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Průběh akce:  

Událost Ukliďme Olomouc, pořádáná spolkem Udržitelný Palacký v rámci celorepublikové akce 
Ukliďme Česko a celosvětové akce Ukliďme svět, se uskutečnila 8. dubna 2017, od 11:00 do 14:00. 
Sraz organizátorů s dobrovolníky se konal v budově Přírodovědecké fakulty, celkem se sešlo okolo 
čtyřiceti dobrovolníků, což je sice nižší počet než v loňském roce, ale podobnou akci ve stejný den 
v Olomouci pořádalo více nezávislých skupin. Mezi dobrovolníky byli většinou studenti a jejich 
kamarádi či rodinní příslušníci, uvítali jsme mezi sebou také několik zahraničních studentů ze 
studijního programu Erasmus díky navázání spolupráce s ESN Olomouc. Dobrovolníci nejprve obdrželi 
základní informace a bezpečnostní pokyny, poté byli rozdělelni do šesti menších skupinek a vydali se 
na předem vytyčená místa. Každý obdržel rukavice, byly rozdány pytle na odpad, oboje zaslané od 
organizátorů Ukliďme Česko, Technické služby města Olomouc stejně jako loňský rok přispěly 
kleštěmi na odpad, kolečka nám zapůjčila Správa kolejí a menz. Každý tým měl svého vedoucího 
v reflexní vestě, který je odvedl k místu úklidu. Na fakultě pak zůstal hlavní koordinátor, který byl 
k dispozici v případě potřeby.  
 
Místa úklidu byla zvolena po předchozím mapování oblastí, většinou na obdobných místech jako při 
loňské akci, při němž došlo k příjemnému zjištění, že odpadu na místech ubylo. Výběř míst byl 
konzultován s Technickými službami Olomouc, které měly informace o místech úklidu dalších 
zaregistrovaných skupin, aby nedošlo k překrývání oblastí. Byl zařízen svoz odpadu ke škole, kde jej 
později Technické služby oklidily. Po skončení akce jsme napočítali zhruba 810 kg uklizeného odpadu. 
Dobrovolníci se mohli za odměnu občerstvit a nabídnout si z pomazánek či sladkých buchet a na 
večer se ještě někteří z nás sešli při grilování na studenstské zahrádce Václavka.  
 
Do organizace akce se zapojila většina členů spolku Udržitelný Palacký, kteří se podíleli na mapování 
míst, komunikaci s Ukliďme Česko, Technickými službami, univerzitou a médii, které celou akci 
sdílely, a v neposlední řadě také s dobrovolníky. Velké díky jim také patří za účast na samotné akci, 
koordinaci uklízecích týmů, propagování události na Facebooku, přípravě občerstvení či natáčení 
videa a pořizování fotografií. Výstupy projektu byly splněny jak účastí (přesné číslo účastníků bohužel 
nemáme vzhledem k tomu, že se lidé připojovali a odpojovali na akci v rámci vlastních časových 
možností, ne všichni zúčastnění se k akci přihlásili online), tak úspěšným uklizením vytyčených míst, 
akce měla mezi dobrovolníky také velmi pozitivní ohlasy. Za úspěch také považujeme to, že bylo 
v Olomouci ten den více uklizecích skupin než v loňském roce, takže akce Ukliďme Česko získává na 
popularitě.  
 

Kontrolovatelné přílohy a výstupy: 

Příloha č. 1: Seznam přihlášených účastníků přes portal Ukliďme Česko 

Příloha č. 2: Odkaz na fotogalerii z události: 

https://www.facebook.com/pg/udrzitelnypalacky/photos/?tab=album&album_id=158580416479309
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Příloha č. 3: Odkaz na video z události: https://www.youtube.com/watch?v=9AZLPud9em4&t=4s  

Příloha č. 4: Článek o akci: http://pres.upmedia.cz/zpravy/studenti-uklizeli-olomouc-v-ramci-

projektu-uklidme-cesko 

Příloha č. 5: Mapa míst, kde se uklízelo 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1syLWD_LSRMWaBWZ19U-

nvy9rQ_E&ll=49.59647700092674%2C17.266259199999922&z=14  

 

Příloha 1. Seznam přihlášených účastníků přes portal Ukliďme Česko:  

1. Veronika Miklíková 

2. Kateřina Dostálová 

3. Lucie Spěváková 

4. Kateřina Kutková 

5. Eva Dostálová 

6. Štěpán Vaškevič 

7. Martin Kovařík 

8. Jiří Beran 

9. Viktorie Víchová 

10. Tomáš Konečný 

11. Eva Valentová 

12. Klára Vašíčková 

13. Šárka Vašíčková 

14. Michaela Orságová  

15. Erika Vysloužilová 

16. Adéla Hazuchová 

17. Klára Furišová 

18. Ondřej Daněk 

19. Martin Müler 

20. Marek Meisner 

21. Adam Rajcan 

22. Jonáš Jelen 

23. Denisa Koppová 

24. Zuzana Pattingerová 

25. Veronika Rojová 

26. Jan Opletal 
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27. Roman Marek 

28. Lenka Tomečková 

29. Pavel Dostál 

30. Gabrielle Salome 

31. Patrik Jurenka 

32. Marek Meisner 

33. Ondřej Čejka 

34. Terezie Otrubová 


