
luce však byla povodí obhospodaøována 
víceménì udržitelnì. Rozlivné louky byly 
cenìny pro vysokou produkci biomasy, 
stejnì jako lužní lesy. 

Motto
Tehdy však, dokud byla ještì neporušena, byly její hory vysoké kopce hlíny, mìly 
roviny, které nyní se nazývají kamenité, plny tuèné prsti, i mìla na horách mnoho 
lesù, po nichž jsou ještì nyní patrné stopy; kdežto totiž nìkteré z hor chovají nyní 
jen potravu pro vèely, byla døíve ze stromù tam nakácených tesána bøevna na vazby 
nejvìtších staveb a není tomu pøíliš dávno, co ty vazby, ještì držely. Mnoho tam 
bylo ušlechtilých vysokých stromù a pùda poskytovala nezmìrné pastvy dobytku. 
Také byla rok co rok napájená vodou z Diových deš�ù, které neztrácela jako nyní, 
kdy voda stéká z holé zemì do moøe, nýbrž majíc hojnì prsti, pøijímala vypitou vodu 
do ní, uchovávala ji pod vrchní hlinitou vrstvou a vypouštìla pak z výšin do údolí;       
tak vytváøela na všech místech bohaté zdroje studánek a øek, po nichž ještì i nyní 
zbývají posvátné stopy u døívìjších pramenù, svìdèící, že pravda jest, co se nyní 
vypravuje.
Platón: Kritias, Oikoymenh, Praha 1996, (pøeložil  František Novotný), 111: c, d 

:

Krajinu k životu, nebo další øeky betonu?
aneb 
využijme šance na zmìnu 
pøi plánování v oblasti vod

Území Èeské republiky patøí odedávna     
k hustì osídleným oblastem a není tedy 
divu, že již od støedovìku byly øeky a jejich 
nivy využívány k zemìdìlství a získávání 
energie. Až do poèátku prùmyslové revo-

a) odlesnìní
K destabilizaci odtokových pomìrù zaèalo 
z poèátku pøispívat odlesòování hornatých 
èástí území, které zaèalo zpùsobovat 
erozi a rozkolísání vodního cyklu. Holo-
seèe a nepøirozené druhové složení lesù 
umocòují první etapu lidmi vyvolaného 
povodòového vìku – srážkovì nejbohatší 
oblasti našich hor pøestávají být schopny 
zadržovat vodu. 

b) regulace tokù
Nadmìrný výskyt povodní, majících èasto 
pùvod v destabilizovaných lesích vedl      
k zákonité odezvì – zkapacitòování vod-
ních tokù a výstavbì pøehrad. Když se 
zabránilo rozlivu vody v nivì, bylo možné 
tuto pùdu obdìlat a zastavìt. Tím došlo    
k dalším støetùm – øeka se pøi skuteènì 
velkém prùtoku rozlije a poškozuje lidské 
výtvory.

c) intenzivní zemìdìlství
Pøi tvorbì vìtších, lé-
pe obdìláva telných 
celkù, byly zlikvidová-
ny protierozní prvky  
a pozdìji byly odvod-
nìny zbytky nivních 
luk a mokøadù Inten-
zivní zemìdìlství zpù-
sobuje kromì èastìj-
ších výskytù povodní    
i sucha rovnìž zne-
hodnocení a snížení 
zásob podzemní vo-
dy. Stav tokù poško-
zuje orba po spádni-
ci, používání k erozi 
náchylných plodin na 
svazích, hnojení v ob-

. 

 

Pøíèiny zmìn režimu vody v krajinì

Bohatì strukturovaný pøírodì blízký les 
s odumøelou døevní hmotou kromì dùležité 
funkce biocentra zadrží více vody než stejno-
vìká monokultura. 
Foto: Archiv Správy CHKO Jeseníky

Ukázka krajnì nevhodné holoseèe na 
pøíkrém svahu nad vodním tokem v Je-
seníkách. Takový zpùsob „hospodaøení“ 
vede k erozi pùdy a snížení retence.
Foto: archiv Správy CHKO Jeseníky 

Zasakovací prùlehy na Sobotínsku významnì snižující odtok pøíva-
lových vod ze zemìdìlské pùdy. 
Foto: Archiv Správy CHKO Jeseníky 

místní skupina Olomouc

Hnutí DUHA

dobí pøívalových srážek, nevhodné použí-
vání pesticidù, nevhodné osevní postupy, 
monokultury, orba až ke bøehùm vodních 
tokù apod. Retenèní schopnost orné pùdy 
je snižována napø. používáním tìžké tech-
niky a nedostateènou aplikací statkových 
hnojiv (snižování obsahu humusu).



A øešení?
Na celkový rozvrat blahodárných krajin-
ných vazeb vodohospodáøi reagují koncep-
tem „pøevádìní povodní“, který vychází     
z pøedpokladu, že vodu nadprùmìrných 
srážkových období již nelze na našem 
území zadržet beze škod a je tedy tøeba ji 
systémem zvýšených hrází pøevést níže  
po proudu k našim sousedùm. Tøi výše 
uvedené fáze devastace a vysušování kra-
jiny pøi nezmìnìném uvažování povedou   
k dalšímu zkapacitòování koryt vodních 
tokù, výstavbì dalších hrází a pøehrad. Za 
velkou èástí dnešních potíží s povodnìmi 
a suchem pøitom vìzí zejména nedostatek 
koordinace a integrace ve využití území     
a územním plánování.

Že je po tøeba hleda t jiná øešení, je 
nasnadì – pøíliš mnoho øek bylo znièeno 
regulacemi, stojí mnoho pøehrad, pøesto 
problém povodní stále není vyøešen.        
V tomto okamžiku ale naštìstí pøichází 
Rámcová smìrnice o vodách s novou filo-
zofií – potøebou návratu k dobrému stavu 
vodních a na vodu vázaných ekosystémù. 
To znamená zejména požadavek analyzo-
vat a pøehodnotit stávající metody a revi-
talizovat narušená území, obnovit vsako-
vání povrchových vod do podzemních, rea-
lizovat lokální protipovodòovou ochranu 
sídel a uplatnìní konceptu „prostor pro 
øeky“, sladit hospodáøské využití území     
s ohledy na zadržení vody, aj. 

Øeka Loira a její pøítok Allier ve Francii byla 
ohrožena výstavbou pøehrad. Úsilím místních 
obyvatel se podaøilo odvrátit jejich výstavbu, 
vykoupit pùdu v záplavovém území a vrátit 
øeku do stavu, v jakém byla po staletí. 
Dnes je øeka vyhledávaná turisty a rybáøi, 
na zaplavovaných loukách se pase nejkvalit-
nìjší masný skot Charolais, obnovily se záso-
by pitné vody a co je hlavní – není potøeba 
vynakládat žádné prostøedky na regulaci øeky 
a protipovodòovou ochranu. Zde se povedlo 
naplnit ideu Rámcové smìrnice o vodách 
– co je skuteènì ekonomické, to je i ekolo-
gické a udržitelné.
zdroj: http://www.sage-allieraval.com
/photos.htm

Beèva v úseku Èernotín – Mi-
lotice, III. vojenské mapování 
(1876-1878) 
(zdroj: 
http://oldmaps.geolab.cz/)

Beèva v úseku Èernotín – Milotice, souèasnost 
(zdroj: www.seznam.cz, geodis)

Nové pøehrady? 
PHP ve své pùvodní verzi (na podzim 2006) obsahoval seznam zhruba 
200 lokalit, které jsou vhodné pro akumulaci vod (vìtšinou šlo o údolní 
nádrže). Tato území mìla být „chránìna“ stavební uzávìrou, což v nìk-
terých pøípadech vedlo ke støetu se stávající zástavbou nebo ochranou 
pøírody. Proti tomuto zámìru se vzedmula vlna odporu dotèených obcí 
a veøejnosti a PHP v této verzi v prosinci 2006 nebyl schválen vládou.
Dle vyjádøení MZe se bude seznam dále detailnì posuzovat. „Potøe-
bujeme chránit vhodné lokality pro pøípadné stavby nádrží, pokud kli-
matické zmìny v horizontu nìkolika desítek let skuteènì povedou      
k extrémním výkyvùm poèasí, tedy sucha nebo povodní. V dobì, až 
bude vody zjevný nedostatek, by bylo obtížné hledat místa vhodná pro 
taková vodní díla, když území bude zastavìné“. Pùvodnì navržený 
seznam hájených území se má po dùkladném zvážení všech aspektù, 
vèetnì sociálních a ekonomických, zúžit na nezbytnì nutnou míru. De-
finitivní vymezení lokalit se bude v prùbìhu dvou let øešit spoleènì      
s dotèenými kraji a obcemi. Koneènou podobu seznamu má vláda 
schválit do konce roku 2009. (zdroj: tisková zpráva MZe ze dne 23. 
kvìtna 2007) 
PHP dále ukládá do poloviny roku 2009 novelizovat institut vodního 
zákona (chránìné oblasti pøirozené akumulace vod – „CHOPAV“) dopl-
nìním o oblasti vhodné pro umìlou akumulaci povrchových vod (regu-
lativy územní ochrany a zmocnìní k vyhlašování tìchto lokalit naøíze-
ním vlády) 

Základní dokumenty ve vodním hospodáøství v ÈR 

Plány oblastí povodí (POP)
na základì schváleného PHP jsou pøipraveny 
plány oblastí povodí. Celkem se jich chystá 
osm. V povodí Moravy jde o dvì oblasti povodí 
– POP Moravy a POP Dyje.
poøízení POP upravuje § 25 zákona o vodách 
budou obsahovat konkrétní opatøení v povodí, 
která se budou v dohledné dobì realizovat.
pøi jejich pøípravì budou dùležitým podkladem 
tzv. pøehledy významných problémù v na-
kládání s vodami zpracované pro jednotlivé 
oblasti povodí. Na zásadní problémy v nìm 
obsažené bude reagovat POP konkrétními 
opatøeními.
je nezbytné, aby se do debaty zapojila i širší 
veøejnost. Obnova mokøadù a revitalizace vod-
ních tokù mùže pøi nedostatku informací zpù-
sobit stejnou nevoli jako výstavba pøehrad, 
zejména pokud omezí majitele nemovitostí na 
odvodnìné pùdì podél zregulovaných øek. 
koneènou podobu POP budou schvalovat 
kraje do prosince 2009.

•

•
•

•

•

•

Oblast povodí Moravy – lokality pro výhledovou stavbu nádrží 
v pùvodním neschváleném návrhu PHP ÈR.

Rámcová smìrnice o vodách  
Zákon o vodách (254/2001 Sb.), který je platný od roku 
2002, již v sobì odráží evropskou legislativu, zejména 
tzv. Rámcovou smìrnici o vodách (2000/60 EHS). Pro 
naše vodohospodáøské plánování pøitom ústøední téma 
Rámcové smìrnice o vodách – tj. integrované plánování 
v rámci ucelených povodí a tvorba tzv. Plánù povodí – 
znamená obrat doslova o 180 stupòù. 

Integrované plánování 
Plány povodí se pøipravují pro skuteènou rozlohu 
povodí. Pokud jednotlivé èásti patøí pod rùzné územní 
celky, mohou vznikat zvláš�, ale pak musí dojít k je-
jich propojení s jednotnou koncepcí.
Využití nejlevnìjších a historicky osvìdèených 
metod prevence pøed povodnìmi a pøed suchem. 
Umožnit vodì, aby se hromadila v lesích, mokøadech, 
rozlévala se v loukách podél øek, a tak zadržovat 
vláhu v suchých obdobích a otupit hrot povodòových 
vln.
Uzdravení krajiny jako celku. Nepo tøebujeme           
k ochranì pøed suchem a povodnìmi tuny betonu      
a lomového kamene. Integrovaná opatøení nejsou 
bojem proti pøírodì, nýbrž jsou založena na spoluprá-
ci s ní. 
Pøijetí moderních vìdeckých poznatkù o krajinì      
a kolobìhu vody v ní. Cestu respektování kolobìhu 
vody jsme zaèali opouštìt v nejvìtší míøe zhruba pøed 
100 lety a nejménì tolik let budeme opìt potøebovat 
na obnovu krajiny odolné proti suchùm a povodním. 

•

•

•

•

Øeka Morava nad soutokem s Beèvou – pøed sto lety umìle upravené kory-
to se postupnì samorevitalizuje. Øíèní proud strhává bøehy berem a místy 
se tvoøí vìtší výtrže. Za nízkých prùtokù se ze dna vynoøují štìrkové lavice.
Pùvodní regulace Moravy byla provedena za úèelem protipovodòové ochrany 
zemìdìlských kultur. V dnešní dobì je zájem na obnovì rozlivù v nivách jako 
pøírodì blízkého zpùsobu ochrany lidských sídel, proto již naše toky ve 
volné krajinì nelze držet v „pùvodních parametrech“ regulace, ale je tøeba 
jim dát prostor pro jejich samovolný vývoj. 
Foto: Michal Krejèí.

Plán hlavních povodí ÈR (PHP)
základní dokument pro dlouhodobou 
strategii státní politiky v oblasti vod      
a hlavní rámec jejího zamìøení pro obdo-
bí 2007 – 2012.
v souladu s Rámcovou smìrnicí dekla-
ruje dùraz na integrovaná opatøení, jež 
zadrží vodu v krajinì
pøipraven Ministerstvem zemìdìlství ve 
spolupráci s MŽP, schválen vládou ÈR 
dne 23. 5. 2007
pøístupný veøejnosti po dobu jeho plat-
nosti v listinné podobì na krajských úøa-
dech, MZe a MŽP a v elektronické po-

•

•

•

•

Pøedbìžný pøehled   

významných problémù 

nakládání s vodami          

v oblasti povodí Moravy
zveøejnìn ke dni 1.4.2007.

veøejnost mùže podávat pøipomínky 
po dobu 6 mìsícù, t.j do 30.9.2007

obsahuje také tzv. výchozí vymezení 
silnì ovlivnìných vodních útvarù     
a výchozích návrhù zvláštních cílù 
ochrany vod. 

uložen k nahlédnutí v papírové po-
dobì u Povodí Moravy, s. p., který je 
poøizovatelem Plánu oblasti povodí 
Moravy a u pøíslušných vodoprávních 
úøadù krajských úøadù, které jsou 
jeho spolupoøizovateli, v elektronic-
ké podobì na internetových strán-
kách Povodí Moravy, krajských úøa-
dù a na Portálu veøejné správy  

•

•

•

•

.

dobì na portálu veøejné správy 
(portal. gov.cz). 
bude závazným podkladem pro zpraco-
vání Plánù oblastí povodí 
nahrazuje Smìrný vodohospodáøský 
plán (SVP) z roku 1988
ukládá ministerstvu ŽP zpracovat do 
31.srpna 2007 koncepci pøírodì blíz-
kých protipovodòových opatøení v prio-
ritních oblastech  v oblasti povodí Mo-
ravy je vybráno povodí Beèvy
ukládá ministerstvu ŽP a ministerstvu 
zemìdìlství navrhnout do konce roku 

•

•

•

•

2007 na podkladì koncepèních studií 
konkrétní opatøení v jednotlivých prio-
ritních oblastech: v povodí Moravy jde   
o: protipovodòová opatøení na územní 
mìst Olomouce, Litovle, Uherského  
Hradištì, komplex protipovodòových 
opatøení na dolní Beèvì a soutoku s Mo-
ravou, rekonstrukce poldrù a øízených 
inundací pod Novými Mlýny, zvýšení re-
tence na soutoku Moravy a Dyje, øízení 
inundace v území Kromìøíže a v území 
Mohelnické Brázdy. 

Jak se obèané mohou   

zapojit do plánování 
do 30. záøí 2007 reagovat pøipomín-
kami èi návrhy na doplnìní apod. na 
zveøejnìný pøedbìžný pøehled význam-
ných problémù nakládání s vodami    
v oblasti povodí Moravy. Pøipomínky 
pøijímá Povodí Moravy s.p a Odbory 
životního prostøedí krajských úøadù

 prùbìhu roku 2008 podniky Povodí 
zveøejní vlastní návrhy Plánù oblastí 
povodí. Ten musí obsahovat jak návrh 
opatøení, jejichž realizací se má do-
sáhnout zlepšení stavu vod, ale také 
struèný a laicky srozumitelný  souhrn 
dokumentu doplnìný o mapy a tabul-
ky. Lhùta pro pøipomínkování veøej-
nosti a dotèených úøadù bude opìt 6 
mìsícù od zveøejnìní. Zároveò bude 
probíhat hodnocení vlivù koncepce na 
životní prostøedí (tzv. SEA).

•

• v

Názorný pøíklad: „Teplický 
poldr“ 
Ve zvláš� špatné situaci se dnes nachází 
øeka Beèva, jež je ve svém horním povodí 
tìžce poškozena a ztratila pøi témìø sto-
procentní regulaci vìtšinu svého rozlivné-
ho potenciálu. Navržený „teplický poldr“ je 
ukázkovým pøíkladem pohodlného, ne-
efektivního a neúèelného zpùsobu øešení 
– a sice zcela zregulované Beèvy, s poško-
zeným povodím a poli na místì døívìjších 
zaplavovaných luk. 
Jedna velká a nákladná stavba typu „tep-
lického poldru“ nejenže neøeší problémy 
sucha v dílèích povodích, ani nechrání 
sídla nad poldrem a na pøítocích Beèvy 
pod poldrem pøed povodnìmi, ohrožuje 
obce i zdroje léèivých vod v oblasti vý-
stavby a mìní splaveninový režim Beèvy  
a v dùsledku pøináší jen další problémy    
s následnými investicemi. Potøeba investi-
ce do poldru je zdùvodòována pøedevším 
ochranou mìsta Pøerova. Ta by ale mohla 
být zajištìna rozlivy ve vhodných lokali-
tách – pøíkladem je luh (NPR Žebraèka) 
nad mìstem. Možnost pøírodì blízké úpra-
vy není využita a luh usychá. 

akových míst 
jsou pøitom na Beèvì desítky. 
Z pohledu Rámcové smìrnice „teplický 
poldr“ pøináší zhoršení ekologického 
stavu øeky Beèvy. Pøibližnì tøi miliardy Kè, 
investované do poldru by pøitom mohly 
najít uplatnìní jak v jednoduchých proti-
erozních úpravách a obnovì pøirozených 
rozlivù, tak v dotacích pro lesní a zemì-
dìlské hospodáøe. Jednoduchá, levná     
a zejména systémová protierozní opatøení 

na ploše celého povodí 
umožòují efektivnì bojo-
vat jak s povodnìmi, tak 
se suchem a navíc zlep-
šují ekologický stav ne-
jen øeky Beèvy, ale celé 
okolní krajiny. 

Rovnìž je 
velmi dùležité zkapacitnìní øeèištì v Pøe-
rovì spolu s vytvoøením promenády vèle-
òující øeku do života mìsta. T

Legenda
hranice ÈR
vodní toky
obce s rozšíøenou pùsobností
navržené lokality 
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Zlínský kraj



Zdroje aneb kam pro další informace

www.uprm.cz (Unie pro øeku Moravu)
www.stopprehrade.cz (Iniciativa Stop 
pøehradì)
www.pmo.cz (Povodí Moravy, s.p.)
www.hnutiduha.cz/olomouc (Hnutí DUHA 
Olomouc)
www.jeseniky.ecn.cz (Hnutí DUHA 
Jeseníky)
www.env.cz (Ministerstvo životního 
prostøedí)
www.mze.cz (Ministerstvo zemìdìlství)
portal.gov.cz (Portál veøejné správy)
Webové stránky krajských úøadù 

Vyhláška è. 142/2005 Sb., 
o plánování v oblasti vod

zákon è. 254/2001 Sb., 
o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù

http://www.pmo.cz/vhproblemy.asp  
pøehled významných vodohospodáøských 
problémù...

.

.

.

Závìrem
Výše dostupných prostøedkù není neome-
zená a je otázkou, kam tyto investice 
pùjdou. Tyto prostøedky mohou být využity 
na obnovu harmonické krajiny, která kromì 
zmírnìní povodní a such poskytne i kvalitní 
podzemní vodu a obnovitelné suroviny 
nebo mohou být použity k budování pøe-
hrad a velkých poldrù, které však neøeší 
podstatu problému a nesou sebou další 
ekologická rizika a nároky na rozpoèet       
a daòové poplatníky. 

Rozhodnutí je závislé na aktivitì každého   
z nás – zda se nám podaøí pøesvìdèit od-
povìdné úøedníky na krajských úøadech     
a vyvolat diskusi s Povodím Moravy i dal-
šími klíèovými partnery. Taková šance se 
objeví zøídka, a tak nezbývá než doufat, že 
pøíštím generacím dokážeme vyjednat a od-
kázat zdravou, produktivní krajinu, odol-
nou proti suchu i záplavám, ve které se dá 
žít nejen bezpeènì, ale i s radostí.

Zkratky
MZe  Ministerstvo zemìdìlství ÈR
MŽP  Ministerstvo životního prostøedí ÈR
CHKO  Chránìná krajinná oblast
PHP  Plán hlavních povodí
POP  Plán oblasti povodí 

místní skupina Olomouc

Hnutí DUHA

Dodavatelem recyklovaného pøírodního tiskového papíru na tento tisk jsou

Akciová spoleènost Olšanské papírny se sídlem v Lukavici u Zábøeha na Moravì patøí mezi tradièní støednì velké 
papírenské firmy pùsobící na trhu v Èeské republice. Tradice papírenského prùmyslu na severní Moravì sahá až 
do roku 1596, kdy byla ve Velkých Losinách založena papírna na výrobu ruèního papíru.

Výrobní program akciové spoleènosti zahrnuje širokou škálu papírenských výrobkù:
• grafické papíry a kartony bílé a barevné pro tiskové úèely 
• speciální papíry a kartony pøírodní a barevné 
• kanceláøské papíry a kartony bílé a barevné – formáty A4, A3 i kotouèky
• balicí papíry jednostrannì hladké s možností potisku 
• papírové sáèky pro strojní nebo ruèní balení, zejména potravin

Olšanské papírny a.s. jsou papírenskou spoleèností, která využívá mnohaleté zkušenosti, staví na tradicích       
a rozvíjí je v dlouhodobou perspektivu. Dlouhodobá koncepce spoleènosti je zamìøena na trvale udržitelný rozvoj 
s cílem stát se respektovaným partnerem našich odbìratelù, dodavatelù, akcionáøù, zamìstnancù i široké 
veøejnosti. Trvale rozvíjíme výrobu papírù z druhotných surovin. Výsledkem toho je øada výrobkù z recyklovaných 
vláken, jak už v oblasti grafických papírù a kartonù, tak v oblasti balicích papírù a sáèkù.
Naše recyklované papíry a kartony a papíry s obsahem døevoviny nachází široké uplatnìní v tiskárnách, naklada-
telstvích a zpracovatelských závodech. Tyto papíry jsou vhodné pro tisk dokumentù, èasopisù, knih, publikací, 
propagaèních materiálù a dalších tiskovin.

Olšanské papírny, a.s. 789 01 LUKAVICE è.p.21
+420-583-492 596, fax. +420-583-492 333, www.olpa.cz

Používání recyklovaných papírù chrání pøírodu, vymìòte trochu bílé za lepší budoucnost!

olpa@olpa.cz, 
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Renáta Placková (Hnutí DUHA Olomouc),
Michal Krejèí (Unie pro øeku Moravu, Olomouc)

V èervnu 2007 vydaly:

Hnutí DUHA Olomouc, 
Dolní námìstí 38, 772 00 Olomouc, 
olomouc@hnutiduha.cz, 585 228 584, 
www.hnutiduha.cz/olomouc

Unie pro øeku Moravu,
Panská 9, 602 00 Brno

Kanceláø v Brnì 
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš KREJÈÍ 
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

Kanceláø v Olomouci 
Kontaktní osoba: Mgr. Michal KREJÈÍ
Dolní námìstí 16
772 00 Olomouc
telefon: 585 204 495
mobil: 731 058 206
e-mail: info@uprm.cz
skype: unie.pro.reku.moravu.olomouc

Jiøina Popelková (Hnutí DUHA Olomouc), 

.

.

.

U

N UI VE A P RR OO M  ØE UK

U

N UI VE A P RR OO M  ØE UK

Publikace byla vydána v rámci projektu „Øeky pro život – posílení úèasti veøejnosti pøi plnìní evrop-
ské vodní legislativy“, který je spolufinancován z programu Transition Facility Evropské Unie, a pro-
jektu Hnutí DUHA Olomouc „Pøehrady – byly, jsou a budou?“, který je financován Nadací Partnerství. 


