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Rok 2021 nebyl dobrovolnickým úklidovým akcím 
bohužel opět příliš nakloněn. Epidemiologická situace 
na jaře umožňovala pouze individuální úklidy a 
podzimní akce nebývají tradičně tak početné jako 
jarní. Oproti kritickému roku 2020 se však podařilo 
uklidit o poznání více nepořádku.

Věnovali jsme se také prevenci znečištění 
prostřednictvím aplikace KAMsNIM.cz. Jak jsme se s 
letošním rokem celkově  popasovali, se pokusíme 
nastínit v tomto shrnutí úklidové sezóny.

Souhrn úklidové sezóny 2021



www.UklidmeCesko.cz/map

sobota 27. března
sobota 18. září - Celosvětový úklidový den

2021 – hlavní úklidové dny



Již v loňském roce jsme testovali spolu s místními 
organizátory takzvané Pytlomaty, tedy místa, kde si 
mohou dobrovolníci vyzvednout pytle (a někde i 
rukavice) a také instrukce co a jak uklízet. A to tak, aby 
se v době omezení nemuseli sdružovat a přesto měli 
možnost jít uklízet jednotlivě, či v rodinných týmech. 

Tento koncept se osvědčil a vznikly díky tomu stovky 
pytlomatů, některé navíc velmi kreativní, ostatně 
posuďte sami…

Jarní úklidy 2021



Jaro 2021 - Pytlomaty



Jaro 2021 - Pytlomaty



Jaro 2021 - Pytlomaty



Fotosoutěž jaro 2021



Jaro 2021 v číslech

647 organizátorem je jednotlivec

73 firemních úklidů

611 organizací, spolků…

87 školních úklidů

390 obecních úklidů

Celkem 1 808 akcí, 46 156 účastníků, sesbíráno 827 tun odpadů



Na konci července nečekaně udeřilo na Jižní Moravě 
tornádo, po kterém zbylo krom materiálních ztrát také 
těžko uvěřitelné množství odpadů, roztroušených po 
okolí postižených obcí. 

Narychlo se nám podařilo ve spolupráci s Krizovým 
štábem v Břeclavi zorganizovat ve dvou víkendech na 
začátku prázdnin stovky dobrovolníků a uklidit 
rozsáhlé území v okolí obcí Hrušky a Moravská Nová 
Ves.

Úklid po tornádu - červen/červenec



Tornádo červen 2021



Úklid po tornádu



Úklid po tornádu – uklizené území



Národní koordinátorHlavní pořadatel

Celosvětový úklidový den 2021

18. září se konal již 4. ročník Celosvětového úklidu, který 
organizuje iniciativa Let's Do It! World, národním koordinátorem 
pro Českou republiku je již od roku 2018 náš spolek Ukliďme 
Česko.

Akce proběhla letos ve 191 zemích na všech kontinentech, 
přičemž v ČR se  9300 dobrovolníkům se během jednoho dne 
podařilo uklidit přes 90 tun odpadů.



World Cleanup Day 2021



Fotosoutěž podzim 2021

Cena poroty



Fotosoutěž podzim 2021

Vítězné video a fotografie - cena veřejnosti

https://youtu.be/DerYCO8pbf0

https://youtu.be/DerYCO8pbf0


Konané úklidové akce na podzim - 612



Celkové výsledky v roce 2021



Mediální dopad

tištěná média: 401
televize: 59
rozhlas: 26
internet: 1214
facebook: 40 214 sledujících

Podrobně na https://www.uklidmecesko.cz/about/vMediich/

https://www.uklidmecesko.cz/about/vMediich/


Materiál pro letošní úklidy

22 000     velkých rukavic

21 200     malých rukavic

94 000    plastových pytlů

Celkem 1346 balíků s materiálem

710    triček

100 000    samolepek

350    tašek z biobavlny



Poděkování - partneři



Dále děkujeme…



Videa 2021

https://youtu.be/kuOwJr_lR4w https://youtu.be/lTCVJQ04uyY

https://youtu.be/ZO5ArPh1Vcc https://youtu.be/lrvlQKWX830



O co méně (oproti roku 2019 bez omezení) se podařilo 
letos uklidit, o to více jsme se zaměřili na prevenci 
znečištění a posunuli náš nejmladší projekt 
KAMsNIM.cz o notný kus kupředu. Celkový počet 
míst, kam správně odevzdávat odpady přesáhl 100 
tisíc! 

A především přibyla řada míst a komodit, které se 
odpadem stát nemusí a dostanou šanci na „druhý 
život“ nebo pomohou potřebným. Přidali jsme do 
mapy KAMsNIM.cz Re-use centra, Charity, SWAPy a 
řadu dalších míst pro oběhové a recyklační systémy. 

Projekt KAMsNIM.cz

http://www.kamsni.cz/


Video – Kam s ním?

https://youtu.be/TRUkwHVHef8



www.KAMsNIM.cz



www.KAMsNIM.cz



Poděkování – partneři KAMsNIM.cz



Díky podpoře od firmy LUSH a ve spolupráci s 
Diecézní charitou Brno jsme na konci roku 2021 
zorganizovali výzvu Obrácený adventní kalendář:

“Odložte v době adventu namísto otevírání políček s čokoládou každý 
den jednu věc, kterou už nepotřebujete a která by mohla být užitečná 
pro někoho jiného!”

Konkrétně jsme se zaměřili na sběr ošacení pro lidi 
bez domova v Brně a okolí, nicméně potenciál pro 
rozšíření na celou ČR a větší škálu sbíraných věcí tu 
rozhodně je. Uvidíme v příštím roce na základě 
vyhodnocení této pilotní akce…

Konec roku – Obrácený adventní kalendář



Konec roku – Obrácený adventní kalendář



Video – Obrácený adventní kalendář

https://youtu.be/5nKGfNgYq9U



Rok 2021 nebyl (zřejmě pro nikoho) snadný. Proto bychom ze 
srdce rádi poděkovali všem, kdo se letos připojili k úklidu Česka a 
zejména organizátorům/kám úklidů, kteří přípravě a průběhu 
svých akcí věnovali drahocený čas a energii. Rovněž tak našim 
sponzorům a mediálním partnerům, bez kterých by akce rozsahu 
Ukliďme Česko nebyla realizovatelná.

Pro příští rok bychom se kromě uklízení samotného opět rádi 
věnovali prevenci a především rozvoji aplikace KAMsNIM.cz, aby 
toho nepořádku k uklízení bylo do budoucna čím dál méně… J

Děkujeme a přejeme pohodové vánoční svátky.

Váš spolek Ukliďme Česko

Závěrem



IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

01715542

Ukliďme Česko z.s.
Březová 352/6
Brno
637 00

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2021

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 4658272 1 292A. I.

Osobní náklady 6828244 1 506A. III.

Ostatní náklady 36 3A. V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek

687 68A. VI.

Náklady celkem 2 8691 722 1 14710Součet A.I. až A.VIII.

Přijaté příspěvky 1 54913 1 549B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 40014 1 400B. III.

Výnosy celkem 2 9491 549 1 40017Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 80-173 253C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 80-173 253D. 19ř. 18 - ř. 9

Ochrana přírody a zdraví
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

30.04.2022


