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O víkendu 18. a 19. dubna 2015 proběhne již osmý ročník Akce PET, při níž milovníci 
přírody a vodáci spojí své síly, aby společně zbavili řeku Moravu v CHKO Litovelské 
Pomoraví naplaveného odpadu. Takřka třicítka dobrovolníků bude splouvat řeku Moravu, 
přičemž vyčistí hlavní tok z Litovle do Hynkova a Mlýnský potok do Horky nad Moravou.  
 
Vysbírávání pet flašek, igelitů, skleněných lahví, polysterenu a dalšího odpadu z toku Moravy 
mezi Litovlí a Horkou n/M.  probíhá v posledních letech každoročně. Obvykle se z řeky vytahá 
na 150 velkoobjemových pytlů, což představuje až 1,5 tuny odpadu.  „Z řeky již byla vytažena 
obří pneumatika, kontejner na separovaný odpad, plastové dopravní značení, ale i dámská 
kabelka s peněženkou a doklady. Zejména se však jedná o pet lahve, dle kterých má již naše 
tradiční akce jméno“ sděluje Michal Krejčí, který je jejím organizátorem.  
 

Celou akci koordinuje občanské sdružení Unie pro řeku Moravu, jež ji pořádá ve spolupráci 
s vodáky z Hnutí Brontosaurus, základního článku – Delfín, který vede Karel Jílek. „V jednom 
z uplynulých ročníků jsme nashromáždili na 30 pneumatik všech velikostí, ale též lodní vak 
s dvěma kanystry toluenu a batůžkem plným chemikálií. Jednalo se tedy pro život v řece o 
poměrně nebezpečný nález. “ sděluje Karel Jílek.  
 

Akci dlouhodobě finančně podporuje Správa CHKO Litovelské Pomoraví a správce toku - 
Povodí Moravy, s.p., který letos poskytl materiální podporu (pytle, rukavice) a také zajišťuje 
odvoz sesbíraného odpadu na skládku v Mrsklesích. 
 

 „Význam čištění toku od odpadu spatřujeme, vedle ekologického hlediska, především ve 
výchovné oblasti. Jsme proto rádi, že se nám na akci každý rok hlásí noví  lidé, a to především 
z řad mládeže. “, uvádí Michal Krejčí.  
 

„Čištění řeky od odpadu je také konec konců formou dobré zábavy – lovu na odpadky, při níž 
lze poznat nové a zajímavé lidi“, uzavírá své dojmy Michal Krejčí.  
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