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UKLIĎME ČESKO 2015: Zatočme s nepořádkem a černými 
skládkami v našich obcích a jejich okolí! 

 

Speciální díl seriálu Obec 21. století se věnuje dobrovolnické akci Ukliďme Česko. Článek vás 
seznámí s historií této akce a podá tipy, jak se jako obec zapojit.  

O akci Ukliďme Česko 

Akce Ukliďme Česko je určena všem, komu vadí černé skládky a nepořádek v přírodě, 
městech a obcích, ale především mají chuť s tím něco udělat. Organizátorem akce je spolek 
Ekosmák. Cílem akce je zaangažovat co možná největší počet dobrovolníků a s jejich pomocí 
zmapovat a uklidit co nejvíce černých skládek a odpadků z našich měst a přírody. Dalším 
cílem je také zviditelnit dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek v médiích 
a přispět tím k prevenci jejich vzniku do budoucna. 

Ukliďme Česko 2014 

V roce 2014 po zhruba půlroční intenzivní 

přípravě proběhla akce Ukliďme Česko 

v sobotu 17. května 2014. I přes nepřízeň 

počasí se místní úklidové akce uskutečnily 

na 280 místech po celé ČR a zhruba 6 000 

účastníků sesbíralo 350 tun odpadů. Za 

komplexní pojetí problematiky 

a uspořádání prvního ročníku akce se 

spolek Ekosmák stal celkovým vítězem 

soutěže Energy Globe Award 2014 známé 

jako "Ekologický Oskar".  
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Ukliďme Česko 2015 

Letošní akce Ukliďme Česko se uskuteční v sobotu 

18. dubna 2015. Oproti prvnímu ročníku doznalo 

Ukliďme Česko 2015 několika změn.  

Tou nejzásadnější změnou je rozvolnění termínu 

uskutečnění úklidů, které se kromě hlavního 

termínu v sobotu 18. dubna nově mohou uskutečnit 

i v alternativním datech. Cílem této změny je 

umožnit organizaci firemních úklidů v běžné 

pracovní době, nebo školních úklidů v rámci výuky 

a zvýšit tak zájem o celou akci o další subjekty mimo 

účastníky z řad aktivních dobrovolníků. 

 

Jak se zapojit jako obec  

Stejně jako v loňském roce i při letošních 

úklidech bude hrát zásadní roli aktivní 

zapojení obcí. Ty se do projektu mohou 

zapojit na několika úrovních.  

První, ze strany hlavních organizátorů 

nejvítanější možností, je zapojení obce jako 

organizátora místní úklidové akce, kdy sama 

obec zajistí uskutečnění úklidu.  

Dále může obec poskytnout podporu 

organizátorům úklidů, které se odehrají na 

území dané obce tím, že „uklízečům“ zajistí odvoz sesbíraných odpadů.  

Sama obec také může přispět k šíření informace o akci prostřednictvím vlastních komunikačních 

kanálů (webové stránky, Facebook, tištěný zpravodaj, obecní nástěnky, apod.). 

 

Co je to Ekologický Oskar? 

Soutěž E.ON Energy Globe Award ČR, známá mezi odbornou i laickou 

veřejností jako Ekologický Oskar, oceňuje projekty a inovativní nápady 

v oblasti životního prostředí a úspor energií. Jedná se o mezinárodní soutěž, 

kterou v České republice již po několik let pořádá energetická společnost 

E.ON. Cílem soutěže je ocenit nápady, které pomáhají šetřit životní prostředí 

a energie.  

Soutěž je vyhlašována v pěti kategoriích – Obec, Kutil, Firma, Mládež a Nápad, která hodnotí 

dosud nezrealizované projekty. 

http://www.envipartner.cz/
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Proč se zapojit jako obec  

Co zapojení obce do projektu přinese? 

Projekt Ukliďme Česko je skvělou možností, 

jak může obec řešit problematiku černých 

skládek a znečištění na svém katastrálním 

území. Zapojení dobrovolníků do akce může 

obci ušetřit i nemalé finanční částky, když 

dobrovolníci bez nároku na odměnu uklidí 

nepořádek, který by jinak zůstal 

v kompetenci obce. Svým zapojením se do 

organizace úklidu může obecní úřad, kromě 

zlepšení prostředí ve vlastní obci, také 

přispět k dalšímu zlepšení své veřejné image 

a přispět dobré věci.  

Možnost pro obce 
Kromě rozsáhlé mediální prezentace celého projektu budou hlavní organizátoři pro letošní ročník 

schopni (minimálně pro prvních 500 přihlášených organizátorů) zajistit zaslání pevných pytlů na sběr 

odpadu, rukavice pro dobrovolníky + tričko pro hlavního organizátora a drobný dárek pro účastníky. 

Samozřejmostí je informační podpora jak akci propagovat, organizovat, manuál a bezpečnostní 

pokyny pro samotný úklid.  

 

 

 

Kde získat více informací? 

 

Ukliďme Česko 

E-mail: info@uklidmecesko.cz  

Office: +420 511 110 692 (9-15 hod.) 

Mobil: 777 176 674, 777 176 675 

www.uklidmecesko.cz 

 

Spolek "Ekosmák"  

Zahradnická 188/3, Brno 603 00  

Bankovní spojení: 2500502823/2010  

www.ekosmak.cz 
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