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1 Unie pro řeku Moravu 
 
Chráníme naše řeky, jejich nivy a povodí, úspěšně prosazujeme přírodě blízká řešení úprav 
vodních toků a jejich revitalizace. Pomáháme s environmentální výchovou dětí i dospělých. K 
podpoře uvedených cílů sdružujeme občany a nevládní organizace. Naše motto zní: "Řeky pro 
život". 
 
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 a říční krajiny. Územní 
působnost spadá do povodí řek Moravy a Vláry na území České republiky. 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 uměle regulovaných řek a potoků. Za dobu své 
existence získala UPRM mnoho příznivců, s kterými úspěšně spolupracuje na svých projektech. 
UPRM si stanovila nesnadné cíle, jejichž smyslem je obnova vztahů mezi člověkem a řekou 
(environmentální problematika) a umožnění navrácení negativně ovlivněných říčních 
ekosystémů do přírodě blízkého stavu.  
 
1.2 Dunajské environmentální fórum 
 

UPRM je členem mezinárodní ekologické organizace Dunajské environmentální fórum (DEF). 
DEF sdružuje nevládní organizace ze čtrnácti zemí ležících v povodí Dunaje a bylo založeno v 
roce 1999 a UPRM 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, působit v ochraně a 
popularizaci mokřadů a vyzdvihnout význam 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. Současným sekretářem je Bence Hajdu 
(e-mail: def@baja.hu, tel. +36 79 525 163), 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 nevládních organizací z celého světa. Její 
členové 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. 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 UPRM. Od roku 1999 zajišťuje komunikaci mezi Waterkeeper Alliance a UPRM paní 
Helena Králová. 
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1.4 Kde nás najdete 
 

Od roku 2008 bylo oficiální sídlo UPRM přesunuto z Brna do obce Hlubočky a to místní části 
Hrubá Voda. Všechny potřebné informace naleznete 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 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 
skype: unie.pro.reku.moravu.olomouc 

 
Kontaktní místo Brno: 

Mgr. Lukáš Krejčí - místopředseda Rady mluvčích 
Kotlářská 2, 611 37 Brno  
telefon: 549 497 603, mobil: 777 853 298 
e-mail: krejcilukas@atlas.cz 
skype: unie.pro.reku.moravu.brno.krejci 
 

1.5 Členská základna 
 

V roce 2009 měla UPRM celkem 45 individuálních členů a 26 kolektivních členů (tj. nevládních 
neziskových organizací reprezentovaných jedním zástupcem). Dále máme registrovány tři 
desítky příznivců. 
 
1.6 Organizační struktura v roce 2009 
 

Orgány UPRM jsou:  
 

 Valná hromada  
 Rada mluvčích  
 Předseda Rady mluvčích a dva místopředsedové Rady mluvčích  
 Revizor  

 
Valná hromada je nejvyšším orgánem Unie. Je svolávána alespoň jednou do roka. Poslední valná 
hromada se konala dne 6. 2. 2009 v Brně, kde byla také zvolena následující Rada mluvčích: 
 

→ Lukáš Krejčí, bydliště: Střední 890/13, 679 61 Letovice 
→ Michal Krejčí, bydliště: Hrubá Voda 10, 783 01 Hlubočky 
→ Miroslav Mach, bydliště: Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice 
→ František Michna, bydliště: Dolní Věstonice 103, 691 29 Dolní Věstonice 
→ Svatava Šimková, bydliště: Vlčice 196, 789 83 Loštice 
→ Jaroslav Ungerman, bydliště: Bartošova 2, 678 01 Blansko 
→ Jiří Wenzl, bydliště: Palackého 67/B2, 697 01 Kyjov 
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Statutárními zástupci UPRM jsou předseda a místopředsedové Rady mluvčích, v roce 2009 
v následujícím složení: 
 

• předseda: Michal Krejčí, bydliště: Hrubá Voda 10, 783 01 Hlubočky 
• místopředseda: Lukáš Krejčí, bydliště: Střední 890/13, 679 61 Letovice 
• místopředseda: Jaroslav Ungerman, bydliště: Bartošova 2, 678 01 Blansko 
 
Revizor kontroluje hospodářskou situaci UPRM. Již dlouhodobě zastává tuto funkci pan Arné 
Němec z Velkého Meziříčí. 
 
V roce 2009 se o vedení účetnictví starala Karla Středová z Olomouce, účetní doklady Unie jsou 
uloženy v sídle organizace. 
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2 Projekty a aktivity Unie pro řeku Moravu 
 
2.1 Morava pro Dunaj 
 

Hlavním cílem projektu je s pomocí nástrojů a metod environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty přispět k trvale udržitelnému životu v povodí Moravy a posílit účast veřejnosti na 
rozhodování v oblasti ochrany řek. Projekt běží od 1. července 2008 do 30. června 2010.  
 

Projekt má několik dílčích aktivit: 
Danube box (český název „Dunaj v kufru“) – cíl aktivity: vychovávat děti podle principů 
udržitelného rozvoje v ochraně vod. V rámci projektu byl přeložen výukový program Danube 
Box a vydán ve sto pilotních kusech. Již 29 pedagogů bylo proškoleno pro jeho použití formou 
workshopu. K Danube Boxu (DB) byl vypracován český dodatek (Morava pro Dunaj), který je 
věnován domácím aspektům v povodí Moravy. Grafická úprava pilotního vydání DB je 
odvozena z originální předlohy. Součástí publikace je krabice se šanonem a texty na pracovních 
listech, plakát, různé fotografické karty, kvarteto, apod.). V rámci projektu bude dále 
vypracována interaktivní varianta DB přístupná na internetu a CD.  
Mladí tvůrci pro Dunaj – cíl aktivity: pozitivně ovlivňovat vztah dětí k řekám a potokům. Na jaře 
2010 bude již tradičně uspořádána výtvarná soutěž Mladí tvůrci pro Dunaj, které se zúčastní 350 
dětí 200 soutěžními díly, vítězná díla budou vydána v brožuře (1000 ks). 
Akce ke Dni Dunaje – cíl aktivity: osvětově působit na veřejnost ve vztahu k ochraně řek. Dne 
26. června 2010 bude zorganizována akce Den Dunaje alespoň pro 50 osob.  
Akce PET – cíl aktivity: osvětově působit na veřejnost ve vztahu k ochraně řek. Akce se bude 
konat v květnu 2010 a předpokládá se účast 30 osob. 
UPRM v řízeních – cíl aktivity: chránit přírodní prostředí řek a zapojit do této činnosti veřejnost. 
Organizace se v rámci projektu zúčastní alespoň 20 správních řízení dotýkajících se 
vodohospodářských staveb, úprav vodních toků či manipulací s vodou. 
UPRM v plánování v oblasti vod – cíl aktivity: chránit dobrý stav vod za aktivní účasti 
veřejnosti. Budou analyzovány plány výstavby vodních nádrží.  
UPRM ve spolupráci s NNO – cíl aktivity: posílit postavení nevládního sektoru v ochraně řek, 
vznikne Koalice pro řeky. 
UPRM s novým webem – cíl aktivity: aktuálně a přehledně informovat o činnosti UPRM 
Bečva pro život - studie – cíl aktivity: vypracovat alternativu PPO k Teplickému poldru. Bude 
vyhotovena studie Bečva pro život, která bude vytištěna v 10-ti paré pro státní orgány. 
Bečva pro život - publikace – cíl aktivity: propagovat navržené alternativní řešení PPO Pobečví, 
bude vydána informační brožura (1000 ks).  
Bečva pro život - seminář – cíl aktivity: umožnit výměnu informací a diskuzi k PPO Pobečví, 
proběhne seminář „Bečva pro život“ pro veřejnost (účast min. 30 osob). 
Bečva pro život - CD – cíl aktivity: propagovat navržené alternativní řešení PPO Pobečví, bude 
vydáno CD v počtu 100 ks. 

Projekt „Morava pro Dunaj“ je podpořen grantem z Islandu, Lichtejštejnska a Norska v rámci 
finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace 
rozvoje občanské společnosti. 
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2.2 Danube Box 
Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP) byl v r. 2009 podpořen náš projekt „Danube Box – 
česká verze, Výukový program k ochraně vod pro děti základních škol v povodí Moravy“, tento 
projekt dále finančně podpořila svým darem firma Coca-Cola HBC Česká republika s.r.o. 
Realizace tohoto projektu umožnila UPRM kofinancovat projekt „Morava pro Dunaj“. 
Danube Box je úspěšný výukový program, který splňuje požadavky EVVO v oblasti 
udržitelného rozvoje a ochrany vod v povodí Dunaje. Tento nový vzdělávací nástroj byl původně 
vytvořen pod záštitou Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (ICPDR). 
V rámci projektu byl proveden překlad Danube Boxu z anglického jazyka do češtiny, 
uskutečněna korektura překladu, zpracována gramatická a stylistická korektura českého textu, 
jakož i grafická korektura českého vydání Danube Boxu. Byl zpracován český dodatek k Danube 
Boxu, pojmenovaný Morava pro Dunaj.  
Hlavním výstupem projektu je české vydání Danube Boxu pod názvem „Dunaj v kufru“ a 
doplnění Danube Boxu o český dodatek „Morava pro Dunaj“. Dunaj v kufru byl vydán 
v nákladu 100 ks. Dunaj v kufru je přístupný i online na webové adrese: 
http://www.uprm.cz/aktivity/danube-box/. Pro pedagogické pracovníky byl dne 30. 11. 2009 
uskutečněn seminář „Dunaj v kufru“ s účastí 29 osob. 
 
2.3 REURIS 
 

UPRM v roce 2009 zpracovala studii s názvem: „REURIS – příklady dobré praxe – revitalizací 
vodních toků v urbanizovaném prostředí na území ČR“. Cílem studie bylo zmapovat a následně 
shrnout zkušenosti z přípravy a realizace projektů revitalizace vodních toků v podmínkách 
městského prostředí. Z vypracovaného díla je zřejmé, ve kterých městech byla vyvinuta nějaká 
iniciativa v oblasti revitalizace vodních toků a dále ve kterých případech se podařilo tuto 
iniciativu dovést k úspěšné realizaci. Vytipované projekty jsou popsány z vybraných hledisek a 
následně je provedeno vyhodnocení klíčových faktorů úspěšnosti a rovněž nejčastějších 
překážek v realizaci projektů.  
Zadavatelem studie bylo Statutární město Brno, které je zároveň účastníkem mezinárodního 
projektu REURIS (v ČR spolu s Plzní) a řeší pilotní projekt Revitalizace Ponávky. Domovská 
stránka projektu REURIS je na adrese http://www.reuris.gig.eu. Výsledná studie má 103 stran + 
12 grafických listů. Oslovením nejrůznějších institucí bylo získáno maximum informací o 
revitalizacích toků v intravilánech ČR. Vybrané akce byly následně detailně pospány.  
V České republice se postupně objevují příklady dobré praxe revitalizací vodních toků 
v urbanizovaném prostředí. Existují již úspěšně realizované projekty, další revitalizace toků ve 
městech jsou připravovány. Celý tento trend, v kterém se stále více uplatňují principy tzv. 
„městských revitalizací“ vodních toků, je u nás dosud v počátečním stadiu vývoje. Ukazuje se 
však, že především samotná města projevují stále více zájem o to, jak bude jejich řeka či potok 
ve městě vypadat, jaké bude plnit funkce a jaký užitek budou vodní toky obyvatelům měst 
přinášet.  
 
2.4 Akce PET 
 

Již potřetí spojili ochránci přírody a vodáci v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví své 
síly, aby společně zbavili řeku naplaveného odpadu. O víkendu 6. a 7. června se sešlo na 20 
nadšenců, kteří čistili řeku Moravu mezi Litovlí a Horkou nad Moravou (lokalita U Tří Mostů) 
(13 km). Jednalo se o zatím vůbec nejdelší úsek, který byl vyčištěn. V předchozích letech se 
obvykle končilo již v Hynkově (9 km). Celkem bylo vysbíráno na šedesát pytlů odpadu. Celou 
akci koordinovalo občanské sdružení Unie pro řeku Moravu ve spolupráci s vodáky z Hnutí 
Brontosaurus, základního článku Delfín. Akci finančně podpořila Správa CHKO LP. Důležité je, 
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že iniciativa na čištění řeky vzešla také od samotných vodáků. Spolu s nimi se úklidu toku 
účastnili členové Hnutí Duha – Olomouc a dalších občanských sdružení, jakožto i jednotlivci. 
Odvoz vybraného odpadu zajistil podnik Povodí Moravy, který je správcem toku Moravy. 
Význam v čištění toku od odpadu spatřujeme, vedle ekologického hlediska, především ve 
výchovné oblasti, proto bychom v podobných akcích chtěli pokračovat a realizovat je 
v budoucnu. Další efekty uskutečněné akce vidíme ve zvýšení estetičnosti a krásy řeky Moravy 
v CHKO Litovelské Pomoraví, která je vodáky stále více vyhledávána. Čištění řeky od odpadu je 
také konec konců formou dobré zábavy – lovu na odpadky, při níž lze poznat nové a zajímavé 
lidi. Letošního roku se účastnil dokonce i Carlos z Argentiny.  
 

   
 
 
2.5 Internetové stránky UPRM 
 

Od prosince 2009 jsme zprovoznili novou grafickou podobu internetových stránek UPRM -
www.uprm.cz. Struktura stránek je nově a mnohem lépe rozčleněna do několika sekcí. Obsah je 
průběžně doplňován a aktualizován. Na úvodní stránce jsou uváděny nejaktuálnější informace.  
V roce 2009 jsme zaregistrovali celkem 5200 návštěv (část prosince 2009 v obrázku chybí, 
poněvadž jsme přešli na jiné počítadlo návštěv), což je v průměru více než 14 denně. Maximálně 
přišlo až 60 návštěvníků za den. Z grafu je patrný nárůst návštěvnosti v březnu až červnu. Tato 
skutečnost je dána zájmem o výtvarnou soutěž Mladí tvůrci pro Dunaj. 
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3 Aktivity v rámci Dunajského environmentálního fóra 
 
3.1 Mladí tvůrci pro Dunaj 
 

Na jaře roku 2009 byl vyhlášen již šestý ročník mezinárodní výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro 
Dunaj (Danube Art Master, MTPD). Soutěž vyhlašuje Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje 
a organizačně ji zabezpečuje Dunajské environmentální fórum. Na české národní úrovni soutěž 
zajišťuje Unie pro řeku Moravu společně s partnery, kterými jsou Ministerstvo životního 
prostředí, Ministerstvo zemědělství a Povodí Moravy, s.p. 
 
Základní fakta: 
- Téma ročníku: Miluji Dunaj 
- Počet oslovených organizací: 2000 
- Počet zúčastněných organizací: 43 
- Počet zúčastněných dětí: cca 550 
- Počet soutěžních děl: 314 
- Počet oceněných soutěžních prací: 15 
- Počet autorů oceněných prací: 43 
- Vítězné dílo: Láska od řeky – zamilovali se …, autorky: Zuzana Keslarová, Aneta Leštinská, 

Tereza Tichá, Základní škola Loštice - DPS Větrník, pedagog: Mgr. Svatava Šimková 
- Vítěz internetového hlasování: soubor „Láska od řeky“ tvořený čtyřmi fotografiemi 
 
Dne 24. června bylo pro autory prvních pěti oceněných děl (celkem 14 dětí) uspořádáno 
splouvání řeky Moravy mezi Litovlí a Horkou nad Moravou. Spolu s dětmi se akce účastnili 
jejich tři učitelé, pod jejichž vedením dílka vznikala. Za Unii pro řeku Moravu byly účastni 
Michal Krejčí a Lukáš Krejčí, vodácký doprovod lodě a další potřebné vybavení zajistil Delfín 
Olomouc, základní článek hnutí Brontosaurus. Zdravotní doprovod zajišťovala Anna 
Chmelařová. Před plavbou a po plavbě bylo v centru Sluňákov zajištěno občerstvení. Nocleh do 
druhého dne byl zajištěn také na Sluňákově. Celý dvoudenní program tak nahradil exkurzi do 
Národního parku Niva Dunaje, jež tradičně tvořila odměnu pro vítěze v minulých ročnících. 
Novinkou letošního ročníku bylo internetové hlasování. Při hodnocení dílek komisí bylo kromě 
oceněných 15 děl vybráno ještě dalších 18. Těchto 33 prací bylo vystaveno na internetu. Všichni 
účastníci soutěže byly o možnosti hlasovat informováni. Vítězem internetového hlasování se stal 
soubor čtyř prací„Láska od řeky“. Tento výsledek potvrdil správné rozhodnutí hodnotící komise.  
Mezinárodní kolo MTPD 2009 se uskutečnilo 25. - 27. září 2009 v Budapešti. Českou republiku 
reprezentoval vítězný tým z Loštic. Mezinárodním vítězem se stalo dílo z Ukrajiny. 
 
3.2 Den Dunaje 
 

29. června 1994, byla podepsána Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje 
s úmyslem iniciovat změny a opatření vedoucí k vyřešení problémů spojených zejména s 
otázkami kvality vody, mokřadů a plavby. Proto je v zemích v povodí Dunaje slaven Den 
Dunaje. V České republice pravidelně pořádá Den Dunaje Unie pro řeku Moravu. V roce 2009 
byl Den Dunaje zorganizován na 25. června a spojen s vyhlášením výsledků MTPD 2009. 
Místem oslav bylo Centrum ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov v Horce nad 
Moravou a přilehlé lužní lesy. Dopolední program byl tvořen prezentací výtvarné soutěže, 
scénkami, zpěvem, vlastním předáváním cen MTPD, prezentací Danube Boxu. Této části 
přihlíželo na 80 diváků. Oběd byl pro všechny účastníky zajištěn. Odpoledne proběhla exkurze 
do lužních lesů Litovelského Pomoraví. Délka trasy byla asi 14 km a exkurze se účastnilo asi 30 
lidí.  
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Věcné ceny obdrželo celkem 43 autorů oceněných děl. Ceny jsou tvořeny taškou z biobavlny 
s logem MŽP, motivem ryby a nápisem Danube art master. Do tašek byly dále přidány knihy, 
bloky, batohy a batůžky, pexesa, psací a kreslící potřeby, trička a různé propagační materiály. 
 
3.3 Fungování DEF 
 

Dunajské environmentální fórum má několik funkčních úrovní. Sekretariát DEF pracuje 
nepřetržitě celý rok a zajišťuje koordinaci, financování a další administrativní práci. Výkonným 
orgánem DEF je Rada DEF (DEF Board), která zasedá minimálně jednou ročně. Radu DEF tvoří 
zástupci každého členského státu DEF (celkem 14 lidí). Rada DEF určuje hlavní směry, kterými 
se organizace bude ubírat, řeší aktuální problémy a věnuje se globálnímu plánování. Další 
úroveň organizace DEF je Generální shromáždění (General Assembly). Jedná se o poměrně 
velkou událost, kdy se setkávají všechny členské organizace DEF (v současnosti přes 100), 
vyměňují se aktuální poznatky a navazuje se spolupráce. Generální shromáždění také volí mluvčí 
DEF (celkem 3, a to pro Horní, Střední a Dolní Dunaj) a určuje zástupce do expertních skupin 
Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje.  
Letošního roku bylo zasedání Rady i Generální shromáždění uspořádáno dohromady. Akce se 
konala 29. listopadu - 1. prosince v rumunském městečku Eselnita (nedaleko města Orsova) 
v prostředí velice romantické soutěsky Železná vrata. Jednalo se o třídenní shromáždění 
doplněné jednodenním workshopem. Účast nebyla příliš velká, což však přispělo k příznivé 
komorní až rodinné atmosféře akce. Kromě jednání byla podniknuta i plavba po Dunaji a již 
tradiční Večer národů, kde se mj. prezentují kulinářské speciality členských států DEF. Unii pro 
řeku Moravu reprezentuje v síti DEF Lukáš Krejčí (krejcilukas@atlas.cz). 
 
Mluvčí DEF pro rok 2010: 

 Horní Dunaj - Gerhard NAGL, Německo 
 Střední Dunaj - Enikö Anna TAMAS, Maďarsko 
 Dolní Dunaj - Petruta MOISI, Rumunsko 

 
Fungování DEF bylo z hlediska financování v roce 2009 částečně zabezpečováno z operačního 
programu Life+, nicméně žádný velký grant, který by výrazně zviditelnil samotnou organizaci a 
její práci, získán nebyl. V září 2009 pořádal DEF vědecko-výzkumný kemp pro mladé. Jednalo 
se o formu školy v přírodě v oblasti mokřadů a lužních lesů v okolí maďarského města Baja.  
 
V roce 2009 oslavil DEF deset let svého působení. Bylo rozhodnuto, že v roce 2010 vyjde 
speciální číslo Bulletinu DEF, kde budou jednotlivé členské organizace představeny. 
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4 Publikace Unie pro řeku Moravu 
 
V roce 2009 vydala Unie pro řeku Moravu několik zajímavých publikací. Jejich elektronické 
verze jsou dostupné na internetových stránkách www.uprm.cz.  
 
4.1 Dunaj v kufru 
 

Základní myšlenkou Dunaje v kufru je pomoci lidem pochopit řeku v její rozmanitosti a vidět 
člověka jako součást říčního systému, proto je tento výukový materiál výbornou nabídkou pro 
základní školy.  
Dunaj v kufru je výukový program k ochraně vod pro děti základních škol. Je zaměřen na 
ochranu a únosné využívání vod v povodí Dunaje. Materiály obsažené v Dunaji v kufru jsou 
určeny pro děti ve věku 9 -12 let. Formou interaktivní výuky ve třídě i venku se dostává povodí 
Dunaje do srdcí a povědomí žáků.  
Dunaj v kufru byl vydán v rámci projektu Morava pro Dunaj (podpořeného prostřednictvím 
NROS) a projektu „Danube Box“, který podpořilo MŽP. Vydání Dunaje v kufru také podpořila 
firma Coca - Cola HBC Česká republika s.r.o. 
 
Dunaj v kufru obsahuje: 
1) krabice 33 x 28,5 cm, výška 7 cm, s víkem + potah 4/0 + lak 1/0 
2) šanon s mechanikou 4 děrový, síla lepenky 2 mm rozložený formát je 55 x 31,5 cm (hřbet   
    je 5 cm) + potah 4/0 + lamino 1/0 + zevnitř bez potisku, polep bílým papírem 
3) listy 272 stran (136 listů) formát A4, papír 100g ofset, barvy 4/4 
4) karty 40 druhů, rozměr 7,3 x 10,5 cm, papír 250g ofset, barvy 4/4 
5) plakát A1, papír 110g ofset, barvy 4/0, složen na A4 
 

Morava pro Dunaj (český dodatek) obsahuje:  
1) listy do šanonu, tj. 22 stran (11 listů), formát A4, papír 100 g ofset, barvy 4/4 
2) volné listy s barevnými fotografiemi, tj. 10 stran (10 listů), formát A4, papír 300g 
3) volné karty s barevnými fotografiemi (24 ks), tj. 4 x sada šesti karet, formát A6, papír 300g 
4) volné karty s černobílým textem (24 ks), tj. 4x sada šesti karet, formát A7, papír 300g 
5) volné karty s barevnými fotografiemi (16 ks), formát A7, papír 300g 
 
4.2 DEF Bulletin  
 

DEF Bulletin je zpravodaj Dunajského environmentálního fóra, který většinou vychází ve dvou 
číslech do roka nebo též jako jedno spojené číslo. V roce 2009 bylo vydáno spojené číslo 
mezinárodní verze 1-2/2008. Bulletin obsahuje 17 stran formátu A4. V publikaci si můžete 
přečíst zajímavé články od členských organizací sítě DEF. Česká národní verze tohoto čísla 
vyšla pouze v elektronické verzi (http://www.uprm.cz/o-nas/def/). 
 
4.3 Mladí tvůrci pro Dunaj 2009 
 

Již počtvrté vznikla publikace shrnující právě proběhlý ročník výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro 
Dunaj. Hlavním tiskovým výstupem šestého ročníku soutěže MTPD je vydání brožury se všemi 
oceněnými díly, informacemi o soutěži a jednotlivých partnerech soutěže a dalšími 
doprovodnými texty. Brožura byla vydána v nákladu 1000 ks. Brožura je celobarevná, formátu 
A4 a její tisk a grafickou přípravu hradilo Ministerstvo zemědělství ČR (MZe). Příprava 
obsahové náplně brožury, grafická úprava a také její organizační a distribuční zajištění bylo 
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pokryto z prostředků MŽP. V letošním roce byl v rámci soutěže MTPD vydán rovněž barevný 
plakát (formát A2, náklad 500 ks), který je distribuován společně s brožurou. Tisk a grafickou 
přípravu plakátu hradilo MZe. Ústředním motivem plakátu je ryba použitá již na obálce brožury. 
Uprostřed ryb jsou zobrazena vybraná soutěžní díla. Ve spodní části jsou umístěna loga partnerů. 
Distribuce těchto tiskovin na školy proběhla jednak poštou, jednak při předávání cen MTPD v 
Horce nad Moravou.  
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5 Unie pro řeku Moravu a správní řízení 
 
Účast UPRM 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. V roce 2009 vstoupila UPRM do zhruba 25 věcných 
kauz, které se dotýkaly vodních toků a jejich niv. Následují příklady některých kauz, kterým se 
UPRM v roce 2009 věnovala: 
 
Morava – protipovodňová opatření v Olomouci 
 

V Olomouci jsou připravována rozsáhlá protipovodňová opatření na řece Moravě. Záměrem 
UPRM je, aby v rámci protipovodňových úprav řeky Moravy došlo i k dílčímu zpřírodnění jejího 
koryta a co největšímu začlenění řeky do struktury města, které by umožňovalo její využití ze 
strany obyvatel a návštěvníků Olomouce. Jelikož tyto aspekty oficiální projekty postrádaly, tak 
bylo podáno odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí na II.A etapu PPO. Odvolání 
UPRM ovšem bylo ze strany odvolacího orgánu zamítnuto, přičemž dle názoru UPRM (a Hnutí 
Duha, místní skupina Olomouc) došlo k porušení procesních práv a tak obě NNO podaly 
společnou správní žalobu k soudu. V roce 2009 správní soud žalobu uznal a územní rozhodnutí 
bylo následně ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje zrušeno. Mezitím UPRM vyjednalo 
s Povodím Moravy, s.p. (investor stavby) a firmou Pöyry Environment a.s. (projekční firma) 
výslednou podobu protipovodňových opatření v rámci II.A etapy (srovnej obrázky níže).  
 

   
 

Morava v Olomouci: původní návrh PPO úprav (2007) a revitalizační podoba projektu (2009). 
 
Třebůvka - Kácení dřevin na levobřežní hrázi v k.ú. Vranová Lhota 
 

Iniciátorem kácení dřevin na levobřežní hrázi Třebůvky v k.ú. Vranová Lhota bylo Povodí 
Moravy, s.p.. Jelikož se kácení týkalo velkého množství stromů a nebyla řádně zdůvodněna jeho 
reálná potřeba, podala UPRM nesouhlasné stanovisko s tímto zásahem. Následně 30. prosince 
vydal MěÚ Moravská Třebová nesouhlasné rozhodnutí a kácení dřevin tudíž nebylo povoleno.  
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6 Finanční zpráva za rok 2009 
 

 

Výnosy:   
Nadační příspěvek prostřednictvím NROS – projekt: „Morava pro Dunaj“ …….… 473 351,- Kč 
Nadační příspěvek od Nadace OKD – projekt: „Dunaj pro děti“ .………………..… 15 000,- Kč 
Dar od Coca-Cola HBC Česká republika s.r.o. na projekt Danube Box ……………. 50 000,- Kč 
Příspěvky DEF (na soutěž Mladí tvůrci pro Dunaj, DEF Bulletin) .……………….... 39 748,- Kč 
Dotace ze státního rozpočtu ČR – MŽP na projekt Danube Box …..…………….... 199 303,- Kč 
Výnosy ze služeb …………………………………………………………………… 355 000,-Kč 
Výnosy z úroků a ostatní výnosy ……………………………………………………... 6 125,- Kč
  

Celkem výnosy ………………………………………………………………….. 1 138 527,- Kč 
 

   
 

Náklady:   
Spotřebované nákupy ………………………………………………………………... 37 061,- Kč 
Cestovné ………………………………………………………………………...…… 58 448,- Kč 
Náklady na reprezentaci ………………………………………………………………… 601,- Kč 
Náklady na služby ………………………………………………………………….. 637 346,- Kč 
Osobní a mzdové náklady ………………………………………………………..… 370 357,- Kč 
Ostatní náklady ………………………………………………………...……………. 12 673,- Kč 
 

Celkem náklady ……………………………………………………………….… 1 116 486,-Kč 
 

   
 

Hospodářský výsledek: …………………………………………………………….. 22 041,- Kč 
 

   
   

 
 


