěže rok 
od roku narůstá, což se projevuje zejména v počtu zúčastněných institucí.  
 
Základní fakta o ročníku MTPD 2011: 
Počet přihlášených institucí: 60 
Počet aktivně zapojených institucí: 54 
Počet vytvořených prací: 328 
Počet zúčastněných dětí: přibližně 720 
 
Vítězným dílem se stala "Stromořeka" od žáků ze ZUŠ Jedovnice.  
 

      
 
Jako v minulých letech bylo vybráno celkem 15 výtvarných prací, jejichž autoři byly oceněni 
drobnými věcnými cenami a účastí na splouvání řeky Moravy. Právě předávání věcných cen a 
splouvání Moravy bylo hlavní náplní Dne Dunaje 2011, který se konal 28. června. Ceremoniálu 
se účastnilo přibližně 70 osob, na splouvání bylo přítomno asi 26 dětí, 6 jejich učitelů a 8 
vodáckých instruktorů. Čeští národní vítězové se účastnili setkání s ostatními národními vítězi, 
které proběhlo 23. - 25. září v Budapešti. 
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2.7 Akce PET 
 

Akce „PET“ je věnována plavbě po řece Moravě mezi Litovlí a Horkou n/M, při níž je tok čištěn 
od PET lahví, pneumatik, igelitů, skleněných lahví, polysterenu a dalšího plastového odpadu. 
Tradičními partnery akce jsou Delfín - základní článek Hnutí Brontosaurus, jež poskytuje 
vodácké vybavení a aktivně se účastní čištění řeky. Dále Správa CHKO Litovelské Pomoraví, 
která akci poskytuje finanční podporu. Odvoz posbíraných odpadků na řízenou skládku zajišťuje 
Povodí Moravy, s.p. V roce 2011 došlo oproti minulým ročníkům ke změnám. V důsledku 
zákazu vodáckého využívání hlavního ramene Moravy v NPR Ramena řeky Moravy od 1. dubna 
až do 1. srpna ,byla původně dvoudenní akce rozdělena na dvě jednodenní akce.  
 

 
 
První akce PET 2011 proběhla 14. května a byl vyčištěn úsek Mlýnského potoka od jezu 
Hynkov po jez Tři Mosty. Akce se zúčastnilo 15 více i méně zkušených vodáků a bylo 
vysbíráno přes 40 pytlů odpadků. 
 
Druhá akce PET 2011 se konala 6. srpna a od odpadků byl vyčištěn úsek Moravy mezi Litovlí a 
jezem Hynkov. Akce se zúčastnilo 22 vodáků a bylo vysbíráno přes 80 pytlů odpadků. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva Unie pro řeku Moravu za rok 2011 

 13

3 Publikace Unie pro řeku Moravu v roce 2011 

3.1 Dunaj v kufru 
 

V rámci III. etapy projektu „Danube Box – česká verze“ se podařilo realizovat dotisk fyzického 
vydání Danube Boxu (Dunaje v kufru) v nákladu 400 ks (pozn. v rámci I. etapy v r. 2009 bylo 
vydáno 100 ks DB, v rámci II. etapy v r. 2010 pak 400 ks); celkově tedy existuje 900 ks českého 
Danube Boxu. 
 

3.2 Infolisty projektu Klima-krajina-povodí 
 

V rámci projektu Klima-krajina-povodí vznikají elektronické informační letáky přibližující 
průběh a výstupy projektu. Infolisty jsou dostupné na: http://www.uprm.cz/projekty/klima-
krajina-povodi  
 
 
4 Účast ve správních řízeních 
 
Účast ve správních řízeních a dalších procesech (např. EIA), ve kterých může veřejnost a 
občanská sdružení vstupovat do připravovaných záměrů na vodních tocích, je tradiční formou 
prosazování ochrany řek a jejich bioty. V mnoha případech se ukazuje, že státní ochrana přírody 
a krajiny postupuje liknavě a nedostatečným způsobem hájí zákonem stanovené ochranné 
podmínky vodních toků, zvláště chráněných živočichů i rostlin a dalších částí přírody. 
K neutěšenému rozhodování orgánů ochrany přírody dle názoru UPRM přispívá roztříštěnost 
kompetencí mezi jednotlivé úřady. Záměr, který by logicky měl být posuzován ve svém celku, 
je fragmentálně hodnocen dle předmětu probíhajícího řízení (dopad na ZCHD, VKP, chráněná 
území, Natura, ÚSES, dřeviny, atd.) a postupně získává jedno povolení za druhým, přičemž ve 
svém celku by jako takový stěží prošel.  
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5 Finanční zpráva za rok 2011 
 
 

Výnosy:   
Blokový grant FNNO Nadace Partnerství - projekt „Společně pro řeky“ …….…... 671 478- Kč 
Dotace ze SR ČR – MŽP na projekt Danube Box - česká verze, III.etapa ....….....  224 873,- Kč 
Dar od Coca-Cola HBC Česká republika s.r.o. na projekt Danube Box ……….….  50 000,- Kč 
Příspěvek Coca-Cola Foundation USA - projekt Danube Box ………………...… 162 307,- Kč 
Příspěvky DEF (na soutěž Mladí tvůrci pro Dunaj, DEF Bulletin) .………………...  4 839,- Kč 
GWP Hungary Foundation (soutěž Mladí tvůrci pro Dunaj) ............................…...  32 905,- Kč 
GWP CEE R.S.Slovak Hydrometeorological (soutěž Mladí tvůrci pro Dunaj)......... 24 580,- Kč 
Vodohospodářská společnost Olomouc – projekt Danube box ................................. 10 000,- Kč 
Provozní dotace SFŽP – Klima-krajina-povodí ………………………………….. 282 382,- Kč 
Dotace SFŽP/OPŽP – projekt „Písečná a Morava“ ................................................ 681 300,- Kč 
Dotace SFŽP – projekt „Živá Bečva“ ......................................................................306 450,- Kč 
Výnosy ze služeb – ČR-AOPK-ruční sběr odpadu „Akce PET“ ...............................11 550,- Kč 
Výnosy z úroků a  kurzových zisků …...………………………………………….…... 487,- Kč  
 

Celkem výnosy …………………………………………………………………. 2 463 151,- Kč 
 

   
 

Náklady:   
Spotřebované nákupy ………………………………………………………….…... 77 137,- Kč 
Cestovné ………………………………………………………………….…...…… 34 633,- Kč 
Náklady na reprezentaci ………………………………………………….…………     236,- Kč 
Náklady na služby ……………………………………………………….……… 2 014 528- Kč 
Osobní a mzdové náklady ……………………………………………………...… 498 731,- Kč 
Ostatní náklady ………………………………………………………...………….... 7 697,- Kč 
 

Celkem náklady ……………………………………………….…………….… 2 632 962,-Kč 
 

   
 

Hospodářský výsledek - ztráta: …...………………………………………...…. 169 811,- Kč 
 
 
 

 


