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Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz srdečně děkuje partnerům za
spolupráci, kteří se podíleli na zajištění realizace akce Čištění Nechranické přehrady 2017
formou finanční či materiální podpory: Severočeské doly a.s., Povodí Ohře, s. p., obce
Chbany, Březno a Žiželice, města Žatec a Kadaň.
Jubilejního 10. ročníku akce Čištění Nechranické přehrady 2017 se zúčastnilo úctyhodných
76 dobrovolníků z řad rybářů i široké veřejnosti, kterým náleží osobní uznání za projev
skutečného zájmu o ochranu životního prostředí. Úklidu největší vodní nádrže na severu Čech
se účastnilo (počet osob):
ČRS, z. s., MO Podbořany (15), ČRS, z. s., MO Děčín (2), ČRS, z. s., MO Klášterec (4),
ČRS, z. s., MO Duchcov (3), ČRS, z. s., MO Chomutov (3), ČRS, z. s., MO Most (2), ČRS,
z. s., MO Jirkov (1), ČRS, z. s., MO Ústí nad Labem (5), ČRS, z. s., MO Kadaň (7), ČRS, z.
s., MO Jiříkov (1), Povodí Ohře, s. p. závod Chomutov (4), ČRS, z. s., SÚS (1) a ostatní
účastníci z řad veřejnosti (28).
Jubilejní ročník Čištění Nechranické přehrady se konal v sobotu dne 13. 5. 2017. Sraz všech
zúčastněných byl na návsi obce Poláky v 7. hod. Při prezenci obdržel každý účastník
ochranné pracovní pomůcky a následně byli všichni přítomní seznámení s cíli akce a poučení
o bezpečnosti práce. Následně byli účastníci rozděleni do čtyř samostatných skupin. První pod
vedením Jiřího Brauna (hospodář ČRS, z. s., MO Podbořany) měla za úkol čištění břehů v
oblasti levého zavázání hráze. Druhá skupina pod vedením Martina Dvořáka (hospodář ČRS,

z. s., MO Kadaň) se vypravila na sběr odpadků ve směru od Červenice k Polákům. Třetí
skupina pod vedením Ing. Miloše Marka (technik pro vodní hospodářství ČRS, z. s., SÚS)
čistila břehy od nashromážděného odpadu přímo pod obcí Poláky. Čtvrtá skupina čistila břehy
v oblasti okolo Lomazického výběžku pod vedením Ing. Václava Širce (člen ČRS, z. s., Ústí
nad Labem).
Vzhledem k příznivému počasí a velmi dobré účasti, bylo množství sesbíraného odpadu opět
alarmující. Celá akce byla velmi dobře organizačně zajištěna a vše se obešlo bez sebemenších
komplikací. Všechny skupiny celkem sesbírali a připravili k odvozu 128 pytlů odpadků a
jiného objemného odpadu, včetně 5 pneumatik o celkové hmotnosti 4,26 tun, což lze
hodnotit jako příkladný výkon.
Po skončení akce následovalo již tradičně opékání špekáčků a společné hodnocení akce se
všemi zúčastněnými s výhledem na celou vodní nádrž. Všichni účastníci si kromě potěchy
z dobře odvedené práce odnesli i drobné upomínkové předměty.
Všem přítomným byly prezentovány ohromující čísla sesbíraného odpadu ze všech
předchozích ročníků. Za uplynulé ročníky včetně letošního bylo tedy celkem sesbíráno
bezmála 3500 pytlů odpadků a jiného objemného odpadu o součtové hmotnosti 45,36
tun!
Po skončení samotné akce byla pro její účastníky zajištěna nevšední možnost exkurze do
vodního díla Nechranice s komentovanou prohlídkou.
Závěrem lze říci, že ačkoli se rybáři považují za milovníky přírody, chovají se bohužel tak, že
veřejnost je v posledních letech vnímá jako lidi, kteří v přírodě zanechávají spousty
nepořádku a odpadků. Je to nesmírně smutná vizitka našeho chování. Nemá smysl poukazovat
na jiné (rekreanty, plavce, mládež apod.) a uznat tuto hořkou skutečnost. Aktuální stav břehů
a okolí vodních nádrží i vodních toků dokládá prokazatelně negativní vlivy chování rybářů při
zacházení s odpady a jejich ponechání tam, kam rozhodně nepatří. Kazíme si sami své
prostředí pro pobyt v přírodě, působíme špatně na děti a na své mladé kolegy rybáře a jsme
předmětem kritiky lidí, kteří se umí chovat lépe.
 Pojďme ukázat, že rybáři do přírody patří a umí ji chránit.
 Nebuďme lhostejní k těm, kteří se chovat neumějí.
 Udělejme někdy i něco navíc, dejme to společnými silami do pořádku a začněme znova
tam, kde je to jediná možnost nápravy.
Dodržujme jednoduché pravidlo:
CO SI K VODĚ PŘINESU, TO DO POSLEDNÍHO KOUSKU TAKÉ ODNESU!
Je osobní ctí každého rybáře, aby po sobě v přírodě nezanechal ani sebemenší odpadek.
Je nepochopitelné, když rybář přinese při cestě na ryby PET lahve s nápoji, nebo konzervy či
jiné celkem těžké potraviny, ale prázdné lehké obaly neodnese k likvidaci do odpadových
nádob někde ve městě či u svého domu, ale odhodí je na místě lovu či cestou od ní, nebo
položí na ohniště u vody či ke zcela plné nádobě (pytli) na odpadky.
K tomu lze dodat, že ani pytle na odpad zavěšené na zlomené větve stromů apod. jsou
nevhodným řešením.
Nespoléhejme se na žádné odpadové pytle a nádoby u vod a nechtějme, aby tam musel
kdokoli uklízet po nás!
Fotografie z této akce lze shlédnout také na sociální síti Facebook:
www.facebook.com/crs.sus

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz
všem účastníkům akce, i těm, kteří ji podporovali, velmi děkuje
a těší se na další spolupráci v navazujících ročnících.

