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Specifický pilíř věnovaný životnímu prostředí v Podunajské strategii má zásadní význam pro 
tento ekologicky bohatý, a často velmi křehký region. Navrhované akce mají mj. přispívat k 
naplňování strategie Evropa 2020, dlouhodobé (2050) vize EU v oblasti biodiverzity, a zároveň 
Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020.  
 



OBNOVA A ZACHOVÁNÍ KVALITY VODY

PA4
Mezi cíle PA 4 mimo jiné patří snížení úrovně obsahu živin v Dunaji a umožnění tak obnovy 
ekosystému v Černém moři na podmínky panující v 60. letech, zpracování zprávy o stavu 
dunajské delty a zajištění životaschopné populace dunajských jeseterů.  
 

V rámci této prioritní oblasti byla schválena celá řada projektů zabývající se 
dunajskými sedimenty, udržitelnou sanitací, zranitelností vodních zdrojů a 
dalšími oblastmi. Seznam schválených projektů naleznete na stránkách 
prioritní oblasti.  
  

                           je určen k dosažení společné dohody o správě říčního 
koridoru a harmonizace jak v rozvoji, tak i v ochraně přírody. Projekt spojuje 
významné instituce a mezinárodní organizace zapojené do řízení říčních toků 
ze zemí jihovýchodní a střední Evropy.  
 

SEE River projekt 

 
Nejvýznamnější aktivitou v této prioritní oblasti environmentálních rizik je usnadnit ochránit 
před povodněmi v regionu a zvýšit celkovou povodňovou bezpečnost dunajského povodí 
sdružující všech 14 zúčastněných zemí. Dále PA 5 řeší problémy s nedostatkem vody a sucha a 
usiluje o aktualizování rizikových míst v oblasti zásobování na úrovni povodí Dunaje.  
 

PA5
ŘÍZENÍ RIZIK PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

www.danubewaterquality.eu 

www.danubeenvironmentalrisks.eu

www.see-river.net/the-project-see-river.html 



 
PA 6 usiluje o posílení a zřízení zelené infrastruktury a obnovy alespoň 15% poškozených 
ekosystémů, včetně degradovaných půd do roku 2020. Tato prioritní oblast chce také zajistit 
životaschopnou populace dunajských jeseterů a dalších původních druhů ryb do roku 2020. 
Díky této oblasti má dojít k zastavení zhoršování stavů všech druhů a stanovišť, na které se 
vztahují právní předpisy EU, a zároveň chce zabránit zavlečení a vzniku nových invazivních 
druhů v této oblasti.  
 

OCHRANA BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI

PA6

                              je program, který byl zahájen v reakci na jeden z cílů 
prioritní oblasti 6 týkající se zachování původních druhů jeseterů v Podunají. 
Byla založena pracovní skupina - Dunabe Sturgeon Task Force (DSTF) jejímž 
cílem je koordinovat aktivity naplňující stanovené cíle. DSTF je otevřena všem 
účastníkům kteří se aktivně podílejí na ochraně jeseterů (nevládní 
organizace, vodohospodáři, rybářská společenství, ochránci přírody a další 
zúčastněné strany). 
 

                     Partnery prosazovaná opatření mají za cíl poukázat skrze 
modelové příklady na kvalitativní a kvantitativní ochranu půdy. Hlavním 
tématem projektu je dlouhodobé zlepšení kvality půdy skrze posilování 
povědomí o půdě. Českými partnery projektu je Masarykova univerzita, 

http://groupspaces.com/BiodiversityLandscapesAirSoil

STURGEON 2020 

SONDAR

www.dstf.eu 

www.sondar.eu/cz/index.php?article_id=13&clang=1 

Mendelova univerzita v Brně, obec Nová Lhota, EKOVIN, ZERA Agency, a 
zároveň strategickým partnerem je Ministerstvo životního prostředí ČR.  
 
Projekt vítá další partnery – především osoby angažované v obcích či 
plánování výstaveb, developery, lokálně činné osoby v oblasti 
environmentalistiky, ekologie a ochrany půdy, dále osoby ze vzdělávacích 
institucí či dobrovolnických a neziskových organizací. 
 

                                           je iniciativa vycházející ze stávajícího rámce 
Karpatské úmluvy, Protokolu o biodiverzitě a dalších nadnárodních sítí a 
iniciativ. Projekt sdružuje mezinárodní, národní a místní orgány, organizace a 
vědecké instituce s cílem přispět k ochraně a rozvoji karpatské horské oblasti. 
Českým partnerem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
 
 

BIOREGIO CARPATHIANS 

www.bioregio-carpathians.eu


