DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K SOUTĚŽI

Mladí tvůrci pro Dunaj
Doplňující informace k soutěži Mladí tvůrci pro Dunaj
Pořadatelé soutěže:
Soutěž vyhlašuje Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (ICPDR) se sídlem ve Vídni.
Koordinaci zajišťuje mezinárodní organizace Global Water Partnership, konkrétně pobočka
pro střední a východní Evropu. Ta sídlí na Slovensku a organizačně je spjata se Slovenským
hydrometeorologickým ústavem. Národní kola v jednotlivých státech pořádají neziskové
nevládní organizace. V České republice tuto soutěž organizuje Unie pro řeku Moravu.

Letošní téma soutěže: Zapoj se pro řeky
Základní informace o povodí Dunaje
Povodí řeky Dunaje
Řeka Dunaj (s délkou 2 857 km) a jeho přítoky hrály vždy velmi významnou roli
v politickém, sociálním, ekonomickém a kulturním vývoji střední a jihovýchodní Evropy.
Povodí Dunaje zahrnuje druhou největší evropskou řeku Dunaj a jeho přítoky (mezi
nejvýznamnější patří Inn, Morava, Váh, Dráva, Sava, Tisa, Siret či Prut), které protékají přes
území 18 států.
Plocha povodí zabírá 817 000 km² od německého Černého lesa (Schwarzwald) až po deltu
Dunaje, nacházející se na hranici mezi Rumunskem a Ukrajinou. Při porovnání této plochy
s územím kontinentální Evropy (bez Ruska) vás možná udiví skutečnost, že oblast povodí
Dunaje tvoří celou její třetinu.
Dunaj a jeho přítoky intenzivně spojují přes 80 miliónů lidí ve 14 zemích - Německu,
Rakousku, České republice, Slovenské republice, Maďarsku, Slovinsku, Bosně a
Hercegovině, Chorvatsku, Srbsku, Černé Hoře, Rumunsku, Bulharsku, Moldavsku a na
Ukrajině. Pro úplnost nutno dodat, že se velmi malé oblasti povodí Dunaje nachází i v dalších
5 zemích - Polsku, Itálii, Švýcarsku, Albánii a Makedonii).
Řeka Dunaj je velmi důležitá pro evropskou flóru a faunu. Nicméně za posledních 100 let se
stav životního prostředí kolem řek povodí Dunaje značně zhoršil. Například do dnešního dne se
zachovalo pouze 20% někdejších říčních niv (záplavových oblastí) Dunaje a jeho přítoků,
z čehož jen asi polovina se nachází ve stavu, který se více či méně přibližuje přirozeným
podmínkám. Znečištění vody degraduje některé oblasti a mnoho úseků řek bylo regulováno či
jinak ovlivněno – zkanalizování řek či výstavba hrází, jezů a přehradních hrází značně zvýšila
hrozbu záplav a riziko znečištění vod.
Den Dunaje – 29. června 1994, byla podepsána Úmluva o spolupráci pro ochranu a
únosné využívání Dunaje s úmyslem iniciovat změny a opatření vedoucí k vyřešení výše
uvedených problémů. Nyní nastává vhodný okamžik nejen k.ocenění dosažených úspěchů, ale
také ke zhodnocení problémů, které před námi stále leží. Vysoké cíle, které byly stanoveny
před časem, se ukázaly být realistickými – spolupráce mezi vládními institucemi, nevládními
organizacemi, vědeckými ústavy a komerčním sektorem se postupně úspěšně rozvinula a již
teď může sloužit jako modelový příklad pro ostatní země světa.
Mezinárodní komise pro ochranu řeky Dunaje, mezivládní instituce zemí povodí Dunaje
známá pod anglickou zkratkou ICPDR (International Commision for the Protection of the

Danube River), stanovila 29. červen „Dnem Dunaje“ s cílem, aby se tento den dostal do
povědomí ministerstev příslušných zemí, vodohospodářských organizací a jiných
zainteresovaných vládních a nevládních organizací v celém povodí Dunaje. Při přípravě Dne
Dunaje ICPDR úzce spolupracuje s Organizaci spojených národů (v rámci tzv. Dunajského
regionálního projektu - společného projektu Rozvojového programu OSN a Světové banky) i
jinými organizacemi, jako je například Dunajské environmentální fórum (jedna z největších
evropských nevládních organizací), Global Water Partnership (GWP) a WWW (Worldwide
Fund for Nature - Světový fond na ochranu přírody).
Pokud ovládáte i jiné jazyky, než češtinu, více informací o Dni Dunaje můžete najít na
www.danubeday.org.
A konečně, o aktivitách na ochranu životního prostředí kolem řek v povodí Moravy si můžete
přečíst na www.uprm.cz, což jsou webové stránky občanského sdružení Unie pro řeku
Moravu. Na stejných stránkách naleznete také další potřebné informace k soutěži včetně
kontaktů.

Unie pro řeku Moravu (http://www.uprm.cz)

Global Water Partnership (http://www.gwp.org)

International Commission for the Protection of the Danube River (http://www.icpdr.org)

