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Cíle projektu ZmapujTo.cz 

boj proti nelegálním skládkám 

určen všem, jimž se nelíbí černé skládky v 
našich městech, vesnicích, v přírodě a 
především s tím chtějí něco udělat 

uživatel dokáže skládku nahlásit jednoduše a 
rychle díky mobilním aplikacím a formuláři 

aplikaci pro města a obce, přehled o tom, kde 
se skládky a přeplněné kontejnery nachází 



Princip ZmapujTo.cz 



Přínosy ZmapujTo.cz pro obce 
informuje veřejnost o problematice a ekonomické náročnosti likvidace černých 
(nelegálních) skládek 

dáváte občanům na vědomí, že berete problematiku černých skládek vážně 

šetří náklady na zjišťování nových skládek na Vašem území 

včasné zjištění skládky znamená nižší náklady na její odstranění 

umožňuje snadné zaměření skládek i v nepřehledném terénu vč. zjištění parcelního 
čísla 

snižuje náklady na odstraňování skládek díky možnému zapojení iniciativních 
skupin a dalších organizací 

zabránění škod většího rozsahu (kontaminace vod, riziko požárů,...) 

zvýšení bezpečnosti, prevence úrazů (děti, zvířata,...) 

může přispět k rychlejšímu dopadení původců 

v konečném důsledku přispívá k samotné prevenci tvorby nelegálních skládek 

 

Služba je zdarma 



Statistika 
Nahlášeno již 4000 černých skládek 

Uklizeno již 1300 černých skládek 

Zapojeno přes 450 obcí, městských částí, organizací 

 

Denní počty hlášení 





 



 



 



Ad hoc monitoring 
Aplikace ZmapujTo také nabízí možnost se zapojit do 
jednorázových mapovacích aktivit.  

Úklidová akce Ukliďme Česko 2014 která proběhla 17.5.2014 
využila ZmapujTo pro zmapování nepořádku a černých skládek 
určených pro úklid. Dále pak umožnila monitoring 
jednotlivých úklidů včetně závěrečného reportingu úklidových 
týmů přímo z terénu. 

ZmapujTo bylo využito pro monitoring billboardů před 
volbami do EU pralamentu 

ZmapujTo je aktuálně použito pro monitoring volebních 
kampaní do komunálních a senátních voleb 



17. května 2014 

www.UklidmeCesko.cz 



  hnutí vzniklo v roce 2008 v Estonsku 
 tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve 

více jak 100 zemích 
 účastnilo se úklidů již 8,5 milionů dobrovolníků 

 

Let’s Do It 



 



 





  masivní medializace problematiky černých 
skládek 

 
 zmapování aktuálního výskytu černých 

skládek 
 
 aktivizace občanské společnosti a místních 

samospráv 
 
 založení tradice pro další ročníky 

 
 
 

Cíle projektu 



  280 míst úklidů (48 JMK) 
 6200 účastníků 
 350 tun odpadů 
 
 medializace problematiky 

 3x hlavní zpravodajství TV 
 7x diskuse, rozhovory v rádiích 
 více jak 50 článků v tisku 
 internetová média 

 
 

 
 
 

Úklid 2014 
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