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1 O Unii pro řeku Moravu
1.1 Kdo jsme, co chceme, co děláme
Unie pro řeku Moravu je občanské sdružení založené v roce 1993 a jeho největší cíl je
ochrana přírody a krajiny s hlavním zřetelem na říční krajinu v povodí řek Moravy a Vláry na
území České republiky. Sdružení se skládá jednak z jednotlivců, a jednak z nevládních
neziskových organizací. Máme však také mnoho příznivců, kteří nás v činnosti podporují.
Cíle naší organizace nejsou jednoduché a většinou vyžadují mnoho úsilí a času. Snažíme se
podporovat život v řece Moravě a na jejích březích, usilujeme o její čistotu a iniciujeme
ekologicky orientované možnosti rozvoje v celém jejím povodí. Obracíme se na starosty obcí,
obecní zastupitelstva, správce toků, rybářské svazy, další dobrovolné organizace a vůbec
všechny, kdo u řeky Moravy bydlí, hospodaří a mají tuto řeku rádi. Chceme společně
podporovat všechny formy života a zvelebení řeky Moravy, sídel, která na ní leží a přírody,
která ji obklopuje. Usilujeme zkrátka o návrat našich říčních systémů do přírodě blízkého
stavu, chceme a snažíme se zejména:
Zprůchodnit říční síť pro ryby
Prosazujeme zprůchodnit vybudované jezy a stupně, které tvoří překážky a brání přirozenému
tahu ryb od ústí Dunaje až do pramenných oblastí Moravy a jejích přítoků. Na těchto jezech a
stupních je potřeba vybudovat vhodné rybochody. K tomu je možné využít i některá mrtvá
ramena řeky. Spolupracujeme při tom také s partnery ze Slovenska a Rakouska, kteří usilují
o totéž na úsecích Moravy protékajících jejich územím. Ještě před několika lety se vzhledem
k vysokému znečištění řeky zdálo, že by takovéto opatření bylo zbytečné. Stačilo ale mírné
zlepšení kvality vody v posledních letech a na dolní úsek řeky Moravy se opět začaly vracet
některé druhy tažných ryb.
Vrátit životodárné funkce údolním nivám
Ochrana, péče a obnova vegetačních formací a živočišných společenstev v prostoru údolní
nivy byly dlouho opomíjeny. Chceme tuto situaci napravit. S tím úzce souvisí i ochrana zásob
podzemní vody před znečištěním a znehodnocením. Spolupracujeme s Programem
revitalizace říčních systémů a snažíme se o docenění role mokřadů a lužních společenstev v
krajině.
Obnovit poslání řek v životě lidí
Chceme aby bylo opět možné se v řekách koupat, 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
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bojovat. Chceme lidem ukázat, že řek se není třeba bát, je třeba je však chápat a respektovat.
Usilujeme, aby řeka Morava vypadala spíše jako na obrázku 1 vlevo (PP Osypané břehy), kde
má přirozené koryto a protéká víceméně přírodním územím, než aby měla podobu jako na
obrázku 1 vpravo, kde byla převedena do koryta uměle vyhloubeného a velmi vzdáleného
přírodnímu stavu. Nechceme,
•

aby stav řeky Moravy byl lhostejný lidem, kteří bydlí v jejím okolí,

•

aby se sídla na jejích březích a u jejích přítoků obracela k vodě zády,

•

aby povodí řeky Moravy patřilo k nejvíce znečištěným v České republice,

•

aby řeka Morava byla jen vodním kanálem bez funkčních vazeb k okolní krajině,

•

aby se řeka Morava změnila v dálnici pro motorové čluny a lodě.

Obr. 1 Řeka Morava v PP Osypané břehy (vlevo) a v regulovaném korytě u Veselí nad Moravou (vpravo)

Od doby, kdy to naše legislativa umožňuje, se naše nevládní organizace účastní správních
řízení v kauzách představujících zásahy do vodního a nivního prostředí, a to podle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a dalších. Průběžně také využíváme možnosti zákonů 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím a 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Podle
aktuálních možností a povahy řešeného problému se také různými připojujeme k aktivitám
jiných ekologických nevládních organizací a pravidelně si s nimi vyměňujeme aktuální
informace.
Soustavně vyvíjíme odbornou činnost, kterou využíváme jako podklad pro angažované
zapojení do probíhajících kauz nebo nastalých nečekaných situací s vazbou na vodní
hospodářství, jakou byla např. katastrofální povodeň v roce 1997. S možnosti řešení
aktuálních problémů jakož i s činností Unie v nejširším slova smyslu se snažíme
nejrůznějšími formami seznamovat veřejnost. Vydáváme tisková prohlášení, vystupujeme
v médiích, publikujeme články v tisku, vydáváme samostatné publikace, bulletiny a letáky,
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pořádáme konference, happeningy, besedy a přednášky. V dnešní době všeobecně
přístupného internetu je možno se s naší činností seznámit na našich webových stránkách.
Z řady odborných dokumentů a studií je možno zmínit například:
•

Analýza povodňových událostí v ekologických souvislostech, 1998;

•

Alternativní ekologický návrh protipovodňových
Bečvy, 2000;

•

Zkapacitnění a zpřírodnění koryta řeky Moravy v Olomouci, 2001;

•

Zkapacitnění koryta řeky Opavy v Krnově jako alternativa výstavby nádrže Nové
Heřmínovy, 2005.

opatření v povodích řek Moravy a

Po více než desetiletém působení se Unie pro řeku Moravu nachází ve fázi, kdy považuje za
potřebné více zaměřit svoji činnost na posílení angažovanosti veřejnosti ve vazbě na
podmínky a důsledky implementace evropské vodní legislativy ve vodním hospodářství a
ochraně přírody v ČR. Setkání těchto dvou legislativ (Rámcové směrnice pro vodní politiku
a Natury 2000) je v důsledku resortního přístupu (a v případě vodního hospodářství ještě
dělených kompetencí) u nás značně problematické a podle našeho názoru klade velké nároky
na zapojení nevládní struktury do celého procesu (což se v případě Natury 2000 ve velké míře
podařilo, narozdíl od vodní legislativy …). Naši činnost v této oblasti výrazně podporuje
projekt Řeky pro život, o kterém bude v dalším textu ještě zmínka.

1.2 Dunajské enviromentální fórum
Další rozměr naší činnosti představuje členství v mezinárodní ekologické organizaci
Dunajské enviromentální fórum (DEF), jež sdružuje nevládní organizace z třinácti zemí
z povodí Dunaje. Tato organizace byla založena 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 snížit znečištění
vod způsobené živinami a toxickými látkami a vyzdvihnout význam Dunaje (i ostatních
přítoků) pro život okolních obyvatel. DEF spolupracuje s Mezinárodní komisí pro ochranu
Dunaje (MKOD, anglicky ICPDR) při organizaci komunikačních akcí směrem k veřejnosti,
např. Den Dunaje (2004, 2005, 2006), výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj, atd.
V České republice zabezpečuje na národní úrovni tuto aktivitu Unie pro řeku Moravu ve
spolupráci s MŽP ČR jako českou delegací MKOD.
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. Současnou sekretářkou je
slečna Gyöngyi Sramko (e-mail: def@baja.hu, tel. +36 79 525 163). Tento rok byly také
spuštěny nové internetové stránky DEF, které naleznete na adrese http://def.distelverein.at.
Unie pro řeku Moravu je plnohodnotným a aktivním členem DEF. Navíc Jaroslav Ungerman
byl zvolen do expertní skupiny ICPDR pro protipovodňovou ochranu.
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1.3 Kontakty
Oficiálně sídlíme v Brně, v Domě ochránců přírody ZO ČSOP Veronica (kde sídlí
stejnojmenný Ekologický institut) na adrese Panská 9, 602 00 Brno. Kontaktovat nás můžete
na telefonním čísle 542 422 755 nebo mailem unie.rekamorava@ecn.cz. Na konci roku 2006
byly v rámci nového projektu Řeky pro život spuštěny práce na tvorbě nových
internetových stránek Unie pro řeku Moravu, které nyní naleznete na adrese
http://www.uprm.cz, a kde jsou uvedeny veškeré potřebné informace o nás a naší činnosti.
V rámci téhož projektu byly pronajaty a zařízeny další dvě kanceláře Unie pro řeku Moravu.
Jedna se nachází v Brně na ulici Cejl a jedna je v Olomouci na Dolním náměstí (pro
zajímavost viz obrázky 2 a 3). Kontaktní informace na tyto kanceláře jsou následující:
Kancelář v Brně
Unie pro řeku Moravu
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš KREJČÍ
Cejl 50a (budova BMT a.s.)
602 00 Brno
telefon: 545 210 394
mobil: 777 853 298
e-mail: krejcilukas@atlas.cz
skype: unie.pro.reku.moravu.brno.krejci

Obr. 2 Exteriér kanceláře v Olomouci

Kancelář v Olomouci
Unie pro řeku Moravu
Kontaktní osoba: Mgr. Michal KREJČÍ
Dolní náměstí 16
772 00 Olomouc
telefon: 585 204 495
mobil: 731 058 206
e-mail: nahrade@seznam.cz
skype: Unie.pro.reku.moravu.olomouc

Obr. 3 Interiér Kanceláře v Brně

1.4 Členská základna
Podle aktualizovaných údajů měla Unie pro řeku Moravu v roce 2006 42 individuálních
členů, tzn. lidí, kteří působí v Unii jako fyzické osoby. Kromě toho sdružujeme ještě
organizace (kolektivní členy), kterých je podle nejnovějších údajů 25. Tyto organizace jsou
většinou reprezentovány jedním zástupcem. Při své dlouholeté činnosti získala Unie pro řeku
Moravu také mnoho příznivců. Do dnešního dne jich máme registrovány asi tři desítky, ale
skutečné množství sympatizantů bude však mnohem větší, protože činnost Unie ovlivňuje
velké množství lidí.
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1.5 Rada mluvčích pro rok 2007
Statutární zástupci Unie pro řeku Moravu tvoří Radu mluvčích. Valná hromada Unie pro
řeku Moravu konaná dne 27. 1. 2007 v Hostětíně zvolila pro rok 2007 Radu mluvčích
v následujícím složení (seřazeno abecedně):
Petr Filippov, bydliště: Lipník nad Bečvou
Michal Krátký, bydliště: Olomouc
Michal Krejčí, bydliště: Hrubá Voda
Miroslav Mach, bydliště: Otrokovice
František Michna, bydliště: Dolní Věstonice
Jaroslav Ungerman, bydliště: Blansko
Jiří Wenzl, bydliště: Kyjov
Za předsedu Rady mluvčích byl na valné hromadě jednomyslně zvolen Michal Krejčí.
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2 Odborné aktivity Unie v roce 2006
2.1 Účast nevládních organizací a veřejnosti při plnění Rámcové směrnice pro
vodní politiku EU (RVS)
Unie pro řeku Moravu zpracovala stanoviska k návrhu „Plánu hlavních povodí“ a
postoupila je Ministerstvům životního prostředí a zemědělství. Na těchto aktivitách se podíleli
zejména Václav Čermák, Michal Krejčí, Jaroslav Ungerman a Miroslav Mach. Proběhla
jednání s dalšími nevládními organizacemi ke společnému postupu při prosazení úprav před
schválením Plánu hlavních povodí (vypuštění „lokalit akumulačních prostorů“, posílení
ekologických zásad a opatření …). Výsledkem je stažení dokumentu z kalendáře projednání a
jeho dopracování podle připomínek nevládních organizací (včetně vypuštění „lokalit pro
akumulační nádrže“). Unie pro řeku Moravu se účastnila setkání starostů a vodohospodářů
v Tišnově k tématice Plánu hlavních povodí na úrovni mikroregionu Tišnovska. Dále
proběhla účast na jednáních na úrovni MŽP k metodice hodnocení kategorie „silně
ovlivněných vodních útvarů“ (vyústění v ujednání o spolupráci s Povodím Moravy, s.p. při
zpracování Plánů oblastí povodí Dyje a Moravy).

2.2 Tvorba studií a odborných textů
Jednání s MŽP k přijetí a prosazování studie „Zkapacitnění koryta řeky Opavy v Krnově“
– alternativní řešení protipovodňové
ochrany
bez
nádrže
Nové
Heřmínovy,
který
zpracovala
pracovní skupina pro povodně pod
vedením Ing. Václava Čermáka
(oponentní posudky, reakce na
připomínky posuzovatelů, odborný
doprovod
expertní
skupiny
z Bavorska …).

Obr. 4 Ukázka z navrhovaného řešení zvětšení kapacity koryta řeky Opavy a jejího zapojení do konceptu
městské zeleně v Krnově

UNGERMAN, J. - KOTRNEC, J. (2006): Posouzení záměru řešení protipovodňové ochrany
městské části Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborníků
občanského sdružení Unie pro řeku Moravu.
Ve vazbě na správní řízení k vybudování poldru na potoce Baláš zpracovali členové Unie pro
řeku Moravu Ing. Jaroslav Ungerman CSc. a Ing. Josef Kotrnec v roce 2006 odborné
posouzení dosud zpracovaných dokumentů k návrhu protipovodňové ochrany městské části
Zlín-Malenovice a navrhli směr řešení tohoto problému. V této fázi řešení problému
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doporučili Magistrátu města Zlína upustit od záměru realizace poldru s dílčí protipovodňovou
ochranou a hledat nejúčinnější a ekonomicky nejvýhodnější systém řešení ochrany občanů
Malenovic a jejich majetku před povodněmi s využitím varianty zvetšení kapacity koryta
v zástavbě a především otevření jeho zaklenuté části.
ČERMÁK, V. - PODROUŽEK, J. - UNGERMAN, J. (2006): Prognóza postupu břehové eroze
řeky Odry v prostoru rybníka Velký Váček u Polanky a hodnocení dynamiky
přirozených říčních procesů řeky Odry na území NPR Polanská niva v úseku Polanka –
Ondřejnice.
Jedná se o studii vypracovanou na objednávku Správy CHKO Poodří, která má sloužit jako
podklad pro projektovou dokumentaci posunutí hráze rybníka Velký Váček do bezpečné
vzdálenosti od přirozeného, meandrujícího koryta řeky Odry. Hráz tohoto rybníka je totiž
ohrožena břehovou erozí řeky, jejíž koryto se zde postupně přibližuje hrázi a hrozí nebezpečí
destrukce hráze. Studie provádí
analýzu dynamiky pohybu koryta
řeky Odry v úseku mezi mostem na
silnici Polanka nad Odrou – Stará
Bělá a Ondřejnicí a vyhodnocuje
významné skutečnosti ovlivňující
morfologické změny vodního toku
v tomto úseku. Na základě těchto
zjištění je předložena prognóza
vývoje meandru ohrožujícího hráze
rybníka Velký Váček.
Obr. 5 Část zkoumaného úseku řeky Odry v CHKO Poodří

Kompletní příprava grantové žádosti projektu „Řeky pro život“, dosažení jeho přijetí a
schválení, první fáze jeho řešení od 1. 9. 2006 (zřízení kanceláří v Brně a Olomouci,
internetové stránky, sestavení pracovních skupin, jednání o spolupráci s Povodím Moravy,
s.p.).

2.3 Veřejné akce
Spolupráce při organizaci konference nevládních ekologických organizací k tématice
kanálu Dunaj-Odra-Labe v Kroměříži 12. května 2006 (společně s Hnutím Duha a
občanským sdružením Stop vandalům). Příprava exkurze pro účastníky konference po
významných lokalitách ochrany přírody v trase průplavu D-O-L a setkání se starosty
vybraných sídel (předcházela jednání konference 11. 5. 2006).
Účast na přípravných jednáních o prodloužení plavby trasy Baťova kanálu z Hodonína po
soutok s Dyjí (tato aktivita vyplývá z angažovanosti zastupitelstva Jihomoravského kraje)
8
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3 Projekt Řeky pro život
Na projekt s názvem Řeky pro život - posílení účasti veřejnosti při plnění evropské vodní
legislativy získala Unie pro řeku Moravu grant od Nadace rozvoje
občanské společnosti (NROS). Projekt je financován z programu
Transition Facility Evropské Unie. Doba trvání projektu je jeden rok
(září 2006 - srpen 2007).
Hlavními cíly projektu jsou:
- zapojení veřejnosti a občanských skupin do plánování v oblasti vodního hospodářství,
- prosazování revitalizace řek a jejich niv jako ekologického způsobu protipovodňové
ochrany,
- osvěta veřejnosti za účelem posílení její podpory při ochraně řek.
Celý projekt je zaměřen na oblast ochrany životního prostředí, konkrétně ochranu vodních
toků a jejich niv. Územní dosah grantu zahrnuje povodí řeky Moravy (včetně přítoků Dyje,
Bečvy) a Vláry s vybranými modelovými povodími, kterými jsou „Hanácké Pomoraví“ se
zaměřením na povodí řeky Bystřice a povodí řeky Svratky se zaměřením na Brněnskou
přehradu.
Projekt „Řeky pro život“ je postaven na třech klíčových projektových aktivitách, které spolu
vzájemně souvisejí a jsou spolu po věcně-odborné a územní stránce provázány, takže tvoří
jeden logický celek. Těmito projektovými aktivitami jsou: Řeky věc veřejná, Řeky nejsou
hrozbou, Řeky a lidé. Tyto aktivity jsou popsány v částech 3.1 - 3.3.
Uvedený grant je i programem na posílení organizační stránky činnosti občanského
sdružení Unie pro řeku Moravu, na podporu koordinační činnosti a rozvoje jejích odborných
pracovních skupin (např. pro protipovodňovou ochranu, k průplavu D-O-L, pro revitalizace
toků, pro snížení znečišťování, pro správní řízení, pro medializaci a komunikaci).
Občanské sdružení Unie pro řeku Moravu využije projekt:
- k posílení organizační stránky občanského sdružení,
- k vybudování dvou kontaktních a poradenských míst (kanceláře v Olomouci a v Brně),
- k personálnímu posílení občanského sdružení.
Pomocí organizační struktury vytvořené v rámci tohoto projektu budou jako příjemci
koordinační podpory, odborné pomoci a informačního servisu zapojovány další cílové
skupiny (ekologické nestátní neziskové organizace, uživatelé území (povodí), představitelé a
zástupci samospráv (krajů, měst a obcí) a přímo i nepřímo dotčená občanská veřejnost).
Jednou z nejvyšších cílových hodnot programu je komunikace a spolupráce mezi všemi
zainteresovanými subjekty, protože pouze jejím prostřednictvím může dojít k naplnění cílů,
které Unie pro řeku Moravu sleduje a jež jsou obsaženy v tomto projektu. Proto je mezi
projektové činnosti zařazena i aktivita „Řeky a lidé“ resp. happeningová akce „Lidé na
řekách“ určená pro širokou veřejnost.
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Projekt má napomoci rozvinout aktivitu nevládních organizací, občanských skupin a občanů
v ochraně řek a jejich povodí za využití evropské vodní legislativy, prosazovat zájmy
ekologické veřejnosti v oblasti vodního hospodářství (implementace Rámcové směrnice pro
vodní politiku – dále RSVP) a ochrany přírody (NATURA 2000).

3.1 Řeky věc veřejná
Cílem projektové aktivity Řeky věc veřejná je zapojení veřejnosti do tvorby plánů dílčích
povodí Moravy a Dyje, a to především v rámci zvolených modelových území. To představuje:
1) Práci týmu externích odborníků na „Plánech povodí a RSVP“. Tým odborníků bude
mít za úlohu:
- Formulovat a uplatňovat ekologické zásady, které je třeba začlenit v přípravě a tvorbě
plánů dílčích povodí Moravy a Dyje, a to na příkladu vybraných modelových území a povodí
Svratky. Tyto ekologické zásady budou určeny ve vztahu k vodní legislativě EU a budou
praktickým naplněním Rámcové směrnice pro vodní politiku EU.
- Zastupovat zájmy veřejnosti a ekologických nevládních organizací při dialogu se správci
toků a zpracovateli plánů povodí.
2) Zorganizování semináře pro členy nevládních organizací a veřejnost na téma „Plány
povodí a RSVP“. Tématem semináře bude příprava a tvorba plánů povodí a možnosti
zapojení občanů a občanských sdružení do procesu jejich vzniku, připomínkování a
schvalování.
3) Zajištění průběžné komunikace s vodohospodáři, samosprávou a veřejností. Důraz
bude kladen na spolupráci se správci toků a zpracovateli Plánů dílčích povodí Moravy a Dyje
s cílem přijetí dohody na stanovení forem účasti veřejnosti v procesu tvorby, připomínkování
a schvalování těchto rozvojových dokumentů.
4) Poskytování servisu nevládním organizacím a občanům. Unie pro řeku Moravu bude
poskytovat informační servis vztažený k problematice implementace RSVP do české
legislativy a k tvorbě Plánů dílčích povodí Moravy a Dyje. K tomuto účelu budou vytvořeny
nové webové stránky Unie. Pro zajištění odborné stránky tohoto servisu bude zpracována
externí právní studie, jejímž úkolem bude zhodnocení ne/souladu naší stávající vodní
legislativy (vodní zákon) s evropskými právními normami (RSVP) a také míry využitelnosti
evropské vodní legislativy pro nevládní organizace angažované ve správních kauzách dle
našeho právního řádu.
5) Provádění osvěty. Unie pro řeku Moravu se bude snažit o kontinuální medializaci a osvětu
k tématům spojeným s problematikou začlenění evropské vodní legislativy do našeho
právního systému. K tomuto úkolu budou využity internetové stránky Unie pro řeku Moravu,
publikace v periodickém tisku a časopisech.
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3.2 Řeky nejsou hrozbou
Cílem projektové aktivity Řeky nejsou hrozbou je ukázat veřejnosti na konkrétních příkladech
revitalizace řek a jejích niv reálné možnosti protipovodňové ochrany sídel, a to v rámci
vybraných území a lokalit, kterými jsou niva řeky Moravy v Mohelnické brázdě a
v Hornomoravském úvalu (CHKO Litovelské Pomoraví) ve vztahu k ochraně Olomouce,
Litovle a dalších obcí. Dále budou samostatně řešena města Olomouc a Přerov, kde lze
dosáhnout jejich protipovodňové ochrany zkapacitněním (rozšířením) a zpřírodněním toku
Moravy a Bečvy.
Tato projektová aktivita zahrnuje:
1) Práci týmu externích odborníků na „Ekologicky pojaté protipovodňové ochraně“.
Tým odborníků bude mít za úlohu:
- Formulovat a uplatňovat ekologické zásady protipovodňové ochrany sídel, a to zejména
na příkladu měst Olomouce, Litovle a Přerova a obcí podél řeky Moravy a Bečvy v rámci
vybraného modelového území „Hanácké Pomoraví“.
- Zabezpečit odbornou komunikaci s představiteli obcí, měst a krajů a vodohospodáři.
- Připravit a realizovat seminář pro zástupce samospráv a zainteresovanou veřejnost na
téma „Ekologické pojetí ochrany sídel proti povodním”.
2) Zorganizování semináře pro představitele samospráv, nevládní organizace a
veřejnost. Smyslem semináře je prezentace ekologického pojetí protipovodňové ochrany
sídel postaveného na revitalizaci vodních toků, jejich niv a obnově přirozených retenčních
funkcí krajiny. Prostřednictvím médií bude informována i další veřejnost, což by mělo posílit
obecné povědomí o možnostech a významu ekologicky zaměřené protipovodňové ochrany.
Konání semináře bude spojeno s výstavou a odbornou prezentací studií a materiálů
vytvořených v rámci Unie pro řeku Moravu. Součástí semináře bude i exkurzní trasa po
„Hanáckém Pomoraví“ s prezentací různých příkladů protipovodňových opatření.
3) Zajištění průběžné komunikace s vodohospodáři, samosprávou a veřejností. Budou
uskutečňována setkání se starosty obcí, zastupiteli a občany k problematice protipovodňové
ochrany sídel. Budeme se snažit pravidelně komunikovat s představiteli měst Olomouce,
Přerova a Litovle a jejich občany.
4) Poskytování servisu nevládním organizacím a občanům. Informační servis Unie pro
řeku Moravu pro nevládní organizace a veřejnost bude založen na již existujících odborných
materiálech a studiích, které v rámci Unie k tématu ekologicky pojaté protipovodňové
ochrany vznikly. Tyto podklady budou dále šířeny a množeny tak, aby se zlepšila jejich
dostupnost pro případné zájemce. K tomuto účelu budou využity především internetové
stránky Unie.
5) Medializaci a osvětu. Unie pro řeku Moravu v rámci projektu plánuje kontinuální
medializaci a osvětu k tématům spojeným s problematikou přírodě blízké protipovodňové
ochrany sídel. K tomu budou využity internetové stránky Unie pro řeku Moravu a publikace
v tisku.
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3.3 Řeky a lidé
Cílem třetí část projektu nazvané Řeky a lidé je zvýšit povědomí veřejnosti o významu řek
pro jejich život. Medializace konkrétních problémů (zejména ve vztahu k výše popsaným
částem projektu) by měla vést k lepší informovanosti veřejnosti a v důsledku tak podpořit
ochranu přirozených toků a říčních procesů. Součástí projektu je také působení na školní
mládež v rámci soutěže „Mladí tvůrci pro Dunaj“. Tato část projektu zahrnuje:
1) Práci týmu externích odborníků. Vytvoříme tým externích spolupracovníků
s profesními zkušenostmi v komunikaci a ve styku s médii, jehož úlohou bude:
- Průběžné poradenství pro působení Unie pro řeku Moravu v médiích a ve styku
s veřejností.
- Zajištění vhodné formy medializace, propagace a informovanosti o činnosti Unie pro řeku
Moravu a zejména o projektu Řeky pro život.
- Příprava komunikační strategie Unie pro styk s cílovými skupinami (zástupci samospráv,
vodohospodáři, uživatelé povodí i širší veřejnost).
- Příprava a realizace školícího semináře pro členy Unie pro řeku Moravu angažované
v pracovní skupině pro medializaci a komunikaci.
- Příprava a propagace happeningového dne „Lidé na řekách“.
2) Zorganizování semináře pro členy pracovní skupiny na komunikaci a medializaci.
Cílem školícího semináře pro členy uvedené pracovní skupiny Unie, členy odborných týmů a
další zájemce bude získání informací a znalostí důležitých pro styk s médii tak, aby se zlepšila
jejich komunikační schopnost při jednáních a při styku s médii, a to jak v mluveném tak i
v písemném projevu.
3) Zajištění průběžné komunikace s vodohospodáři, samosprávou a veřejností.
Tématem komunikace budou aktuální případy k řešení mezi ekologickými nevládními
organizacemi (především Unií pro řeku Moravu) a uvedenými partnery.
4) Poskytování servisu nevládním organizacím a občanům. Servis nevládní organizace a
občanům bude poskytován stejně jako u předchozích projektových aktivit. K tomuto účelu
budou využity internetové stránky Unie.
5) Provádění osvěty. Unie bude průběžně informovat veřejnost s cílem zvýšit její povědomí
o významu řek pro život lidí a podpořit ochranu přirozených toků a přirozených říčních
procesů. K tomuto úkolu budou využity internetové stránky Unie pro řeku Moravu a
publikace v periodickém tisku a časopisech.
6) Zorganizování soutěže „Mladí tvůrci pro Dunaj“. „Mladí tvůrci pro Dunaj“ je výtvarná
soutěž pro děti základních a středních škol, která probíhá pod záštitou Dunajského
enviromentálního fóra. Její konání v ČR zajišťuje od roku 2004 Unie pro řeku Moravu,
v rámci předkládaného projektu by byl pořádán její čtvrtý ročník (2007). K účasti budou
zváni všichni žáci základních a středních škol či jiných vzdělávacích zařízení z oblasti povodí
řeky Dunaj v ČR. Úkolem soutěžících (jednotlivců nebo maximálně 10členného kolektivu)
bude vytvořit prostorové umělecké dílo inspirované řekou a jejím bezprostředním okolím.
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7) Realizaci happeningové akce „Lidé na řekách“. Akce „Lidé na řekách“ bude
uspořádána v rámci Dne Dunaje (29. 6. 2007) a bude určena pro širokou veřejnost (především
obyvatele Olomouce, Litovle a přilehlých obcí) a různé věkové skupiny. Do programu budou
zapojeny i cílové skupiny, s kterými projekt „Řeky pro život“ pracuje dlouhodoběji
(samosprávy, vodohospodářskou sféru a nevládní organizace). Odborné výklady a prezentaci
akce budou zajišťovat mj. i členové odborných skupin projektu „Řeky pro život“.
Náplň akce „Lidé na řekách“ bude tvořit:
• Splouvání řeky Moravy a jejích ramen v CHKO Litovelském Pomoraví
Akce je určena především pro mládež. Půjde o splutí řeky Moravy a jejích ramen na území
Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Pro předem registrované zájemce budou
zajištěny kánoe a rafty. Trasa povede z Litovle do Olomouce. V závěrečném úseku plavby
vedeném v regulovaném korytě si budou moci účastníci porovnat své zážitky z přirozeného
a umělého koryta řeky. Budou zajištěny doprovodné lodě s průvodci a na vybraných
stanovištích budou zabezpečeny informativní výklady. Záštitu nad akcí bude mít Správa
CHKO Litovelské Pomoraví.
• Na kole i na voze podél Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
Pro nevodáky a rodiče s malými dětmi (především pro cyklisty) bude zajištěna netradiční
výletní trasa po cyklostezkách v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Navigaci,
vlastivědné a přírodovědné informace budou zajišťovat dobrovolníci (stráž přírody). Základní
trasa povede z Olomouce, přes Litovel a Třesín (Mladečské jeskyně), na Nové Zámky
(Lichtenštejnský areál) a zpět přes Litovel, Střeň do Olomouce (cca 60 km) s tím, že bude
možné zvolit i kratší okruhy. Záštitu nad akcí bude mít Správa CHKO Litovelské Pomoraví.
• Exkurzní trasa po řece Moravě v Olomouci
Výlet s odborným výkladem o revitalizaci řeky Moravy a protipovodňové ochraně Olomouce
povede po zemi i vodě a bude určen pro všechny věkové kategorie. Trasa bude zahrnovat
prakticky celý úsek řeky Moravy v Olomouci. Na klíčových lokalitách budou prezentovány
návrhy Unie pro řeku Moravu na zkapacitnění a zpřírodnění toku. Účast bude možná jak na
plavidlech, tak i pěšky či na kole (pro všechny budou zajištěni průvodci).

3.4 Fáze projektu
Fáze přípravná - od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2006.
Přípravná fáze projektu zahrnuje především vytvoření pevného zázemí jako základu všech
dalších projektových aktivit, je proto zaměřena převážně dovnitř organizace. Spadá do ní
zřízení nových kanceláří Unie pro řeku Moravu v Brně a Olomouci, včetně zajištění jejich
vybavení nábytkem a technikou. Dále přestěhování dokumentačního archivu do kanceláře na
Cejlu. Shromaždování studií a odborných materiálů UPRM k naplnění nových webových
stránek a započetí jejich vlastní tvorby ve spolupráci s externími webmastery.
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Od počátku projektu došlo k vytvoření místa realizátora projektu (celý úvazek), kterým je
Michal Krejčí (kancelář Olomouc) a koordinátora projektu (poloviční úvazek), kterým na tři
měsíce byla Kamila Flórová a od prosince 2006 je jím Lukáš Krejčí (kancelář Brno-Cejl).
Fáze budující - od 1. 1. 2007 do 30. 4. 2007.
Budující fáze projektu představuje především rozvinutí vlastních projektových činností ve
třech základních oblastech/projektových aktivitách. Působí přitom jak dovnitř UPRM, tak
také na spolupracující nevládní ekologické organizace a další partnery.
Fáze dovršující - od 1. 5. 2007 do 31. 8. 2007.
Dovršující fáze těží z předcházejících etap projektu a během ní dochází zejména
k naplňování vnějších výstupních cílů projektu směrem k veřejnosti a zainteresovaným
skupinám.
V rámci projektu „Řeky pro život“ se počítá s vytvořením pracovních skupin:
- Pro plány povodí
Cíl: Revitalizace vodních toků a jejich niv (dosažení dobrého ekologického stavu či
ekologického potencionálu vodních útvarů). Implementace Rámcové vodní směrnice.
- Pro protipovodňovou ochranu
Cíl: Přírodě blízká protipovodňová ochrana sídel.
- Pro osvětu a komunikaci
Cíl: Práce se zájmovými skupinami, médii a veřejností. Posílení její podpory při ochraně
řek.
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4 Nové internetové stránky
Velice důležitou aktivitou, jež je nedílnou součástí projektu Řeky pro život, započatou
v roce 2006 byla tvorba nových webových stránek Unie pro řeku Moravu. Unie sice měla již
nějakou dobu vlastní stránky (na adrese http://sweb.cz/uprm), ale jednalo se o doménu
neplacenou, stránky nebyly pravidelně aktualizovány a neměly dostatečnou náplň. V dnešní
době, kdy je internet jedním ze základních zdrojů informací je velice důležité mít spolehlivé
stránky s prověřeným obsahem a pravidelnou aktualizací. Proto byly na konci roku 2006
spuštěny v rámci projektu Řeky pro život nové webové stránky Unie pro řeku Moravu na
adrese http://www.uprm.cz.
Jako základ grafické a funkční podoby stránek slouží systém joomla s možností jednoduché
administrace přes webové rozhraní (tzv. content management system). Systém využívá
skriptovací programovací jazyk PHP, databázový server MySQL a mj. umožňuje zabezpečené
přihlášení. Webhostingem byla pověřena brněnská firma IHOUSE (www.ihouse.cz),
webmastery jsou Jan Podroužek a Lukáš Jelínek a správcem a editorem obsahu je Kamila
Florová.
Úvodní grafika se skládá z tradičního loga Unie pro řeku Moravu a fotografie pocházející
z NPR Zástudánčí (úsek řeky Moravy nedaleko pod soutokem s řekou Bečvou). Do budoucna
se počítá s občasnou obměnou fotografie. Na úvodní stránce jsou publikovány aktuality
týkající se nejen Unie pro řeku Moravu. V přehledném menu je možno snadno nalézt
nejrůznější informace. Stránky mají dvě úrovně obsahu. Drtivá většina je přístupná široké
veřejnosti, důvěrnější informace budou viditelné pouze registrovaným uživatelům. Do
budoucna se počítá s dalším rozšířením funkcí stránek, jedná se zejména o vybudování
diskusního fóra či chatu. Sami podle následující mapy stránek zhodnoťte, zda je pro vás obsah
zajímavý a zda se vám líbí grafické zpracování, které ukazuje obrázek 6.
Úvodní stránka
O nás
Kdo jsme, co chceme
Naši členové
Stanovy
Kontakty
Výroční zprávy
Valné hromady
Podpořte nás
Naše knihovna
Naše aktivity
Publikace, studie
Ostatní projekty
Účast v řízeních
Projekty
Co nás zajímá
Publikace a studie
Aktuality mimo sdružení
...

...
Média
Ostatní
Tiskové zprávy
Odkazy
Partneři
DEF
Mladí tvůrci pro Dunaj
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Obr. 6 Nové webové stránky Unie pro řeku Moravu (http://www.uprm.cz)
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5 Účast ve správních řízeních
Unie pro řeku Moravu je registrována do správních řízení, ve kterých se snaží hájit zájmy
ochrany přírody a krajiny. Na území Jihomoravského kraje se řízení účastní Jaroslav
Ungerman, ve Zlínském kraji pak Miroslav Mach. Jaroslav Ungerman v roce 2006 konstatuje
malou pružnost a pochopení na institucích a podnicích, které mají na starosti nakládání
s vodami.

5.1 Jihomoravský kraj
Jedna z větších kauz v JMK s týkala vybudování závlahového potrubí na rakouskou
stranu, kde by rakouští zemědělci byli ochotni za vodu platit. Jednalo by se asi o 80 %
kapacity odběru určeného pro české zemědělce. Hlavní argument proti tomuto záměru byl, že
by se o takovýchto rozhodnutích mělo jednat na mezinárodní úrovni. Na druhou stranu se
musíme sami snažit využít česká zařízení a českou vodu, respektive přehodnotit kvóty.

5.2 Zlínský kraj
Miroslav Mach byl v roce 2006 velice aktivní a kromě správních řízení se účastnil i
projednání SEA či zjišťovacích řízení. Zaměřil se především na místní kauzy.
1) Zjišťovací řízení: „Korytná, obnova slepých ramen a vybudování obtoku jezu Na
Strži.“ Oznamovatelem zjišťovacího řízení bylo Město Kroměříž, lokalita se nachází na
soutoku Moravy a Moštěnky. Záměr spojuje řadu nesourodých aktivit. Unie ve svém
stanovisku požadovala zpracování alternativní varianty záměru s vyloučením: poldru,
migračních bariér na vodním toku, nových lesních cest, vodáckého kanálu, zpevňování a
navyšování hrází podél Moravy. Unie dále kritizovala nezájem investora o obnovu
přirozených funkcí, vodního toku a údolní nivy, žádala zpracovat biologické hodnocení.
Alternativní varianta, by m.j. měla obsahovat změnu hospodaření na pozemcích a obnovu
přirozených funkcí vodních toků a údolní nivy. Úřad zhodnotil připomínky Unie jako
„oprávněné“ a nařídil investorovi jejich „zapracování v dalším stupni dokumentace
k územnímu a stavebnímu řízení.“
2) Správní řízení: Plovoucí restaurace na přehradě Kudlovského potoka ve Zlíně. Město
Zlín pronajalo podnikateli v centru města pozemek k podnikání (umístění restaurační lodi).
Jde o část plochy malé vodní nádrže, která je registrovaným VKP. Investor začal akci
realizovat v roce 2005 proti vůli místních obyvatel a bez jakéhokoliv správního rozhodnutí.
Případ byl hojně medializován. Odbor ŽPaZ Magistrátu, místo aby zastavil nepovolenou
činnost a udělil sankci začal vyvíjet snahu o dodatečnou legalizaci. Následně se však
investorovi nepovedlo získat souhlasná stanoviska k zásahu do biotopu raka a do VKP
(úspěšné odvolání Unie). Získal jen povolení k zásahu do krajinného rázu, protože ten ve
městě prý neexistuje! Ačkoliv je dnes hrubá stavba hospody hotová, investor stále nemá
17

Výroční zpráva Unie pro řeku Moravu za rok 2006

povolení vodoprávního úřadu, ani stavební povolení. Jedná se o exemplární případ
neúčinnosti výkonu státní správy na „městské“ úrovni, kdy se vydává povolení prakticky k
čemukoliv, třeba i dodatečně.
3) Řízení SEA: Schvalování PHP, podáno „regionální“ stanovisko. Zejména však byla
vydána tisková zpráva, o podivném jednání Rady Zlínského kraje, která pouze vzala na
vědomí (tedy schválila) seznam lokalit určených k zatopení, aniž by informovala obce a
postižené
obyvatele.
Obyvatelé
a
starostové se až z této zprávy dozvěděli o
PHP, seznamu lokalit určených k zátopě a
o možných důsledcích probíhajících
procesů. Více o této problematice je
možno získat na internetových stránkách
http://www.r49.cz/prehrada/#prehrady.
Obrázek 7 ukazuje plán zátopového území
přehrady Vizovice.
Obr. 7 Plánované zátopové území přehrady Vizovice

4) Město Zlín oficiálně oznámilo, že nebude dále prosazovat poldry na vodním toku Baláš ve
Zlíně Malenovicích. Unie se v roce 2005 úspěšně odvolala proti povolení k zásahu do VKP.
5) Správní řízení: Poldry na Hvozdné. Obdobný případ soustavy tří příčných poldrů na
malém vodním toku ve svažitém terénu. Správní orgán opět neměl snahu řešit příčinu
problému – nevhodné hospodaření na pozemcích a místo toho jen povolil stavební činnost.
Unie není účastníkem řízení, poskytla však právní pomoc majitelce postiženého pozemku
(odvolání proti rozhodnutí o využití území, Podnět k obnově řízení, resp. k přezkumnému
řízení ve věci zásahu do VKP).
6) Zjišťovací řízení: R49. Výstavba 60 km čtyřproudé rychlostní silnice v málo dotčeném
území mezi Hulínem a hranicí se Slovenskem. Jedná se o největší a nejnákladnější stavební
záměr na území kraje s potenciálním dopadem na mnoho vodních toků a vodních zdrojů.
Záměr je sporný z hlediska účelnosti (např. MŽP se k této komunikaci postavilo zamítavě ve
stanovisku k návrhu koncepce rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010)
procesního postupu (nebylo ukončeno řízení SEA) i věcně (investor nerespektuje variantu
dříve vyhodnocenou jako nejvhodnější). Z projektů postupně „zmizelo“ několik km tunelů!
Byla navázána spolupráce s místními občanskými sdruženími. Jsou vydávány tiskové zprávy,
provozovány webové stránky http://www.r49.cz a byla vypracována stanoviska
k zjišťovacímu řízení, hromadné stanovisko občanů podpořilo svým podpisem více než tisíc
obyvatel.
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6 Aktivity v rámci Dunajského environmentálního fóra
6.1 Mladí tvůrci pro Dunaj
Unie pro řeku Moravu uspořádala v roce 2006 již třetí ročník výtvarné školní soutěže „Mladí
tvůrci pro Dunaj“. Jde o to, motivovat mladé lidi k tomu, aby více pochopili přírodu a snažili
se o její ochranu. Žáci a studenti se při svém výtvarném snažení dostávají do krajiny, kde
tvoří výhradně za použití materiálu, který najdou v přírodě. Jednalo se o zatím nejúspěšnější
ročník, soutěže se zúčastnilo 29 škol s 250 přihlášenými soutěžními výtvory.
Pro Unii pro řeku Moravu je tato soutěž velice prestižní záležitost a spolupracuje i
s Ministerstvem životního prostředí a dalšími státními institucemi. Nejedná se pouze o
posbírání soutěžních děl, ale velice nutná je pečlivá příprava, precizní organizace,
vyhodnocení a předání cen. Z fotografií soutěžních prací byla vytvořena výstava, která v
současné době putuje po školách, jež se soutěže zúčastnily.
Vítězkami národního kola soutěže se staly studentky gymnázia v Jihlavě Anna Doubková,
Veronika Konečná a Eva Zeťková za kompozici „Ohrožená ryba“. V díle je výborně
vystižena hra světla a stínu vodního prostředí. Předání patnácti hlavních cen a výstava
vítězných prací proběhla 25. 11. v Uherském hradišti na festivalu Týká se to také tebe.
Pro vítězný kolektiv byla ve dnech 9. - 10. 9. 2006 uspořádána exkurze, během které proběhla
plavba po Dunaji s návštěvou Ostřihomi, Szentendre a Budapešti. Ve dnech 9. - 11. prosince
se ve Vídni konalo setkání vítězů národních kol soutěže a vyhlášení mezinárodního vítěze.
Akce proběhla při příležitosti zasedání Dunajské komise. Na popud soutěže vznikla brožura
zachycující průběh a výsledky ročníků 2004 a 2005 (viz obrázek 8) a zároveň byl za rok 2006
vytvořen dvojjazyčný poster podávající informace o soutěži a ukazující vybraná díla (viz
obrázek 9). Dále byly vydány pohlednice k ročníku 2006 na kterých byly zobrazeny vybraná
díla. Fotografie na další straně zachycují nejpovedenější česká díla ročníku 2006.

Obr. 8 Brožura „Mladí tvůrci pro Dunaj
2004 a 2005“

Obr. 9 Část posteru „Mladí tvůrci pro Dunaj 2006“
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Obr. 10 Vítěz hlavní ceny „Ohrožená ryba“, autoři Anna Doubková, Veronika Konečná
a Eva Zeťková z gymnázia v Jihlavě

Obr. 11 Cena Ministerstva životního prostředí „Spoutaná řeka“, autoři V. Stehlík, P. Knápek
a Z. Zvěřina ze ZŠ Dolní Věstonice

Obr. 12 Cena Ministerstva zemědělství za alegorii živočichů vázaných na vodní prostředí,
autorka Iveta Kotačková ze ZŠ na Antonínské ulici v Brně
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6.2 Den Dunaje
Mezinárodní Den Dunaje se slaví od roku 2004 vždy 29. června. Hlavní záštitu má
Mezinárodní komise pro řeku Dunaj se sídlem ve Vídni ve spolupráci s Dunajským
environmentálním fórem. Očekává se aktivní účast dalších organizací a institucí, jako jsou
GWP, WWF či národní ministerstva životního prostředí. Den Dunaje si klade za cíl vzbudit
zájem o ekologické problémy spjaté s touto řekou, a to bez ohledu na státní hranice –
přeshraniční problémy vyžadují přeshraniční řešení.
V roce 2006 se v ČR ke Dni Dunaje konala propagační akce na nábřeží Moravy v Kroměříži.
Byl postaven stan s výstavou prací Mladí tvůrci pro Dunaj, stánky s postery a dokumentací
k Rámcové vodní směrnici, proběhla plavba po Moravě a o zpestření se postarala cimbálová
muzika Veronica. Dále proběhla informativní exkurze podél toku Moravy v Kroměříži
s ukázkami vhodného a nevhodného managementu řeky. Odpoledne se část účastníků
přesunula do oblasti PP Osypané břehy.

Obr. 13 Cimbálová muzika Veronica před stánkem Unie pro řeku Moravu (Kroměříž, 29. 6. 2006)

Obr. 14 Exkurze do PP Osypané břehy za účasti veřejnosti, samosprávy a médií
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6.3 Mokřady
Aktivity DEF potažmo Unie pro řeku Moravu pokrývají velice širokou oblast. V současné
době se velká pozornost věnuje jednak omezení znečištění, jednak mokřadům. Jak se zjišťuje,
tyto ekosystémy mají v přírodě nezastupitelnou funkci a vyznačují se velkou druhovou
rozmanitostí. Na tyto oblasti je však stálý tlak, který má za následek úbytek jejich rozlohy a
zhoršení jejich kvality jako stanovišť. Proto se v rámci každého členského státu (v národním
jazyce) DEF tvoří brožury o mokřadech, kde je popisován jejich šetrnější management.
V roce 2006 vznikla anglická verze této brožury a verze česká, která je věnována i cílům
projektu Řeky pro život, je připravena k tisku. Následující obrázek ukazuje úvodní stránku
zmiňované brožury. Velmi pozitivní fakt je, že význam mokřadů vyzdvihuje i Rámcová
směrnice pro vodní politiku, nicméně v České republice se tento přístup u správců toků
nesetkává s velkým pochopením.

Obr. 15 Úvodní strana brožury DEF o mokřadech
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7 Finanční zpráva
Zúčtování roku 2006 ukázalo hospodářský výsledek -16 633,14 Kč (viz tabulka 1). Tato ztráta
bude vyrovnána v roce 2007. Účetnictví pravidelně kontroluje pan PhDr. Arne Němec ze ZO
ČSOP Velké Meziříčí. V jeho revizní zprávě za rok 2005 je vše shledáno bez závad.
Tab. 1 Přehled výnosů a nákladů Unie pro řeku Moravu za rok 2006

Výnosy
21 135,50 Kč
186 015,50 Kč
28 595,00 Kč
70 000,00 Kč
85 000,00 Kč
53 316,36 Kč
60 000,00 Kč
352 540,60 Kč
2 103,54 Kč
4 705,81 Kč
271,55 Kč
863 683,86 Kč

Příspěvky Nadace Partnerství
Příspěvky DEF-převod z r.2005
Příspěvky DEF-školní soutěž
Výnosy ze služeb-AOPK
Výnosy ze služeb-MŽP
Výnosy ze služeb ostatní
Příspěvky DEF-WFD
Příspěvek NROS Řeky pro život
Dar Arnika
Kurzové rozdíly
Úroky
Výnosy celkem

Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Cestovné
Občerstvení
Telefony, poštovné
Fotopráce, kopírování
Odborné konzultace, služby projektů
Mzdové náklady
Bankovní poplatky
Náklady celkem

117 271,50 Kč
959,60 Kč
50 431,50 Kč
4 876,50 Kč
4 019,50 Kč
7 483,50 Kč
431 647,40 Kč
261 532,00 Kč
2 095,50 Kč
880 317,00 Kč

Hospodářský výsledek k 31.12.2006

-16 633,14 Kč

Grant NROS č. 300072 Řeky pro život 1 185 030,00 Kč
Tab. 2 Náklady projektu Řeky pro život v roce 2006

Spotřeba materiálu (nábytek, počítače, ostatní materiál)
Spotřeba energie
Cestovné, poštovné, aj. služby provozní
Odborné konzultace a práce
Nájem
Mzdové a ostatní osobní náklady
Celkem
Převod nevyčerpaného grantu do roku 2007
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106 586,00 Kč
959,60 Kč
23 097,00 Kč
16 000,00 Kč
15 546,00 Kč
190 352,00 Kč
352 540,60 Kč
832 489,40 Kč

