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Jak probíhala jarní fáze  úklidů v rámci Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016.
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Hlavním úklidovým dnem letošního 

Ukliďme svět, ukliďme Česko byla 

sobota 16. dubna.  

 

Na jaře se však po celém Česku uklízelo 

po dobu několika týdnů. 

Jarní vlnu úklidů zahájil v pondělí 22. února 

první letošní úklid. Dobrovolníci uklidili 100 kg 

odpadu z pražské Cibulky. Úklidy letošního 

jara symbolicky zakončilo hned 7 úklidů 

naplánovaných na sobotu 30. dubna. 

Další úklidy probíhají i v průběhu roku, 

většina se však chystá na podzimní 

úklidovou vlnu, která navazuje na 

tradici Českého svazu ochránců přírody 

a stala se součástí společné akce. 

V číslech  

Během 9 týdnů 

proběhlo 1 851 úklidů. 

Zúčastnilo se jich 78 000 osob. 

V roce 2015 proběhlo v rámci Ukliďme svět 

a Ukliďme Česko celkem 1473 úklidů s účastí 

52 359 osob. 
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Heslo letošního ročníku znělo „Uklízíme 

všichni“. Podařilo  se nám jej  naplnit? 

 

Velvyslanci, školáci i bezdomovci 
Do úklidů se letos zapojili například: 

 diplomaté 4 velvyslanectví, 
 ministři české vlády, 
 moderátoři Českého rozhlasu Dvojka, 
 IQ Roma servis,  
 mateřské, základní, střední i vysoké školy, 
 vřesinští senioři, 
 28 dětských domovů, 
 bezdomovci z Jabloncenad Nisou, 
 české i zahraniční firmy, 
 dospělí z ústavu pro mentálně postižené, 
 městské a obecní úřady, 
 sportovci, hasiči, myslivci a další….
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Nejviditelněji  se úspěch úklidů 

projevuje v přírodě. Kolika odpadů  jsme 

ji letos dokázali zbavit?  

 

Méně nových skládek 
Letos jsme toho uklidili opravdu hodně. To ale 

není všechno. Kdo si jednou vyzkoušel uklidit 

černou skládku, pořádně se zamyslí, než 

odhodí u cesty obal od čokoládové tyčinky. 

A pak strčí obal do kapsy a vyhledá nejbližší 

odpadkový koš. 

Zapojením široké veřejnosti do úklidů 

tak úspěšně bojujeme nejen proti 

existujícím, ale také proti budoucím 

černým skládkám. 

 

V číslech  

Celkem jsme uklidili  1 760 tun odpadu. 

Vytřídili jsme  30 % (528 tun). 

Každý účastník průměrně posbíral  22, 5 kg. 
 

V roce 2015 jsme uklidili 1 403 tun.
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Kolik úklidů proběhlo v 
jednotlivých krajích ČR? 

Uklízelo se  po celé České republice. Ve 

kterých regionech se letos dobrovolníci 

ukázali  nejvíce a kde  by měli  příště 

zabrat? 

 
Uklízíme celou republiku. V některých 

oblastech se nám to daří více, jinde musíme na 

navázání významnější spolupráce zapracovat. 

Sídlíme v Brně a v Praze, tam máme základnu 

příznivců přirozeně nejširší. V Brně se nám 

letos podařilo prohloubit spolupráci 

s Městskou policií, která při svých 

předúklidech vysbírala z brněnských parků 

injekční stříkačky. V Praze uklízeli velvyslanci, 

ministři a další významné osobnosti. 
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Ukliďme svět, ukliďme Česko se 

i v letošním roce těšilo velké podpoře 

ze strany médií.  

 
Aby Ukliďme svět, ukliďme Česko vůbec 

dávalo smysl, musí se do něj zapojit 

dobrovolníci. A aby se do něj dobrovolníci 

zapojili, musí o něm vědět. Proto je pro nás 

nepostradatelná podpora ze strany našich 

mediálních partnerů. 

Máme velké štěstí, spolupracujeme s těmi 

nejlepšími.  

Díky našim 85 mediálním partnerům o nás 

bylo na jaře slyšet opravdu všude. 

V číslech  

 7 vstupů v hlavních zprávách 

 29 rozhovorů v rádiích 

 56 článků v celostátních denících 

 485 článků v regionálních médiích 
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Tým Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016 


