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Již pošesté se dobrovolníci z okresu Havlíčkův Brod zapojili do dobrovolnické aktivity s cílem vyčistit přes 60 km 
řeky Sázavy. Letos probíhalo čištění v týdnu od 7.4. do 11.4., přičemž se mohl zapojit každý, kdo měl zájem 
pomoci přírodě. I když počasí na začátku týdne nevypadalo příliš příznivě, na hlavní veřejné sobotní čištění se, 
naštěstí pro dobrovolníky, udělalo krásně a celý den tak panovalo slunce a příjemné teploty.  
 
V letošním roce bylo pro dobrovolníky připraveno modré tričko s logem akce. Každý, kdo projížděl kolem řeky si 
proto nemohl nevšimnout, jak se svižným tempem a s elánem po břehu, či s pomocí kanoe po vodě, pohybují 
různé skupiny dobrovolníků od nejmenších po nejstarší. Dobrovolníci stejně jako každý rok dostali i pracovní 
rukavice, pytle a občerstvení.  
 
„Každý rok sena sobotním čištění sejde spousta nadšených dobrovolníků, kteří vědí, že tím, že přijdou a 
posbírají odpadky v okolí řeky Sázavy, udělají dobrou věc pro své okolí a zároveň tím dají dobrý příklad i pro 
ostatní,“ říká manažerka akce Pavlína Nermutová.  
 
V průběhu akce bylo vidět, že na některých úsecích je odpadu méně než v předchozích letech, jinde pytle 
nestačily a bylo potřeba dovážet další materiál pro jeho sběr.  
„Každoročně se nás každý ptá na kuriozity nalezené při čištění snad ani nejde tak často o kuriozity, jako o fakt, 
že, bohužel, v některých místech odpadu neubývá a je této akce stále potřeba. To je pro nás hlavní smutnou 
kuriozitou,“ říká organizátorka akce Karolína Ortová (Královská stezka o.p.s.). Jak obě shodně potvrzují, nejvíce 
odpadu je stále poblíž významných center regionu – v blízkosti Havlíčkova Brodu, Světlé nad Sázavou a Ledče 
nad Sázavou. Stejně jako v předchozích letech nebyly výjimkou ani černé skládky.  
 
Všem kdo se přišli zúčastnit čištění, ať již v týdnu či v sobotu, patří velký dík! Je velice chvályhodné, že okolí řeky 
není leckomu lhostejné a považují jeho čistotu za důležitou. I v letošním roce se zapojilo přes 500 dobrovolníků.  
 
V týdnu se tradičně zapojují základní školy a střední školy z Havlíčkova Brodu a Světlé nad Sázavou. 
V Havlíčkově Brodě jsou tradičně čištěny i přítoky řeky Sázavy.  
 
O víkendu proběhlo čištění Sázavy také na dalších úsecích. V současné době se tedy čistí již celý tok řeky Sázavy. 
Organizačně tuto akci společně zajišťují 4 společnosti – Posázaví o.p.s., MAS Lípa pro venkov z.s., Královská 
stezka o.p.s. a MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.  
 
Souběžně s akcí Čistá řeka Sázava probíhá úklid veřejných prostranství a nejbližších okolí silnic a komunikací 
v rámci celé Vysočiny pod názvem Čistá Vysočina.  
 
Celá akce je dobrovolnická a nezisková a k její realizaci pomáhají především její partneři, sponzoři a organizátoři 
akce. Velké poděkování patří státnímu podniku Povodí Vltavy, půjčovně lodí Samba a rekreačnímu středisku 
Sluneční zátoka. Velké poděkování patří i všem sponzorům. Jakýkoliv dar, který je na akci poskytnut, i ten 
nejmenší je pro realizaci důležitý.  

 
Informace na www.cista-sazava.cz a na www.kralovska-stezka.cz  

Kontakt: Karolína Ortová, e-mail: kralovska-stezka@centrum.cz, tel.: + 420 774 709 322 
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