
 

 

  

Tisková zpráva Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko  

ze dne 16. 3. 2020 

 

Ukliďme svět, ukli ďme Česko! Ale až na podzim…  

Organizáto ři akce Ukli ďme svět, ukli ďme Česko z Českého svazu ochránc ů přírody a 
spolku Ukli ďme Česko s politováním oznamují, že úklidové akce naplá nované na letošní 
jaro se z d ůvodu vyhlášení karantény nemohou v plánovaném rozsa hu uskute čnit. Až krize 
pomine, zdravotní vycházka do p řírody p řijde vhod a sebrat pár odpadk ů cestou lze 
vždycky… 
 
„Moc nás to mrzí, ale po dobu trvání nouzového stavu se akce zaregistrované na 
www.UklidmeCesko.cz nemohou uskutečnit. Stejně jako už roky vybízíme veřejnost k 
odpovědnému chování k přírodě a veřejným prostranstvím, vyzýváme nyní k odpovědnosti vůči 
našim spoluobčanům (v prvé řadě nejvíce ohroženým seniorům). Konání organizovaných 
úklidových akcí je do ukon čení stavu nouze pozastaveno , stejně jako distribuce úklidových 
pomůcek (pytlů a rukavic). Až se situace uklidní, budou mít organizátoři možnost své dříve 
zaregistrované akce přesunout na nové termíny, s největší pravděpodobností podzimní,“ sdělil 
za organizátory Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko. 
 
„Měli jsme letos zaděláno na rekordní účast, o čemž svědčí k dnešnímu dni zaregistrovaných 
2400 akcí. Byla připravena i rekordní podpora úklidů ve formě zásilek pytlů a rukavic. To vše 
teď ale musí počkat. Pokud situace dovolí, ve velkém to znovu rozjedeme na podzim,“ říká 
Kateřina Landová, která má v Českém svazu ochránců přírody na starosti komunikaci 
s dobrovolníky. 
 
Nyní v první řadě respektujme nařízení vlády o omezení pohybu a omezení potkávání se 
(momentálně do 24.3.), zůstaňme, pokud možno doma s rodinou, užijme si společný čas, 
ukliďme si doma. Následně pak můžeme vyrazit do přírody a vycházku spojit se sesbíráním 
nalezených odpadků, nebo třeba pozorováním vracejících se ptáků, táhnoucích obojživelníků či 
hledáním zapomenutých mokřadů…  
 

Kontakt pro další informace: 
Radek Janoušek, radek@uklidmecesko.cz, 777 176 675 

 

Generálním partnerem akce je VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 

Hlavním partnerem akce je Komerční banka, a.s. 

Partnery akce jsou ŠKODA AUTO a.s., EKO-KOM, a.s., PENNY Market, Gambrinus, ALPINE PRO a.s. a E.ON 


