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OSLAVTE EVROPSKÝ DEN KOUPÁNÍ V ŘEKÁCH
Druhou červencovou neděli (11. července) si můžete společně s ostatními lidmi v mnoha
evropských zemích (včetně České republiky) připomenout Evropský den koupání v řekách
společným koupáním a pikniky u vody. Posláním této akce je pomoci najít nám všem živý vztah
k řekám, u nichž žijeme, oslavit zlepšující se čistotu vody v evropských řekách a zviditelnit a
upozornit na problémy spojené s ochranou vod. Neváhejte a skočte také do osvěžujících vod našich
řek v rámci Evropského dne koupání v řekách, Berounka je blízko.
Big Jump neboli Evropský den koupání v řekách vyhlašuje pravidelně Síť evropských řek (European
Rivers Network) se sídlem ve Francii, vždy druhou červencovou neděli. Big Jump byl poprvé vyhlášen
v roce 2005 a navazuje na Mezinárodní den koupání v Labi, pořádaný každoročně od roku 1997
německou organizací Deutsche Umwelthilfe. Myšlenka tohoto mezinárodního dne je taková, že se
Labe stane nejdelší sladkovodní pláží v Evropě, snad paradoxně proto, že Labe bylo v roce 1989
nejznečištěnějším říčním tokem Evropy.
Evropský den koupání v řekách se nekoná každoročně, jako tomu dosud bylo a je na Labi, ale v
pětiletých periodách, tedy v letech 2005, 2010 a 2015. Tento výběr není náhodný, souvisí to s
důležitými kroky při naplňování Rámcové směrnice o vodách Evropské unie. Podle této směrnice má
být v Evropě dosažen dobrý ekologický stav všech vod právě do roku 2015. Cílem této akce je znovu
sblížit Evropany s jejich řekami, oslavit zlepšování čistoty vod, ale zároveň poukázat na přetrvávající
problémy, které brání dosažení dobrého ekologického stavu evropských řek. Tento rok se znovu
očekává, že koupání s doprovodnými programy bude zorganizováno nejméně na 400 místech Evropy
a zúčastní se jej odhadem přes 100 tisíc lidí. Letos svůj život s řekou oslaví lidé z celé Evropy ve stejný
čas – 11. července v 15:00 hodin.
Součástí Evropského dne koupání v řekách je i u nás 2. mezinárodní den koupání v Labi. První
mezinárodní den koupání v Labi uspořádaly v roce 2002 společně německá organizace Deutsche
Umwelthilfe a sdružení Arnika. Arnika koordinovala také Slavnosti Labe, které propagovaly koupání v
Labi v letech 2003-2004.
V České republice se Evropský den koupání v řekách poprvé slavil v roce 2005. Akce na českých
řekách vyhlašovalo a koordinátorem Evropského dne koupání v řekách bylo sdružení Arnika z Prahy.
Při této příležitosti byl největší počet koupajících zaznamenán v Černošicích na Berounce, kde se v
řece vykoupalo kolem dvou set lidí. V Černošicích v roce 2005 při té příležitosti také uvedli do
provozu novou městskou pláž, která je hojně využívanou součástí sportovního komplexu Kazín.
Akce spojené s propagací řek a jejich významu pro život člověka se v ČR uskuteční i letos, například
v Praze (výlet Draháňským údolím až k vltavskému přívozu), Děčíně (cyklovýlet a plavba lodí z Děčína

do Dolního Žlebu), Brně (společné koupání za doprovodu bubnů, povídání o řekách, piknik na břehu),
Třeboni (cyklovýlet s trojím koupáním v Lužnici), Křešicích (setkání u řeky, společné koupání), Lysé
nad Labem (Slavnosti Labe a soutěž o nejhezčí koupací úbor) a na dalších místech. Podpořte vaší
účastí další zlepšování ekologického stavu našich evropských řek - v Česku pramení většina
středoevropských řek.
Dříve bylo koupání v řekách naprosto běžné a přirozené. Před několika desetiletími se však z většiny
řek staly nevábné stoky, ke kterým lidé ztratili blízký vztah. Dnes se situace se znečištěním
evropských toků stále vylepšuje, lidé znovu objevují kouzlo přírodního koupání a trávení volného času
na březích řek. I vy alespoň jeden den zapomeňte na bazén a vykoupejte se s námi v přírodě!
Nezapomeňte a podpořte prostředí, v němž žijete 11. července 2010 = koupací den, v 15,00 hodin u
řeky!

A máte - li dotazy týkající se ekologické problematiky, můžete se obrátit na ekoporadnu Kavyl ve
Svatém Janu pod Skalou. Radu si můžete vyžádat elektronickou poštou na adresu
ekoporadna@ekocentrum.eu, poštou na adresu CEVV Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod Skalou 2,
266 01 p. Beroun. Telefonicky na telefonním čísle 314 501 281, nebo nás přijďte navštívit přímo do
našeho ekocentra ve Svatém Janu pod Skalou. Bližší informace můžete nalézt i na našich webových
stránkách www.ekocentrum.eu nebo na adrese http://www.ekocentrum.eu/ekoporadna. Rady
podáváme bezplatně.

„Tento projekt je podpořen finanční podporou SFŽP a MŽP.“

