
 

Čištění řeky Ohře 2017 

Po úspěšném loňském ročníku se 8. 4. 2017 uskutečnilo další Čištění řeky Ohře. Cílem akce je zbavit 

tok řeky, břehy a přilehlé okolí od odpadků a vůbec všech věcí, které do přírody nepatří. Celá akce je 

součástí projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Pro zaregistrované dobrovolníky byla připravena 

trička s logem Čištění řeky Ohře 2017, což bylo jistě příjemným bonusem.  

Úklid organizovaný MAS 21, o. p. s. probíhal v úseku od 

Chebu do Kynšperka nad Ohří, na kterém bylo 

připraveno šest srazových míst. Tři místa byla přímo 

v Chebu (u lanového centra, nad hrází přehrady Skalka 

a u Ottova jezu). Dále se uklízeči sešli na vodáckém 

tábořišti v Tršnicích, v Nebanicích pod silničním 

mostem a v Mostově. Start akce byl naplánován na 

srazových místech shodně v 9:00. Po registraci obdrželi 

účastníci drobné občerstvení, tričko, pytle, rukavice a 

mapu trasy. Poté již nic nebránilo tomu, aby se mohli 

pustit do práce. 

Celkem se do úklidu na úseku organizovaném MAS 21, o. p. s. zapojilo 276 lidí. Ti odvážnější z nich 

mohli od Ottova jezu v Chebu, na tábořišti v Tršnicích a pod mostem v Nebanicích využít připravené 

lodě a uklízet tak i přímo koryto řeky Ohře. Konkrétně se jednotlivých úseků zúčastnil následující 

počet účastníků: 

Cheb – levý břeh přehrady Skalka:  82 dobrovolníků (úsek byl spoluorganizován SK Trinity) 

Cheb – pravý břeh přehrady Skalka:  69 dobrovolníků (úsek byl spoluorganizován KČT Union Cheb) 

Cheb – Tršnice:     32 dobrovolníků 

Tršnice – Nebanice:    47 dobrovolníků 

Nebanice – Kynšperk nad Ohří   31 dobrovolníků (úsek byl spoluorganizován obcí Nebanice) 

Mostov:     15 dobrovolníků (úsek byl spoluorganizován obcí Odrava) 

V řece se našlo kromě „běžného“ odpadu i pár zajímavostí jako pneumatiky různých rozměrů, a to jak 

v zimních, tak v letních variantách. V některých místech by se zase dalo vybavit kdejaké obydlí, jelikož 

nalezeny byly koberce, matrace, vysavače nebo části kuchyňské linky. Celkem se na území od Chebu 

po Kynšperk nad Ohří sesbíralo 2, 3 tuny odpadu. Nutno podotknout, že toto číslo není konečné, 

jelikož stále nemáme údaje od všech subjektů, které zajišťovaly svoz odpadu.  

Po namáhavé práci bylo na závěr připraveno na vodáckém tábořišti v Tršnicích zázemí pro všechny 

vodáky a pěší z přilehlých tras, kde večer proběhlo posezení při kytaře s opékáním špekáčků. Do akce 

se zapojili jak místní tak přespolní obyvatelé, tak také vodáci, rybáři, skauti, sportovci nebo 

dobrovolní hasiči bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, náboženství a národnosti.   



 

Velké poděkování patří všem sponzorům, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit. Děkujeme 

také našim rodinným příslušníkům a přátelům za trpělivost, pochopení, pomoc před, při i po úklidu. 

 


