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Čištění našich 
oceánů

Každý rok skončí zhruba třetina vyprodukovaných 
plastových výrobků v moři či na plážích. Je možné 

s tím něco udělat? Rozhodně! Vědci, politici, 
ale i obyčejní lidé už pracují na nápravě.

Těžební loď na čištění oceánu
Systém na sběr plastového odpadu patřící organizaci Ocean 
Cleanup je první svého druhu. Byl zkonstruován tak, aby během 
pěti let odstranil 50 % odpadu ve Velké tichomořské odpadkové 
skvrně. Sbírá veškerý plastový odpad, který se odtáhne pomocí 

sítí a dopraví se na pevninu k recyklaci.

Plovoucí hráz ve tvaru písmene „U“ se nachází 

na hladině oceánu. K této plovoucí hrázi je pod 

vodní hladinou připevněna dlouhá „přepážka“. 

Mechanismus na sběr plastového odpadu 

pluje zvolna vpřed a sbírá odpad.

Mnoho organizací 
pomáhá čistit oceán 
od odpadu, viz níže. 

Při své dovolené u moře 
se můžete zapojit i vy!

Odpad bývá často vyhozen do řeky, 

která ho pak dopraví do oceánu. 

Tomu můžeme zamezit tak, že 

zajistíme, aby se odpad sbíral 

do pytlů na odpadky, místo 

aby se vyhazoval. 

Vlhké ubrousky, které 

se splachují do záchodu, 

mohou skončit až v oceánu. 

Lepší je využít ubrousky, které 

se v přírodě rozkládají.

Odpad na skládkách 

může vítr navát do řek. 

Je prospěšné používat 

méně plastů 

a recyklovat vše, 

co můžete!

Největší úklid na světěNejvětší úklid pláže v historii se konal na pláži Versova v indické Bombaji. Za více než tři roky dokázal tým dobrovolníků odstranit 
z této pláže téměř 10 milionů kilogramů odpadků.

Seber 3 a pomoz moři

Na tomto projektu se můžete podílet tak, že 

při každém odchodu z pláže nebo od vodního 

toku odnesete tři kusy odpadu. Ujistěte se, 

že recyklovatelné materiály dáte do správných 

kontejnerů!

Pomozte zastavit 

znečišťování oceánu

Přibližně 80 % plastu v oceánu 

pochází z pevniny. Tohle jsou věci, 

které můžete udělat, abyste zastavili 

přísun odpadu do oceánů.Mezinárodní den úklidu pobřežních oblastíPřipojte se k dobrovolníkům z více než 100 zemí, 
kteří v rámci Mezinárodního dne úklidu pobřežních 
oblastí čistí pláže. Akce se koná každoročně kolem 
poloviny září.

#2minutebeachcleanAž příště budete na pláži, zúčastněte se tohoto 
projektu tím, že věnujete dvě minuty tomu, 
abyste nasbírali co nejvíce odpadků.

Zorganizujte si vlastní projekt!

Různé úklidové akce ukazují, kolik vytváříme 

odpadu. Získejte své přátele a rodinu pro svůj 

vlastní původní projekt a šiřte osvětu o této 

problematice.
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