
Prezentace projektu Malsemuschel ve sdělovacích prostředcích - 

kompletace za Rakousko 

V rámci zahajovací akce pro místní osoby s rozhodovací pravomocí byly v roce 2017 v místních 

vydáních novin Oberösterreichische Nachrichten a Rundschau zveřejněny články o projektu (Obr. 

1). 

  

Obr. 1: Výtahy z internetového vydání Oberösterreichische Nachrichten a Rundschau (02.11.2017, resp. 31.10.2017). 

K tomu, aby projekt lépe zapustil kořeny mezi místním obyvatelstvem, byly v roce 2018 poskytnuty 

třem obcím Sandl, Windhaag a Leopoldschlag, které leží v této oblasti, fotografie a textové moduly 

pro představení projektu v příslušných místních novinách. Kromě toho byl v květnu otištěn rozhovor 

v Tips Freistadt (Obr. 2). 



  

Obr. 2: Výtahy z vydání Tips Freistadt (18. týden) a Leopoldschlagských místních novin (květen 2018). 

Dále byly v roce 2018 zaznamenány dva pořady v místním rádiu Freies Radio Freistadt. V popředí 

jednoho pořadu, který byl vysílán dne 10. Srpna, byla perlorodka říční a rovněž projekt na Malši. Je 

k dispozici v archivu: https://cba.fro.at/381380  

Druhý pořad se zabýval obecně tématem ekologie vodstva v Mühlviertelu. Projektu Malšemuschel 

se dotkl jen okrajově. Tento pořad je dostupný z adresy: https://cba.fro.at/383377  

Počátkem roku 2020 byly pomocí informací o projektu uspokojeny interní možnosti spolkové země 

Horní Rakousko. K projektu Malšemuschel se objevily zprávy v newsletteru vodního hospodářství 

Horního Rakouska a byla aktualizována domovská stránka projektu: https://www.land-

oberoesterreich.gv.at/206138.htm. 

Návštěva předsedy vlády Babiše a ministra životního prostředí Brabce a dále zemského radního 

Klingera a vedoucího odboru Liebla umožnila v roce 2020 širokou medializaci projektu. Příspěvky 

k projektu měli níže uvedené sdělovací prostředky: 

• ORF Horní Rakousko  pořadu „Bundesland heute“ v 19:00, 

• LT1 jako příspěvek dostupný ze stránky https://www.lt1.at/aktuelles/flussputzer-sterben-

aus/, 

• tisková zpráva technické kanceláře blattfisch / kancelář zemského radního Klingera: 

o „Delegation setzt Flussperlmuscheln in der Maltsch aus“ – Delegace vypouští 

perlorodky říční do Malše“ (srpen 2020, Bezirksrundschau, meinbezirk.at),, 

o „Zemský hejtman – Dr. Manfred Haimbuchner a zemský radní Wolfgang Klinger: 

„Naturschutz und Wasserwirtschaft Hand in Hand für den Artenschutz“ – Ochrana 
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přírody a vodního hospodářství ruku v ruce s ochranou druhů (srpen 2020, land-

oberösterreich.gv.at), 

o „Naturschutz und Wasserwirtschaft Hand in Hand für den Artenschutz“ – – Ochrana 

přírody a vodního hospodářství ruku v ruce s ochranou druhů (srpen 2020, an24.at). 

• Tiskové zprávy BOKU: 

o „Forscher sorgen für Flussperlmuschel-Nachwuchs in der Maltsch“ – „Výzkumníci 

se starají o juvenilní perlorodky říční v Malši (srpen 2020, science.apa.at), 

o  „Flussperlmuscheln in Grenzfluss ausgesetzt“ – Perlorodky vypuštěny do 

pohraniční řeky (srpen 2020, Die Presse), 

o „2.000 Flussperlmuscheln an der Grenze zu Tschechien ausgesetzt“ – 2000 

perlorodek říčních vypuštěno na hranici s Českou republikou (srpen 2020, 

derstandard.at), 

o „Hochkarätige Delegation setzt junge Flussperlmuscheln in der Maltsch aus“ – 

Delegace na vysoké úrovni vypouští juvenilní perlorodky říční do Malše (srpen 2020, 

salz-tv.at), 

o „Wie die Flussperlmuschel in OÖ vor dem Aussterben bewahrt wird“ – Jak lze 

ochránit perlorodku říční v Horním Rakousku před vyhynutím (srpen 2020, 

kurier.at), 

o „Forscher sorgen für Flussperlmuschel-Nachwuchs in der Maltsch“ – Výzkumníci se 

starají o juvenilní perlorodky říční v Malši (srpen 2020, studium.at. 

• OÖ Nachrichten o něco později přinesly krátkou reportáž v oblíbeném týdenním sloupku. 

• Příspěvek na domovské stránce Ministerstva pro zemědělství, regionální rozvoj a cestovní 

ruch – „Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus“ dostupný z: 

https://www.bmlrt.gv.at/wasser/wasser-eu-international/internationale-

wasserpolitik/projekt-malsemuschel.html. 

• Zpráva na domovské stránce Regionální správy Horního Rakouska. 

• Dále byla oznámení umísťována na různá sociální média (příklady viz níže). 
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Obr. 3: Zmínky na Twitteru. 



 

 

Obr. 4: Článek z deníku Presse ze dne 29.8.2020 a z novin OÖ Nachrichten ze dne 29.8.2020. 



Další příležitost k prezentaci výsledků projektu ve třech obecních novinách byla využita koncem 

roku 2020. Toto vysílání mělo vlastně sloužit jako pozvání na závěrečnou akci. Ta ale pak musela být 

kvůli pandemické situaci zrušena. 

 

 

 

 


