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Tisková zpráva Českého svazu ochránců přírody 

 
k okamžitému zveřejnění 

 

Ukliďme svět! na Trianglu 
 
(Praha, 9. 4. 2014) Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Botič – Rokytka ve spolupráci 
s městskou částí Prahy 15 a kanceláří ÚVR ČSOP pořádají ekologickou akci v rámci mezinárodní 
kampaně Ukliďme svět! Úklid vzácné přírodní lokality Triangl v Praze se uskuteční tuto sobotu 11. 
dubna 2015 od 9 hodin. 
 
Ukliďme svět! (Clean Up the World!) je kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém 
světě úklid svého okolí, parků, cest, řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek atd.  
V České republice kampaň probíhá již 23. rokem. Jedním z tradičních pořadatelů je právě ZO ČSOP Botič – 
Rokytka, která dbá na čistotu řady přírodních lokalit v jihovýchodní části Prahy. Od roku 1991 tento 
spolek zároveň pečuje o lokalitu Triangl. 
 
Triangl, asi 2 ha velká trojúhelníková plocha s mokřadem a jezírkem, leží v sevření mezi sídlištěm Skalka a 
hostivařskou průmyslovou zónou, pouhých 6 km od centra Prahy. Skrytý za náspy železničních tratí tvoří 
Triangl malou oázu přírody uprostřed města. Jeho význam spočívá především ve velké druhové pestrosti 
obratlovců, které hostí. Jezírko mimo jiné obývají vzácné kuňky, zjara se můžeme zaposlouchat do zpěvu 
slavíka… Právě pro svoji značnou přírodní hodnotu byla nejcennější část této lokality – vlastní jezírko a 
jeho bezprostřední okolí – vykoupena v rámci kampaně Místo pro přírodu Českým svazem ochránců 
přírody (http://www.mistoproprirodu.cz/zachranene-lokality/triangl/). 
 
Bohužel loni Triangl neunikl pozornosti bezdomovců, kteří se v něm na čas usídlili. Po jejich odchodu zde 
zbyla hromada odpadků, které vzácnou lokalitu dusí. Náprava má přijít právě tuto sobotu. Vytahat 
všechen nepořádek ze špatně přístupného terénu nebude jednoduché, uvítáme proto každou pomocnou 
ruku.  
 
Jak se k Trianglu dostat? Buď od autobusové zastávky Sídliště Na Groši po lávce přes železnici a pak 
cestou stále vlevo až k podjezdu uzavřenému starými plechovými vraty anebo ze stanice Mokřanská 
pěšinou přes les k témže vratům (50.0616331N, 14.5184433E).  U nich je místo srazu pro sobotní akci.  
 
Další informace o této i dalších chystaných akcích je možné získat na www.uklidmesvet.cz. Je z čeho 
vybírat, v příštích pár týdnech se totiž chystá po celé republice něco kolem sta úklidových akcí, kde je 
pomoc veřejnosti vřele vítána. 
 
Bližší informace rádi poskytnou: 
Jitka Loubová, ZO ČSOP Botič – Rokytka, botrokjitka@centrum.cz, 776 021 900 
Iva Peklová, koordinátorka kampaně Ukliďme svět v ČR, uklidmesvet@csop.cz, 222 516 115 
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