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V Praze dne  25.1.2004 
 
 
1 922 hodin úklidu v Českém krasu 
 

V minulém roce proběhlo na území Českého krasu několik úklidových akcí, které 
organizovalo občanské sdružení Mallorn. Desítky dobrovolníků odklízely zejména odpadky 
nanesené povodní v srpnu 2002 kolem řeky Berounky a jejích přítoků. „Většina z nás 
v tomto kraji nebydlí, ale snažíme se pomoci uchovat jeho krásu a jedinečnost, protože to tu 
máme rádi,“ říká místopředseda sdružení Mareš. 
 

Celkem proběhlo 13 brigád, v rámci kterých bylo odpracováno přes 1 922 hodin, naplněno 
přes 320 pytlů odpadky a shromážděno množství dalšího velkoobjemového odpadu. Brigády 
podpořilo Ministerstvo životního prostředí dotací 43 750 Kč, darem 15 000 Kč přispěl Golf Resort 
Karlštejn a 23 140 Kč uhradilo sdružení z vlastních prostředků. 
 

Občanskému sdružení je zejména v souvislosti se sporem o těžbu štěrkopísků v korytě řeky 
Berounky některými místními představiteli opakovaně vytýkáno, že zasahují do rozhodování o 
věcech, které se jich netýkají, neboť v povodí Berounky nežijí. „Naše sdružení se ovšem aktivně 
podílí na ochraně a rozvoji tohoto území, pořádá úklidové akce, provádí managementové práce 
v chráněných územích přírody, propaguje oblast jako zajímavý turistický cíl, účastní se správních 
řízení, při kterých hrozí poškození krajiny a přírody pod tlakem stavebních a ekonomických 
záměrů,“ zdůrazňuje místopředseda Mareš. 
 
 Touto cestou chceme poděkovat za odvoz odpadu a spolupráci Velkolomu Čertovy schody, 
Lomům Mořina, Václavu Merhulíkovi, Povodí Vltavy, s.p., obcím Srbsko, Karlštejn a městu 
Beroun. Za pomoc při práci a organizaci děkujeme též Správě CHKO Český kras, ZO ČSOP 
Alkazar a Karlův Týn, Hnutí Brontosaurus Rozruch a Klub přátel Lukova, Gymnáziu Písnická 
Praha 4 a Klubu Českých turistů a dalším.. 
 
         Jan Kutý 
            předseda sdružení 


