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dobrovolníci letos opět uklidili hladinu 
a břehy řeky sáZavy

Na řeku Sázavu v dubnu opět vyrazili dob-
rovolníci, aby ji zbavili všeho, co na hladinu 
a břehy nepatří. Tradiční jarní úklid se uskuteč-
nil v rámci projektu Čistá řeka Sázava, a to už 
poosmé. V režii společnosti Posázaví o. p. s. 
dobrovolníci vyčistili řeku a její okolí mezi Ká-
covem a Pikovicemi.

Sesbírali 18,87 tuny odpadků, to bylo o třeti-
nu méně než loni. Zdá se, že nepořádku kolem 
vodního toku konečně ubývá. Možná se tak za-
číná blýskat na lepší časy – mizí totiž nelegální 
skládky, které každoročně zvyšovaly množství 
sesbíraného odpadu. Místní obyvatelé, chataři 

a chalupáři už zřejmě pochopili, že uklizená 
řeka a její okolí jsou hlavně jejich vizitkou.

Na rozdíl od snižujícího se množství sesbíra-
ného odpadu přibývá rukou ochotných pomoci. 
Do letošního třídenního úklidu se zapojilo 1327 
dobrovolníků, tedy o 315 víc než loni. Byli mezi 
nimi děti, školáci, studenti, vodáci, rybáři, ha-
siči i místní obyvatelé. Nouze o dobrovolníky 
nebyla, a to je velice potěšující. Skalní příznivci 
akce přivedli své kamarády a známé a dá se 
tušit, že příští rok o brigádníky opět nebude 
nouze, protože většina z nich chce přijet zno-
vu. Možná k tomu přispělo i letošní slunečné 
počasí, které dobrovolníkům práci na řece 
a v jejím okolí alespoň trochu zpříjemnilo. 

Během úklidu jede část dobrovolníků na lo-
dích, část po břehu. Do pytlů sbírají vše, co 
do přírody nepatří – plastové lahve, papíry, kar-
tony, pneumatiky, igelity, zrezivělé trubky, ple-
tivo, kusy nábytku, staré elektrospotřebiče. Je 
až s podivem, co se v dnešní době, kdy jsou té-
měř v každém větším městě sběrné dvory, kam 
mohou občané zdarma, nebo za symbolickou 
částku odpad odložit, v přírodě najde. Sesbí-
raný odpad odvážela nákladní auta na skládky 
v Trhovém Štěpánově a Přibyšicích. 

Úklid Sázavy už jede podle osvědčeného 
scénáře. Řeka mezi Kácovem a Pikovicemi je 
rozdělena na pět úseků. Každý z nich má svou 
partu dobrovolníků a zásobovací tým, který jim 
vytvoří potřebné zázemí od ochranných pomů-
cek po jídlo a ubytování.

První ročník projektu Čistá řeka Sázava se 
uskutečnil v roce 2006 pod taktovkou svaz-
ku obcí Malé Posázaví a za finanční podpory  
Evropské unie. Řeka se tehdy uklízela ze Sá-
zavy do Pikovic. Od roku 2007 úklid organizuje 
společnost Posázaví o. p. s. a přispívají na něj 
desítky sponzorů od drobných dárců po vel-
ké firmy. Generálním partnerem projektu jsou 
Povodí Vltavy, státní podnik a Bisport s. r. o., 
mediálním partnerem Rádio Blaník. Patron- 
kou projektu je zpěvačka Aneta Langerová, kte-
rá se pravidelně zapojuje i do samotného úklidu.

Zprávy a sdělení

V rámci projektu sesbírali dobrovolníci mezi 
Kácovem a Pikovicemi téměř 19 tun odpadků.
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Dobrovolníci naplnili lodě odpadky, které na hladinu a břehy řeky Sázavy nepatří.

K akci se postupně začali přidávat další or-
ganizátoři a v současné době se řeka Sáza-
va uklízí napříč dvěma kraji – Středočeským 
a Vysočinou, dohromady téměř 190 kilometrů. 
Akce inspirovala další organizátory, kteří zajiš-

ťují úklid řady menších vodních toků v regionu, 
například Štěpánovského potoka. 

Jaroslava Tůmová
Foto: archiv Posázaví o. p. s.

roZhledna Špulka
 – nově se rodící symbol regionu

Během letošního roku dochází k fyzické 
realizaci projektu Rozhledna Špulka s nauč-
nou stezkou v území mikroregionu CHOPOS. 
Představit záměr ve všech souvislostech by 
už dnes vydalo na knihu. Stručně řečeno jde 
o rozhlednu s vyhlídkou ve 30ti metrech, s kru-
hovou naučnou stezkou s 21 panely zavěšený-
mi na táhlech pod rozhlednou. Pod rozhlednou 
se bude rozprostírat kamenná mapa mikroregi-
onu. K rozhledně povede další naučná stezka 
s dalšími regionálními zajímavostmi, kterou si 
společně vytváří děti z pěti mikroregionálních 
škol. Základními stavebními prvky projektu 
jsou: ocel, dřevo (často hrubě opracované) 
a kámen.

Prvotní myšlenky, které nebyly zdaleka 
o rozhledně, se postupně mění ve skutečnost. 
Původní záměr zněl asi takto: uskutečnit spo-
lečný projekt, vytvořit v území naučné místo 
a do něj soustředit veškeré informace z 21 obcí 
mikroregionu. Přemýšlelo se o dobře viditel-
né lokalitě, o něčem, co dlouhodobě přetrvá 
i ve venkovním prostředí. Až při jedné schůz-
ce dvou lidí, Petra Lungy, tehdejšího předsedy 
svazku obcí CHOPOS, a Miroslava Kratochví-
la, manažera téhož území, se v září roku 2009 
zrodil nápad rozšířit záměr o rozhlednu. 

Při projektování naučného místa s rozhled-
nou se přemýšlelo nad provedením, vzhledem 
a tvarem rozhledny, hledala se symbolika regi-




