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Ekologického oskara 
získal projekt Ukliďme Česko, 
který likviduje černé skládky
Text: Mirka Lednická

vyhlášení výsledků soutěže E.oN 
Energy Globe award Čr se stej-
ně jako loni uskutečnilo na prk-

nech divadla na vinohradech za účasti 
mezinárodní poroty, pozvaných hostů 
a dalších zajímavých osobností. v rám-
ci slavnostního večera čekalo na pří-
tomné diváky nejen vyhlášení letoš-
ních držitelů ekologických oskarů, ale 

také bohatý doprovodný program. Mo-
derátorem byl aleš Háma a záznam 
slavnostního večera přenášela Česká 
televize na programu ČT1.

Vítězné projekty

Hlavním cílem soutěže E.oN Ener-
gy Globe award Čr, která je u nás 

Celkovým vítězem letošního ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR se stala unikátní 
dobrovolnická akce s názvem Ukliďme Česko, která se zaměřuje na mapování a úklid čer-
ných skládek. Tato akce uspěla i v hlasování veřejnosti o nejsympatičtější projekt. Slavnost-
ní vyhlášení soutěže se konalo začátkem října v Divadle na Vinohradech v Praze.

Všichni vítězové ekologických 
oskarů roku 2014 spolu 

s pořadateli soutěže 
(uprostřed)



   Vítězný projekt kategorie Kutil a celkový vítěz soutěže –  
úklidová akce „Ukliďme Česko“. Více na www.uklidmecesko.cz.

   Vynálezce zařízení na výrobu biometanu Pavel Izák  
(Akademie věd ČR, v. v. i.) – vítězný projekt v kategorii Firma

   Vítězný projekt kategorie Mládež – pasivní solární dům AIR House, 
který navrhli a postavili studenti ČVUT v Praze.  
Více na www.airhouse.cz

známější pod označením ekologický 
oskar, je ocenit nejlepší projekty za-
měřené na ochranu životního prostře-
dí a úsporu energií. projekty celkem 
242 uchazečů jsou hodnoceny v pěti 
kategoriích: obec, Kutil, Firma, Mlá-
dež a letos poprvé také v nové kate-
gorii Nápad, která oceňuje doposud 
nezrealizované projekty.

v letošním šestém ročníku soutěže 
uspěl v hodnocení odborné poroty pa-
sivní bytový dům pro seniory v Mod-
řicích, který byl oceněn v kategorii 
obec. v kategorii Kutil zvítězil pro-
jekt ukliďme Česko, jehož cílem je ma-
povat a za účasti dobrovolníků také 
likvidovat černé skládky. ve zbylých 
kategoriích Firma a Mládež si první 
místo odnesly projekty purGaZ 50 
(nová technologie výroby biometa-
nu) a energeticky soběstačný dům aIr 
House, který navrhli a postavili stu-
denti ČvuT.

vítězem nové kategorie Nápad se 
stal projekt bezlopatkové turbíny 
setur, která může sloužit k výrobě 
elektrické energie v místech s pomalu 
tekoucí vodou, kde není možné nasa-
zení klasických turbín. pokud se čes-
ký vynález osvědčí v provozu, může 
být například použit k výrobě levné 
elektřiny v rozvojových zemích. před-
kladatel vítězného nápadu získal díky 
soutěži E.oN Energy Globe award Čr 
finanční i odbornou pomoc s realiza-
cí svého projektu.

Ocenění projektu 
Ukliďme Česko

Nejsledovanějším projektem slav-
nostního večera se stala iniciativa 
ukliďme Česko. spolek Ekosmák, kte-
rý se již několik let aktivně věnuje 
ekologii, získal za tento projekt vedle 
prvního místa v kategorii Kutil také 
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   Vizualizace odvalovací bezlopatkové turbíny Setur –  
vítězný projekt kategorie Nápad

   Vítězný projekt kategorie Obec – Pasivní dům pro seniory  
v Modřicích u Brna

další ocenění – akce ukliďme Česko 
se stala celkovým vítězem letošního 
ročníku soutěže a rovněž byla hlaso-
váním veřejnosti zvolena za nejsym-
patičtější projekt.

dobrovolnická akce ukliďme Čes-
ko bude reprezentovat Českou repub-
liku na mezinárodním finále soutěže, 
které se bude konat v jedné ze světo-
vých metropolí. K úspěchu ve finá-
lovém boji by jí mohly pomoci také 
první výsledky, které představil spo-
lek Ekosmák. Ten již na svém webo-
vém portále www.zmapujto.cz evidu-
je více než 3 000 černých skládek od 

malých „nepořádků“ až po skládky 
obřích rozměrů, mnohdy obsahují-
cí i nebezpečné odpady. prostřednic-
tvím mobilní aplikace nebo webové-
ho formuláře je navíc možné rychle 
a jednoduše nahlásit i další skládky.

Uklizeno přes 
350 tun odpadu

ukázalo se však, že zmapovat sklád-
ky a upozornit na ně zdaleka nestačí. 
letos na jaře proto spolek Ekosmák 
zorganizoval unikátní dobrovolnickou 
úklidovou akci, jejímž cílem bylo zma-
pované černé skládky a další odpad 
v obcích uklidit. akce, jejíž samotná 
organizace trvala půl roku, se zúčast-
nilo 6 200 lidí a mezi účastníky nechy-
běli školáci, rodiny s dětmi i důchodci.

Celkem se při prvním úklidu po-
dařilo sesbírat celkem 350 tun odpa-
du na 280 místech České republiky. 
akce potvrdila, že mnoha lidem není 
stav přírody lhostejný a jsou ochotni 
se sami aktivně zapojit do péče o své 
okolí. Na základě zkušeností z první-
ho ročníku chtějí organizátoři vytvo-
řit tradici každoročních úklidů a zís-
kat nové sponzory.

Přihlásit svůj projekt 
může každý

Zaujala vás iniciativa ukliďme 
Česko nebo některý z  dalších ví-
tězných projektů letošního roční-
ku ekologických oskarů? více infor-
mací naleznete na webové stránce 
www.energyglobe.cz, kde se také mů-
žete registrovat do příštího ročníku 
soutěže o ekologické oskary. přihlásit 
se může opravdu každý, stačí jen spl-
nit jednoduché zadání: pomoci svým 
projektem snížit spotřebu energií 
nebo chránit životní prostředí. 
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