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DĚČÍN

Slavnosti Labe pofiádá od roku 2002 Arnika
Dûãín a Deníky Bohemia, ve spolupráci s Mûs-
tem Dûãín, Správou CHKO Labské pískovce,
Rádiem Dûãín, Policií âR, vojenskou posádkou
v Liberci a dûãínsk˘mi dobrovoln˘mi hasiãi. Kou-
pání je doprovázeno bohat˘m programem - napfi.
netradiãní soutûÏ o královnu krásy (bez rozdílu
vûku a pohlaví) “Labská víla”, koncerty, soutûÏe
pro dûti, v˘stavy, jízda na koních a dal‰í atrak-
ce.

LITOMĚŘICE

Koupací den v Litomûfiicích pravidelnû organizují
Pfiátelé Pfiírody 

MĚLNÍK

V Mûlníku jsou hlavními pofiadateli Klub veslafiÛ
mûlnick˘ch a místní organizace âeského ãerveného
kfiíÏe. V roce 2004 byla souãástí doprovodného
programu  plavba netradiãních plavidel vyroben˘ch
z plastov˘ch lahví a ukázky první pomoci tonou-
cím.

LYSÁ NAD LABEM

Koupání pravidelnû organizuje spolek Lysin ve
spolupráci s Mûstem Lysá nad Labem.

HRADEC KRÁLOVÉ

V roce 2003 byl Hradec Králové jedním z kou-
pacích míst v rámci Koupání pfiátel pfiírody v Labi.
V roce 2004 se pofiadatelem se stalo Mûsto Hra-
dec Králové a v rámci doprovodného programu
byla slavnostnû pro vefiejnost otevfiena nová labská
pláÏ.

JAROMĚŘ

Koupání a doprovodn˘ program organizuje ZO
âSOP Jaromûfi. 

ŠPINDLERŮV MLÝN

Koupání a doprovodn˘ program pofiádalo Mûsto
·pindlerÛv Ml˘n a Turistické informaãní centrum
·pindlerÛv Ml˘n. 

ROUDNICE NAD LABEM

Pofiadatelem koupání je Mûsto Roudnice nad
Labem, k doprovodn˘m akcím patfiil napfi. Den
otevfien˘ch dvefií v Roudnickém veslafiském klubu. 

KOUPACÍ MÍSTA A POŘADATELÉ

NA LABI (2002-2004)

K tradičním místům konání 

koupacího dne na Labi patří:

Vyhla‰ovatelem Evropského dne koupá-
ní v fiekách je Evropská fiíãní síÈ (Euro-
pean Rivers Network), zaloÏená v roce
1994 Robertem A. Epplem. ERN úzce
spolupracuje s IRN (International
Rivers Network), EURONATUR
(Evropská nadace pro pfiírodní dûdic-
tví), DUH (Deutsche Umwelthilfe),
S.O.S Loire Vivante a mnoha dal‰ími.
Hlavním cílem ERN je podporovat
spoluprácia koordinovat komunikaci
mezi organizacemi a jednotlivci pracují-
cími v oblasti ochrany fiek v Evropû.
ERN rovnûÏ podporuje spolupráci orga-
nizací z rÛzn˘ch oblastí jako je ochrana
Ïivotního prostfiedí, kultura, vzdûlávání
a v˘chova a ochrana lidsk˘ch práv. 

ERN propaguje rozumné hospodafiení
chránící Ïivé fieky v protikladu k devas-
taci, zneãi‰Èování a degradaci fiíãních
ekosystémÛ, ke kterému docházelo
v minulosti a které leckde pfietrvává
dodnes.
Centrální kanceláfi ERN je v Le Puy
v jiÏní Francii.

Kontakt:
ERN c/o SOS Loire Vivante, 
8 rue Crozatier, 
43000 Le Puy, Southern France 
Phone +33 471 02 08 14 
Fax +33 471 02 60 99 
info@rivernet.org www.ern.org

Partnery Mezinárodního dne koupání v Labi na

mezinárodní úrovni jsou:

Místními organizátory jsou:

Informaãní leták vydalo sdruÏení Arnika -
program Ochrana pfiírody, ve spolupráci
a za finanãní podpory  sdruÏení Deutsche
Umwelthilfe v bfieznu 2005.

Arnika - program Ochrana pfiírody
Vlastimil Karlík
Chlumova 17, 130 00 Praha 3
tel./fax: 222 781 471
e-mail: priroda@arnika.org,
http://www.arnika.org

DUH:
Deutsche Umwelthilfe
Agnes Sauter
Fritz-Reichle-Ring 2-4, 78315 Radolfzell 
Tel.: +49 7732/9995-11 
E-Mail: sauter@duh.de, http://www.duh.de

Partnery projektu Živoucí Labe jsou
Deutsche Umwelthilfe a nakladatelství Gruner+Jahr



Úvodní slovo

Vût‰ina z nás se narodila
a proÏila mládí v blízkosti fieky
nebo potoka. Ale kolik z nás
se v nich mohlo bez obav
koupat? Zlep‰ující se ãistota
vody evropsk˘ch fiek je pfiíle-
Ïitostí k návratu k této prosté
radosti. Oslavou a pfiipomenu-
tím tohoto faktu chce b˘t
Evropsk˘ den koupání
v fiekách - den, kdy se dese-
titisíce a moÏná statisíce Evro-
panÛ shromáÏdí na bfiezích
sv˘ch fiek a mnozí z nich se
ponofií do jejich proudu.
Pro to, abychom se mohli
koupat v fiekách bez obav sku-
teãnû v‰ude, a aby to byly
fieky krásné a plné Ïivota, v‰ak
je‰tû zb˘vá mnoho udûlat.
Evropsk˘ den koupání
v fiekách je také pfiíleÏitostí
pfiipomenout problémy a pfií-
leÏitosti s ochranou vod spo-
jené. Evropská unie pfiijala
zákon - Rámcovou smûrnici
o vodní politice - podle kte-
rého má b˘t do roku 2015
dosaÏen dobr˘ ekologick˘ stav
v‰ech vod na jejím území.
Evropsk˘ den koupání
v fiekách je ‰ancí, jak toto
v˘znamné a nároãné pfiedse-
vzetí pfiiblíÏit v‰em jejím obãa-
nÛm.

Vlastimil Karlík
Arnika

Návrat bobra evropského lab-
ského na ãesk˘ úsek Labe je
jedním z dÛsledkÛ zlep‰ující se
ãistoty vody v Labi. Na Labi
Ïije pÛvodní poddruh bobra -
bobr evropsk˘ labsk ,̆ kter˘ se
zaãátkem devadesát˘ch let
zaãal do âech vracet
z nûmeckého území. Dnes Ïije
na Labi nûkolik bobfiích rodin
a poãet jedincÛ se pohybuje
kolem 20-30.

Zoologickou senzací poãátku 21.
století se stal návrat lososa do
ãeského Labe. Program reintro-
dukce lososa zahájil âesk˘ rybáfi-
sk˘ svaz  koncem 90. let 20.
století, a v roce 2001 byli
odchyceni první jedinci, ktefií se
po vysazení do pfiítokÛ Labe
Kamenice a Plouãnice vrátili
z Baltského mofie na na‰e území,
aby se zde rozmnoÏili.

Chráníme jen to,

co máme rádi. 
Roberto Epple, 

hlavní organizátor 

Evropského dne 

koupání v řekách

EVROPSKÝ DEN KOUPÁNÍ V ŘEKÁCH

Pomoci lidem najít Ïiv˘ vztah k fiekám, u nichÏ Ïijí, oslavit zlep‰ující se ãistotu
vody v evropsk˘ch fiekách a upozornit na problémy a pfiíleÏitosti spojené s ochra-
nou vod je posláním Evropského dne koupání v fiekách. Organizátofii oãekávají,
Ïe v období kolem 17. ãervence 2005 probûhne koupání v fiekách  s dopro-
vodn˘m programem na nejménû 200 místech v Evropû a zúãastní se ho cel-
kem více neÏ 100 000 lidí.
Evropská fiíãní síÈ, která v roce 2005 poprvé Evropsk˘ den koupání v fiekách
vyhla‰uje, pfiipravuje ve spolupráci se sv˘mi partnery dal‰í akce. Na duben 2005
je pfiipraveno vydání souhrnné studie o stavu ãistoty evropsk˘ch fiek a zahájení
sbûru podpisÛ pod celoevropskou petici za zlep‰ení ekologického stavu fiek
v Evropû.

Evropsk˘ den koupání v fiekách se koná v letech 2005, 2010 a 2015. Tyto
termíny nebyly zvoleny náhodnû - úzce souvisí s v˘znamn˘mi daty pfii naplÀo-
vání Rámcové smûrnice o vodní politice Evropské unie. První roãník v roce
2005 umoÏÀuje seznámit vefiejnost s cíli této smûrnice a v˘chozím stavem fiek.
V roce 2010 budeme mít pfiíleÏitost posoudit, jak jsou evropské zemû pfiipra-
veny tyto cíle naplnit, neboÈ v roce 2009 má b˘t zahájena  realizace PlánÛ
povodí vãetnû ProgramÛ opatfiení, které mají splnûní Rámcové smûrnice o vodní
politice zaruãit. A v roce 2015 uÏ mÛÏeme hodnotit, nakolik se to podafiilo.

2. MEZINÁRODNÍ DEN 

KOUPÁNÍ V LABI

Zatímco na ostatních fiekách je „koupací den“ organizován letos poprvé, Labe
se mÛÏe pochlubit jiÏ ãtvrt˘m roãníkem. 

Novodobá historie renesance koupání v Labi zaãala v roce 2002, kdy se usku-
teãnil 1. mezinárodní den koupání v Labi. Národními koordinátory akcí, které
pofiádaly mûstské úfiady a nevládní organizace za podpory nadací i sponzorÛ,
byly nûmecká organizace Deutsche Umwelthilfe a ãeská Arnika. Z v˘znamn˘ch
regionálních pofiadatelÛ je tfieba uvést pfiedev‰ím Pfiátele Pfiírody v âR, ktefií kou-
pání v Labi pofiádají kaÏdoroãnû pod názvem Koupání pfiátel pfiírody v Labi,
a Grune Liga v SRN. První mezinárodní den koupaní v Labi byl mimofiádnû
úspû‰ná - koupacích míst bylo od pramene k ústí Labe celkem kolem 70 a poãet
úãastníkÛ se vy‰plhal na více neÏ 70 000, z toho se kolem 15 000 v Labi
skuteãnû vykoupalo.

V âeské republice se koupání v Labi stalo kaÏdoroãní tradicí. PfiestoÏe po povod-
ních v roce 2002 se ãistota Labe zhor‰ila natolik, Ïe v roce 2003 se Arnika
rozhodla nevyhla‰ovat koupací den v úseku zasaÏeném povodnûmi od soutoku
s Vltavou a pfiejmenovat akci na Slavnosti Labe, pfiesáhl poãet úãastníkÛ 20 000
na 8 místech, vody Labe okusila asi stovka úãastníkÛ v úseku nezasaÏeném
povodnûmi a nûkolik odváÏlivcÛ v úseku pod soutokem s Vltavou.

Tfietí roãník Slavností Labe v roce 2004 zase negativnû ovlivnila nepfiízeÀ poãa-
sí. Akce se konaly opût na 8 místech, vykoupalo se kolem  60 lidí. V Hrad-
ci Králové byla u pfiíleÏitosti Slavností Labe otevfiena nová vefiejná pláÏ.

V roce 2005 jsou Slavnosti Labe souãástí Evropského dne koupání v fiekách.
Koupání na Labi je v tomto roce znovu koordinováno na mezinárodní úrovni,
takÏe Slavnosti Labe jsou zároveÀ 2. mezinárodním dnem koupání v Labi.

Předpokládaná koupací místa v Evropě

Pravdûpodobnost koupání v roce 2005

• vysoká

• stfiední

• nízká


