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ÚVOD

Milí přátelé,
otvíráte příručku, která Vám pomůže zorgani-
zovat Vaši místní akci Clean Up the World – 
– Ukliďme svět!. 

Clean Up the World (Ukliďme svět!) je meziná-
rodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny 
dobrovolníků na celém světě úklid svého oko-
lí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných 
území, likvidaci černých skládek, ...

Smyslem akce však není pouze uklízet, ale při-
mět lidi k zájmu o stav životního prostředí, 
ve  společné věci zaangažovat různé zájmové 
skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednot-
livce a přimět je k aktivnímu postoji.

Pokud se chcete připojit k těmto aktivitám pro-
spěšným přírodě a našemu okolí vůbec, nech-
te se inspirovat následujícími nápady, rada-
mi a zkušenostmi těch, kteří podobné akce již 
ve svém místě úspěšně zorganizovali.

Váš
 Český svaz ochránců přírody
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TROCHA HISTORIE

Prvopočátkem celé akce byl celoživotní sen aus-
tralského stavitele lodí a jachtaře Iana Kiernana 
obeplout svět. Ve svých 47 letech podnikl 
na jachtě cestu kolem světa (1986 - 1987). Během 
plavby byl však šokován, když viděl, čím vším 
jsou moře znečištěná a zaneřáděná. Po  svém 
návratu domů se rozhodl sezvat své přátele, ti 
pozvali své přátele a společně s dalšími pak vy-
čistili 270 km mořského pobřeží. Bylo to 8. led-
na 1989. Tehdy na 40 000 dobrovolníků sebra-
lo 5 000 tun odpadu. Další rok se rozšířila kam-
paň po celé Austrálii a poté do dalších zemí. 
Myšlenka Clean Up the World byla na světě. 
 
Roku 1993 se akce zúčastnili občané 80 stá-
tů. Od té doby se každoročně připojuje k úkli-
du přes 40 milionů lidí z více než 130 zemí ce-
lého světa. Organizátoři také získávají a rozši-
řují informace o šetrném nakládání s odpady. 
Snaží se s pomocí sdělovacích prostředků při-
mět vlády, průmyslové podniky i obecní orgány 
ke zvýšení zájmu o ochranu životního prostře-
dí. Celý projekt se realizuje pod záštitou UNEP 
(United Nations Environment Program - Pro-
gram OSN pro životní prostředí). Více informa-
cí na www.cleanuptheworld.org.

Kampaň Ukliďme svět! v České republice probí-
há od roku 1993, tedy od prvního ročníku me-
zinárodní kampaně Clean Up the World! Kaž-
dým rokem se v České republice připojuje k akci 
Ukliďme svět! na sto místech přes deset tisíc 
dobrovolníků z nevládních organizací, mateř-
ských, základních a středních škol, dětských od-
dílů i zájmových klubů, přičemž děti tvoří větši-
nu (asi osm tisíc). Z celkového množství sebra-
ného odpadu, které se obyčejně pohybuje ko-
lem sto tun, bývá přibližně 20 % recyklováno.
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Koordinátorem kampaně pro Českou republiku 
je Český svaz ochránců přírody. Dříve byla akce 
v České republice vázána ke konkrétnímu září-
jovému termínu. Nyní probíhá průběžně obvyk-
le na jaře (v období březen – duben) a na pod-
zim (nejčastěji 3. víkend v  září, kdy se zároveň 
koná akce celosvětová).
Do kampaně se můžete zapojit prostřed-
nictvím organizace ČSOP, která součas-
ně poskytuje  materiální a metodickou pod-
poru. Stačí vyplnit elektronický formulář 
na www.csop.cz/uklidmesvet, nebo zaslat při-
hlášku poštou na adresu kanceláře ÚVR ČSOP.

PŘÍPRAVA PŘED AKCÍ

Vyberte lokalitu, kterou byste chtěli uklidit. 
Zvažte, zda Vám na ni stačí síly - jestli zvládne-
te odklidit černou skládku nebo jen vysbírat od-
padky z parku.

Domluvte se s vlastníkem nebo správcem po-
zemku o tom, že na daném místě budete pořá-
dat úklidovou akci. Zároveň ho požádejte o spo-
lupráci, vždyť je za nepořádek zodpovědný. 

Stanovte pokud možno s dostatečným předsti-
hem termín úklidu a zajistěte dostatečnou pro-
pagaci, aby se o akci doslechlo co nejvíce lidí. 
Vyvarujte se toho, aby se váš termín úklidu pře-
krýval s jinou akcí (kulturní, sportovní, ...) v blíz-
kém okolí. Určete přesně čas a místo, kde se 
účastníci sejdou.

Dobře zvažte, kolik budete potřebovat pytlů 
na odpadky, nářadí apod. Nepodceňte počet 
účastníků.

O podporu se nebojte požádat nejen vlastníka 
pozemku, ale i místní zastupitelstvo či staros-
tu obce. Možná budete překvapeni, jak úřady 
při takovýchto akcích vycházejí vstříc. Mít obec 
uklizenou a čistou je přece i v jejich zájmu.

Dejte nám o Vaší akci vědět. Pomůžeme vám 
zajistit některé pomůcky k akci (pytle na od-
pad, univerzální zvací plakáty, drobné odměny 
pro účastníky, metodické brožurky) a v případě 
potřeby poradíme s organizací akce. 

Pokud nechcete využít plakáty od nás, vytvoř-
te si svoje vlastní, na kterých se veřejnost dozví, 
co plánujete. Letáčky umístěte do škol a na tra-
diční veřejná místa. Publikujte v regionálním tis-
ku, nabídněte rozhovor místní rozhlasové či te-
levizní stanici. Pozvěte redaktory přímo na „Cle-
an Up“ akci.

JAK SE ZAPOJIT V ČESKÉ REPUBLICE
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PROPAGACE

Snažte se o co největší publicitu. Na množ-
ství zúčastněných osob do značné míry závi-
sí úspěch celé akce. Oslovte své známé, dejte 
o akci vědět lidem v obci. Kontaktujte zájmo-
vé skupiny a sportovní kluby ve Vašem okolí. Je 
nadmíru užitečné zapojit do akce školy, neboť 
ekologické osvěty není nikdy dost. Děti si mo-
hou aktivním úklidem znečištěného okolí vští-
pit do podvědomí vztah k životnímu prostředí.

Prosíme, používejte logo Clean Up the World 
všude, kde to půjde. Všechny informační a pro-
pagační materiály vydané organizátory akcí 
Clean Up the World by měly nést logo této me-
zinárodní kampaně. Je to významné z hlediska 
podpory a jednotnosti kampaně.

Logo je ochranná známka. Nesmíte ji měnit. Je 
třeba dodržet její formu a uspořádání. Můžete 
ji kopírovat na tiskoviny, propagační materiály, 
můžete přidat i logo Vašeho sponzora.



5

PRŮBĚH AKCE

Snažte se odpad třídit a zajistit jeho odvoz 
do sběrných surovin nebo sběrných dvorů. Smí-
šený odpad patří na řízenou skládku. O způsobu 
odvozu se dohodněte s místním úřadem, sběr-
nými surovinami, místními podniky apod.

Pokud máte možnost, zajistěte fotodokumen-
taci celé akce. Pomůže Vám při zhodnocení vý-
sledků i propagaci akce příští.

Proveďte školení o bezpečnosti práce a dohléd-
něte na bezpečnost!

Informujte všechny účastníky, jak mají třídit od-
pad a kam jej ukládat, kde jsou rozmístěné val-
níky, kontejnery apod. Hned po skončení akce 
odvezte nebo nechte odvézt tříděný odpad 
do sběrny, smíšený na likvidaci.

Vaši kampaň můžete velmi dobře podpořit zají-
mavými doprovodnými akcemi. Zvažte uspořá-
dání besedy s odborníkem, výstavy o tříděném 
odpadu, zábavného večera, hry pro děti, ...

BEZPEČNOST PRÁCE

Účastníky je ještě před akcí vhodné vyzvat, aby 
si s sebou vzali vhodný oděv, obuv a ochranné 
rukavice. 

Těsně před akcí, ještě než se účastníci rozběh-
nou po lese, skládce atp., je velmi žádoucí se-
známit je s bezpečností práce (rozbité sklo, re-
zavé železo, znečištěné předměty, ...). Pokud 
jsou účastníky i děti, je potřeba zvolit dostateč-
ně srozumitelný výklad. Provedení ústního vý-
kladu o bezpečnosti práce v přítomnosti něko-
lika dospělých osob jako svědků je pro ochranu 
organizátora dostačující. Pokud chcete mít ještě 
větší jistotu, proveďte o výkladu zápis (kdy, kde, 
jakým způsobem, obsah), který dospělí svědci 
podepíší.

Organizátor místní akce by neměl dovolit, aby 
se odpadky sbíraly holýma rukama. Nad dětmi 
by měli dohlížet rodiče, příbuzní, vedoucí, uči-
tel či jiný dospělý. Děti by neměly zvedat těžké 
předměty. Na nebezpečné věci (injekčních stří-
kačky, kondomy) by neměly děti sahat a orga-
nizátor by na ně měl mít připravenu nádobu či 
láhev s uzávěrem. V případě nálezu podezřelé-
ho předmětu typu munice z války, je třeba ná-
lez hlásit na policii a s nálezem nijak nemanipu-
lovat.
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Pokud najdete větší uhynulé zvíře (lišku, srnu 
apod.) je možné kontaktovat místní myslivecké 
sdružení a dohodnout se s nimi na způsobu li-
kvidace (pozor na nákazu). S sebou mějte lékár-
ničku. Je dobré vědět, kde je nejbližší ošetřov-
na a v záloze mít připravenu osobu, která bude 
schopna např. autem dopravit případného zra-
něného k ošetření.

Obecně lze říci, že organizátoři nemají v tom-
to směru žádné špatné zkušenosti a že účastní-
ci úklidových akcí bývají ukáznění a jsou si vel-
mi dobře vědomi rizik a nutnosti opatrnosti při 
sběru.

PO AKCI

Zašlete zprávu o akci koordinátorovi akce 
(uklidmesvet@csop.cz), místnímu tisku, vašim 
sponzorům, informujte o ní představitele míst-
ní správy a samosprávy.
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PŘÍKLADY TÁHNOU

V  současné době se každým rokem v  Čes-
ké republice připojuje k  akci Ukliďme svět! 
na  150ti  místech kolem 14  000 dobrovolníků. 
Pro Vaši inspiraci zde uvádíme vybrané úryv-
ky ze závěrečných zpráv místních organizátorů 
z uplynulých let: 

„Dětem se akce líbila, měli jsme z  vykonaného 
sběru odpadků dobrý pocit, že jsme svou troškou 
do mlýna přispěli...a tak prospěli našemu životní-
mu prostředí“,  Dětský domov, ZŠ, školní družina 
a školní jídelna Kostelec nad Orlicí

„V centru města Karlovy Vary nás nepřekvapil ná-
lez zánovního nákupního vozíku ze supermarke-
tu. Mezi sesbíraným odpadem nechyběl různý do-
movní odpad a součásti automobilů. Letošní ra-
ritou byly docela slušné „sjezdovky“, OA, SOŠG 
a SOU Chomutov, středisko Údlice

„Jako každý rok jsme našli pěkné úlovky, od oble-
čení, elektrické přístroje (vysavač), petlahve, sutiny 
ze stavby až po hromadu pneumatik“, ZO ČSOP 
Roháči

„Žáci si přivykli, postupně se i snižuje množství 
odpadu, funguje i spolupráce s obecním úřadem 
na odvoz nasbíraného materiálu. Hodnocení – vý-
borné“, ZŠ a MŠ Choustník

„Myslím, že jsme nebyli jediní při této akci, komu 
zůstává rozum stát nad tím, kam jsou schopni lidé 
odvést suť, staré hadry, rozbité hračky...“, ZO ČSOP 
Kladensko

„Stále více lidí však i díky této akci vnímá péči 
o úklid veřejných prostor jako součást úklidu Na-
šeho Domova :-)“, Okrašlovací spolek v  Jílovém 
u Prahy

„Největší odměnou byly dětem pochvaly od pře-
kvapených turistů a obyvatel v uklízených lokali-
tách“, ZO ČSOP Armillaria

„Některé děti prožívaly sbírání odpadků hodně 
dobrodružně, protože mnohé z  objevených věcí 
byly na těžko dostupném místě a nebo byly díky 
působení času vzhledu záhadného“, ZŠ Nedabyle

„Děti sbíraly se zájmem, dokonce nejvíce nenažra-
ný byl pytel Bohouš na netříděný odpad“, ZŠ a MŠ 
Holubov

„I přes informovanost občanů kabelovou televizí, 
místním rozhlasem i vývěskou o uskutečnění této 
akce byla účast z řad obyvatel téměř nulová. Trápí 
nás lhostejnost a nezájem lidí“, ZO ČSOP Astacus

„Žáci uklízeli zodpovědně a se zájmem, odsoudi-
li velké množství volně pohozených cigaretových 
nedopalků“, ZŠ Senice na Hané

„Věřím tomu, že ti co se zúčastnili, nikdy neodho-
dí cokoliv jinam, než kam to opravdu patří“, Oddíl 
MOP ČSOP Bodlinky



8

TISKOVÁ ZPRÁVA

Jako příklad tiskové zprávy uvádíme zprávu, kterou vydala ÚVR ČSOP na podzim roku 2009. Tuto 
tiskovou zprávu jsme rozeslali do regionálních deníků Jihočeského kraje. Díky této tiskové zprávě 
vznikla reportáž regionální České televize.
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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

Praha, 10. září 2009 K okamžitému zveřejnění

Velký úklid Vltavy

V rámci podzimního kola 17. ročníku kampaně Ukliďme svět! proběhne 12. září 2009 velký úklid 
Vltavy v úseku VD Lipno – Boršov nad Vltavou

Velké čištění Vltavy organizuje již od roku 1995 Sdružení pro Vltavu. Této akce se účastní nejen dob-
rovolníci a sportovní organizace, kterým není lhostejná čistota řeky a jejích břehů, ale daří se do této 
akce začlenit i orgány místní správy.

Vyčištěno bude 70 kilometrů řeky a jejího blízkého okolí. Každá část řeky bude čištěna po obou bře-
zích i v korytě řeky z lodí.

Do 17. ročníku kampaně Ukliďme svět! se v České republice přihlásilo 150 organizací, doposud se 
zapojilo 14 000 dobrovolníků. Do kampaně se hlásí základní a mateřské školy, základní organizace 
ČSOP, městské a obecní úřady a další neziskové organizace. Dobrovolníci uklízí odpadky podél tu-
ristických cest a v okolí obcí, čistí koryta vodních toků a jejich břehy, odstraňují černé skládky, apod. 
Na mnoha místech jsou tyto aktivity spojeny s dalšími kulturními akcemi – výstavami, soutěžemi, vý-
sadbou zeleně nebo posezeními u táborového ohně. Akce jsou otevřené veřejnosti.

Děkujeme všem dobrovolníkům, organizacím a sponzorům, kteří se do této kampaně zapojují!

Více informací naleznete na: www.csop.cz/uklidmesvet

Generálním partnerem této akce je Nadační fond Veolia Voda. 
Ukliďme svět! podporuje  rovněž Ministerstvo životního prostředí ČR.

Tereza Vláčilová, Český svaz ochránců přírody, 
tel. 222 516 115
Petr Kolínský, Sdružení pro Vltavu
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PODĚKOVÁNÍ

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům, kteří se kampaně Ukliďme svět! zú-
častnili. Především místním organizátorům, kteří každoročně věnují spoustu času a úsilí přípravě 
a zajištění akcí po celé České republice.

Dále děkujeme australskému centru za metodickou pomoc, nápady a povzbuzování při koordino-
vání kampaně.

A velmi děkujeme organizacím, které přispěly na rozšíření kampaně v České republice tolik potřeb-
nými financemi – Nadačnímu fondu Veolia Voda, Ministerstvu životního prostředí ČR a Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy.

Více na stránkách www.csop.cz/uklidmesvet

Generální partner
projektu Ukliďme svět!



11

Ukliďme svět! 

Zpráva o chystané akci

1. Jméno organizace:

2. Odpovědná osoba:

3. Kontaktní údaje (e-mail, telefon, adresa pro zaslání materiálu):

4. Do akce se zapojíme (jak):
 
 

5. Kdy naše akce proběhne:
 

6. Předpokládaný počet účastníků:

 Od ústředí ČSOP uvítáme:

7. Univerzální zvací plakáty (počet): 
8. Pytle na odpad na více použití (počet): 
9. Drobné odměny pro účastníky (počet): 

10.  Poznámky, připomínky, dotazy, nápady: 

Prosíme o stručné vyplnění min. 3 týdny před zahájením akce a zaslání na adresu:
Kancelář ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4; uklidmesvet@csop.cz
Formulář je také možné vyplnit přímo na stránkách ČSOP www.csop.cz/uklidmesvet
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Ukliďme svět! 

Zpráva o uskutečněné akci

1. Jméno organizace:

2. Odpovědná osoba:

3. Termíny konaných akcí:

4. Jaké oblasti – kde se konal úklid:

 
 

5. Počet účastníků do 15 let:
6. Počet účastníků 15-26 let:
7. Počet účastníků nad 26 let:
8. Množství tříděného odpadu (k recyklaci)[kg]:
9. Množství netříděného odpadu [kg]

10.  Celkové hodnocení akce, vaše názory, pocity, připomínky:

Prosím o stručné vyplnění po skončení akce a zaslání na adresu:
Kancelář ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Formulář je také možné vyplnit přímo na stránkách ČSOP www.csop.cz/uklidmesvet





Ukliďme
svět!

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00  Praha 4 
tel: 222 516 115, 222 511 494

fax: 222 511 496
e-mail: info@csop.cz
web: www.csop.cz


