
Akce PET – vodáci a ochranáři čistili Moravu od odpadků 
 

Již třetím rokem se v rámci Akce PET sešli dobrovolníci, aby vyčistili řeku Moravu od 
naplavených odpadků – pet lahví, igelitu, polystyrenu, sklenic a jiného nežádoucího smetí.   
 
Akci PET pořádá občanské sdružení Unie pro řeku Moravu, a to od r. 2008, čištění Moravy 
však navazuje na dřívější tradici - známou ze 70-tých a 80-tých let 20. století pod jménem  
Akce IGELIT. Změna názvu akce neslouží jen pro odlišení, ale poukazuje i na převažující 
složku naplaveného odpadu, kterým byl dříve igelit a dnes pet lahve.  
 
Unie pro řeku Moravu na akci spolupracuje s Hnutím Brontosaurus a jeho vodáckým 
Delfínem, také s Hnutím DUHA – Olomouc a především s lidmi, kterými není lhostejný stav 
přírody. Letos se jich čištění Moravy mezi Litovlí a Horkou účastnilo přes třicet, a to včetně 
dvanácti dětí z olomouckých základních škol. 
 
Sváteční víkend ve dnech 8. a 9. května se sběračům petek vydařil. I přes chmurné předpovědi 
meteorologů, kteří věštili déšť, převažovalo příjemné až slunné počasí. Pršelo jen půl hodiny, 
avšak vydatně. Ani roje komárů nezabránili tomu, že z řeky Moravy bylo na 15 km toku 
vytaháno přes sto pytlů odpadu.  
 
 

Odvoz vybraného odpadu zajistí podnik Povodí Moravy, který je správcem toku Moravy. 
Záštitu nad akcí drží Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, na jejímž území 
se nachází i Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy – toto chráněné území je 
nejvýznamnější říční rezervací v ČR. I proto je stále více vyhledáváno vodáky, kteří zde 
hledají atraktivní prostředí.  
 
Stromy, kmeny a větve v řece sice ztěžují plavbu, ale k Moravě neodmyslitelně patří. Bez 
nich by řeka ztratila své kouzlo. Aby si krásu přírodní řeky mohli návštěvníci užít, tak je třeba 
řeku čistit od smetí, které ji poskytli naši nepořádní spoluobčané.  
 
Čištění řeky od odpadu je také konec konců formou dobré zábavy – lovu na odpadky, při níž 
lze poznat nové a zajímavé lidi.  
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Podpořeno grantem z Islandu, Lichtejštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP 
a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. 
 


