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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Ekologického institutu Veronica

Brno z rybí perspektivy aneb plavba po brněnské stoce

21. dubna 2010 budou mít Brňané možnost podívat se na své město z nezvyklého 
pohledu. Společně s Ekologickým institutem Veronica usednou v 15 hodin do lodí a od 
Obřanského mostu poplují po Svitavě do Židenic. Spíše než vodáckým výkonem bude plavba 
exkurzí, jejíž účastníci se za doprovodu odborníků dozví o významu územních systémů 
ekologické stability (ÚSES) v Brně. Tyto ÚSESy představují v krajině přírodní infrastrukturu, 
která je zásadní pro biodiverzitu a ekologickou stabilitu určitého území. Její význam však 
doposud nebyl doceněn a podpora ÚSESů je v Brně stále mizivá. 

„Naším záměrem je, poskytnout účastníkům exkurze netradiční pohled na město Brno a 
to přímo z říční hladiny. Svitava měla kdysi pro Brno velký význam, ale v minulých letech byla 
její funkce velmi necitlivou úpravou redukována prakticky na stoku. Zřejmě jen velmi pomalu 
se bude řeka navracet do struktury města, pokud to vůbec bude možné. Tato akce by měla být 
takovým  upozorněním,  že  tu  Svitava  vůbec  je,  a  že  je  možné  ji  využívat  k  nejrůznějším 
aktivitám.“, uvedl organizátor akce Vilém Řiháček.

Ekologický institut Veronica již tradičně organizuje exkurze do lokalit důležitých z hlediska 
ochrany přírody. Řeka Svitava patří  ve městě Brně k těm nejzajímavějším, i když poměrně 
opomíjeným místům.

„Řeka Svitava má některá krásná zákoutí,  ale některé její  části  jsou naopak ve velmi 
neuspokojivém stavu. Celá řeka by měla například sloužit jako regionální biokoridor, ale její 
stav tomu místy vůbec neodpovídá. Téměř v celém úseku takzvané posvitavské průmyslové 
zóny  má  řeka  strmé  opevněné  břehy  bez  stromů.  To  je  sice  prospěšné  k  provedení 
povodňových průtoků městem, ale znehodnocuje to ekologický význam toku a znemožňuje 
jakékoliv aktivity na břehu.“, podotýká Řiháček.

Podobná akce proběhla již před několika lety a setkala se s velkým ohlasem. Proto se 
Ekologický institut Veronica letos rozhodl uspořádat 2. ročník veroničí krasoplavby za laskavé 
finanční podpory Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí. Na konci 
asi jeden kilometr dlouhé plavby účastníky čeká občerstvení v podobě hudebního vystoupení a 
podomácku napečených buchet. Na akci je třeba se dopředu přihlásit a zakoupit si lodní lístek 
v Ekologické poradně Veronica. V případě nepřízně počasí bude krasoplavba přesunuta na 
náhradní termín 28. dubna. 

Více informací na: http://www.veronica.cz/?id=3&i=661&detail=ano

Kontakt: 

Bc. Monika Vokálová, Ekologický institut Veronica, koordinátorka projektu Voda. Voda? Voda!, 
organizátorka akce, tel.: 542 422 757, 724 520 166, monika.vokalova@veronica.cz

Ing. Vilém Řiháček, organizátor, vilem.rihacek  @volny.cz  , 721 800 559
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