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Hlavní jarní úklidový den  – sobota 6. dubna 2019

Podzimní celosvětový úklid – sobota 21. září 2019

Akci organizují

Ukliďme Česko z.s.





Porovnání let 2015 - 2018



Jak se uklízelo v krajích



Celosvětový úklid 2018



Sběr PETlahví

Počítání proběhlo rámci WCD 2018

Proběhlo 384 úklidů s počítáním PET

Celkem sesbíráno 32 800 kusů PET

Odpovídá to 1,4% hmotnosti odpadu

V roce 2018 dobrovolníci z přírody 

vysbírali celkem

280 000 kusů PET lahví (11 tun)



Sběr dat o úklidech

V roce 2018 byla celková úspěšnost

vyplnění reportů 72%.

Organizátoři po akci vyplňují report.

TZ se statistikami o proběhlých úklidech bude

k dispozici v pondělí 8. dubna. dopoledne

Komunikace s dobrovolníky a sběr dat s 

využitím smart komunikačních  technologií



Chystané úklidy 2019



Jaro 2019 v číslech

580 organizátorem je jednotlivec

150 firemních úklidů

1100 organizací, spolků…

390 školních úklidů

900 obecních úklidů

Aktuálně zaregistrováno celkem 3 120 úklidů, a stále přibývají…



Materiál pro jarní úklidy

18 000   velkých rukavic

17 000   malých rukavic

20 000   pevných pytlů

55 000   plastových pytlů

Rozesíláme cca 1 500 balíků s materiálem

1 250   triček



Soutěž pro školní kolektivy

V roce 2019 stejně jako 2018 téma „komix“



Fotosoutěž

Pro rok 2019 kategorie: „Před a po“, „Mládež“ a „Pneumatika“



Pneumatiky – téma úklidů 2019



Pneumatiky nepatří do přírody!

Aktuálně se sesbírá 93% všech pneumatik uvedených na trh v ČR, v ČR 

funguje 4200 míst zpětného odběru pneumatik – některé hůře, některé 

lépe

• Ze zákona jsou povinni odebírat zpět pneumatiky výrobci/dovozci – sbírají 

individuálně ve svých provozovnách nebo jimi určených pneuservisech 

anebo se mohou přidat ke kolektivnímu systému (v ČR aktuálně ELTMA) 

- Kolektivní systém ELTMA (1650 míst) – www.eltma.cz/sberna-mista

- Individuálně plnící výrobci (2550 míst) – www.mzp.cz/cz/odber_pneu

Problémy 

• Pneumatiky končí na černých skládkách - jejich sběr z přírody není nijak 

jednoduchý (sběrné dvory nejsou místem zpětného odběru)

• Některá povinná místa zpětného odběru odmítají převzetí pneumatik 

(porušují zákon)

• Někteří výrobci/dovozci sbírají pouze minimum a prodražují tak systém 

sběru ostatním   

http://www.eltma.cz/sberna-mista
http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu


Pneumatiky nepatří do přírody!

Řešení MŽP 

•Od roku 2020 se zvedá minimální cíl pro zpětný odběr u každého povinného 

sběrného místa ze současných 35 % na 65 % - pomůže zafinancovat rozvoj 

systému a rozloží rovnoměrně náklady mezi všechny subjekty 

•ČIŽP pravidelně kontroluje místa zpětného odběru pneumatik

•Pokud místo zpětného odběru odmítne pneumatiky převzít, nutno hlásit 

ČIŽP, která zahájí kontrolu (pozor, ne každý pneuservis je povinným místem 

zpětného odběru)

•Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností 

-Vznikne státní registr všech míst zpětného odběru výrobků – interaktivní 

mapa pro občany 

-Další rozvoj sběrné sítě financovaný výrobci pneumatik 



Místa zpětného odběru pneumatik -

ELTMA 



Pneumatiky – výsledky sběru
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Poděkování



Jsme Vám k dispozici

Tiskové zprávy projektu

Fotografie, videa z proběhlých úklidů

Kontakty na místní organizátory

I díky Vám se o akci mohou dovědět další dobrovolníci…    Děkujeme!

Kontakt pro média

Radek Janoušek

777 176 675

radek@uklidmecesko.cz





Čas pro Vaše dotazy…



Čas pro Vaše dotazy…



Čas pro Vaše dotazy…


