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Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České 
republiky (a dokonce na pár místech mimo ni).  Jejím cílem je  uklidit nelegálně vzniklé  černé 
skládky a nepořádek. Společně v sobotu 8. dubna 2017. 

Jak to funguje
Počet členů organizačního týmu Ukliďme svět, ukliďme Česko by se dal spočítat na prstech jedné 
ruky. Největší podíl na celé akci máte ovšem vy – naši dobrovolníci. Jen díky vám je totiž možné  
úklidovku úspěšně uskutečnit v takovém rozsahu. 
Srdcem  akce  jsou  dobrovolní organizátoři  místních  úklidů.  To  jsou  lidé,  kteří  se  chopí 
zodpovědnosti a zorganizují úklid v místě, které si sami určí. Od začátku až do konce se pak starají  
o hladký průběh akce. My jim k tomu poskytujeme naše know-how, v době hlavních úklidových 
vln (předem ohlášených velkých úklidů na jaře a na podzim) také pevné pytle na sesbíraný odpad 
a kdykoliv během roku veškerou další potřebnou podporu. 
Organizátoři  mají  "pod palcem" skupinku  dobrovolníků.  Ti  vyplní  registrační  formulář a  na 
interaktivní  mapě úklidů si  vyberou jim nejvíce  sympatickou skupinu,  ke které se  připojí.  V 
termínu akce se pak sejdou na "místě činu" a uklidí. Společně. 
Významný podíl na uskutečnění akce mají také  všicni, kteřínás podporují, a to ať už  finančně, 
materiálně anebo mediálně. 

Kdo uklízí
Uklízíme všichni.  Společně. V jeden den. Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů 
České republiky. Uklízejí školáci, politici, úředníci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, 
důchodci, programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, turisti, pejskaři, pankáči … Prostě všichni, na 
koho si vzpomenete. Uklízíme společně! 

Základní informace
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České 
republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Společně v jeden 
den. 

Jak to všechno začalo
V roce 1992 se Český svaz ochránců přírody přidal k právě vznikající celostátní iniciativě Clean 
up the World! (Ukliďme svět). Vzal si v České republice na starost koordinaci úklidových akcí 
skrze  své  základní  organizace  a  šel  příkladem.  Ročně  se  do  akce  zapojilo  kolem  18  000 

http://www.csop.cz/
http://www.uklidmecesko.cz/


dobrovolníků a každým rokem přibývali další nadšenci i mimo svaz. 
V roce 2012 vznikla nezávisle na akci webová a mobilní aplikace ZmapujTo (www.zmapujto.cz), 
prostřednictvím které mohou občané informovat úřady o černých skládkách a dalších problémech 
ve  svých  městech  a  obcích.  Nahlášených  skládek  však  přibývalo,  ale  skoro  žádné  nemizely. 
Ukázalo se, že není v silách úřadů uklidit všechny skládky a vyřešit  každý nahlášený problém. 
Proto se spolek Ekosmák rozhodl uspořádat na jaře 2014 první ročník úklidové akce s názvem 
Ukliďme Česko. Díky modernímu přístupu a po vzoru světového hnutí  Let’s do it! (Pojďme do 
toho!) se podařilo oslovit a motivovat hned napoprvé desítky ticíc lidí. O tom, že akce byla úspěšná 
svědčí i vítězství Spolku Ekosmák v soutěži Energy Globe Award. 
Po dalších dvou letech se zrodil nápad obě akce spojit a dát tak vzniknout největší dobrovolnické 
akci  v  České  republice.  A povedlo  se!  Spojením tradice,  zkušeností  a  moderního  přístupu  se 
podařilo v roce 2016 oslovit a aktivně zapojit přes  86 000 dobrovolníků a sebrat přes  1600 tun 
odpadu (z  toho  23%  vytřídit)!  Do  úklidů  se  zapojily  stovky  škol,  spolky,  sdružení,  hasiči, 
záchranáři,  policisté,  vodáci,  turisti,  sousedé,  studenti,  maminky,  důchodci,  celá  města,  obce  i 
několik mediálně známých tváří. 
Akce má především za cíl  širokou veřejnost skrze vlastní zážitek poučit o závažnosti  problému 
černých skládek a odpadu v přírodě, oživit témata diskuze o odpadech a recyklaci a takto vlastnímu 
vzniku černých skládek předcházet. Ti, co jednou uklízeli, už další nepořádek dělat nebudou! 
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