
 
 

Zápis ze Setkání odborníků na (bez)odpadové hospodářství a aktivních občanů 

 

Datum konání: 3. 5. 2022  

Místo konání: Konferenční centru Greenpoint, ul. Dvouletky 

 

Přítomni: 

za Městskou část Praha 10  

Ing. J. Komrsková, 1. místostarostka MČ Praha 10 (v gesci oblast životního prostředí); 

Jana.Komrskova@praha10.cz 

Ing. M. Maršálek, předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ Praha 10; 

Milan.Marsalek@praha10.cz 

Bc. I. Hájková - vedoucí odd. strategického rozvoje a participace Kanceláře starostky ÚMČ  

Praha 10; Iva.Hajkova@praha10.cz 

Mgr. J. Hamrník, vedoucí tiskového oddělení Kanceláře starostky ÚMČ Praha 10; 

Jan.Hamrnik@praha10.cz 

Bc. M. Pecánek – vedoucí Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 10; 

Martin.Pecanek@praha10.cz 

Ing. R. Kaštovský – odbor životního prostředí ÚMČ Praha 10; Roman.Kastovsky@praha10.cz 

 

a dále hosté dle prezenční listiny 

 

Předmětem setkání bylo poděkovat aktivním komunitám a organizacím za vlastní činnosti, které 

realizují na území městské části, a seznámit je s radničními ekoosvětovými aktivitami, plánem 

 ekologicky zaměřených akcí či podporou ekologických témat z dotačních programů Městské 

části Praha 10. 

 

I. Hájková, seznámila účastníky s plánovaným programem a jeho cílem. Setkání by mělo 

proběhnout i jako výměna zkušeností jednotlivých organizací, jejich vzájemné seznámení  

a sdílení vlastních zkušeností při plánování a organizování různorodých akcí. Součástí je  

i informace o fungujících dotačních výzvách a diskuze nad možnostmi jejich úprav  

či přizpůsobení potřebám žadatelů. 

 

J. Komrsková přivítala účastníky setkání, seznámila je s kampaní „Bez odpadu“, za kterou  

Praha 10 byla v loňském roce oceněna v kategorii „komunální projekt roku“ a poděkovala všem, 

kteří se na kampani podíleli a na Praze 10 realizují různorodé ekologicky zaměřené aktivity 

 a akce. Městská část Praha 10 jako součást ocenění získala i finanční příspěvek, který byl využit 

k zajištění akce. Ta se měla původně uskutečnit již na podzim loňského roku, ale s ohledem na 

aktuální epidemickou situaci byla přesunuta.  

 

Následovalo představení jednotlivých účastníků, jejich aktivit a připravovaných záměrů. 

Z tohoto bloku vzešlo několik námětů ke zlepšení pro oblast životního prostředí: 

 Řešit nárůst obalových odpadů z nákupů na eshopech. 

 Informovat veřejnost o nutnosti redukovat objem odpadu vkládaných do separačních nádob.  
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 Zavést kompostování a oddělený sběr bioodpadu ve školách a pro bioodpad z provozu 

školních jídelen. 

 Zlepšit komunikaci s veřejností na téma správné třídění domácích odpadů.  

 Zvážit zavedení sběrných nádob na domovní odpad vybavených čipy zaznamenávajících 

jejich zaplněnost.   

 Snažit se veřejnost více přivést k péči o přírodu a zvyšovat povědomí o lepším hospodaření 

s vodou. 

 Systematičtěji podporovat rozvoj komunitních zahrada na Praze 10.  

 Zvýšit podporu cyklodopravy na Praze 10. 

 

Dále byly zmíněny akce, které jsou některými organizacemi v letošním roce připravovány, jako 

je Malešický blešák dne 15. 5., Zahrada ve Městě dne 10. 9., Reuse den v Záběhlicích dne 10. 6., 

Sto let zahrady Pod Rapidem 4. 6., swapy ve Vzletu, Klubu K2 či Sídlišti Solidarita a další. 

Spolek Na Padesátém nabízí volnou možnost propagace komunitních akcí v elektronickém 

kalendáři na svých stránkách https://spoleknapadesatem.cz/kalendar .   

 

Městská část Praha 10 nabízí na pořádání akcí k zapůjčení vybavení uvedené níže v tabulce. Pro 

domluvu výpůjčky lze kontaktovat I. Hájkovou, tel. 703 855 791, email: 

iva.hajkova@praha10.cz 

 

MČ Praha 10 může zapůjčit zdarma 

vybavení na akce:  

3x nůžkový stan 

3x polobok ke stanu 

2x okap ke stanům 

12x ocelové závaží 

4x skládací stůl (180x75 cm) 

4x skládací lavice 

5x kulatý stůl na vysoké noze (průměr 80 cm) 

5x strečový ubrus černý 

6x plastová židle 

1x infrazářič se stojanem 

1x plynový hříbek 

6x reflektor 

1x mobilní ozvučení pro 1 osobu 

1x ozvučení pro max. 3 osoby v pojízdném 

kufříku 

 

I. Linhartová ze spolku Bubahof informovala o plánovaném spuštění sousedské půjčovny se 

zaměřením na nářadí a přístrojů pro využití v domácnosti, nebo vybavenosti na akce.  

V rámci naplňování principu bezodpadovosti lze pro pořádání akcí využít zálohovatelné 

kelímky, které byly pořízeny organizací 01/14 ZO ČSOP Natura, quo vadis? a Městské části 
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Praha 10. Pro bližší domluvu lze kontaktovat T. Kloučka. V současné době je k dispozici přes    

5 tis. kelímků.  

 

Š. Sedláčková informovala o možnosti bezobalového prodeje mléka na farmářském tržišti 

v Praze 10, a A. Hroncová z Družstva Pod Rapidem o úvaze nabídnout přebytky produktů 

z vnitroblokové zahrady.  

 

Souhrn různorodých ekoosvětových akcí pořádaných či připravovaných městskou částí 

prezentoval R. Kaštovský. Praha 10 spolupracuje na akcích s místními organizacemi, dále 

zajišťuje průběžnou osvětu formou tištěných informačních materiálů a jejich distribucí, 

nástřikem či výlepem informačních podkladů a zajištěním programů pro veřejnost či školy. 

Prezentace je uveřejněna na odkazu https://strategieprodesitku.cz/blog/setkani-s-ekologickymi-

organizacemi/ . 

 

M. Maršálek informoval o dotačních programech, které nabízí Městská část Praha 10 v oblasti 

podpory ekologických aktivit. V průběhu tohoto volebního období došlo k rozšíření tematických 

okruhů v oblasti Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. Přibyly programy na ochranu 

klimatu či podporu trvale udržitelného rozvoje. Žádat lze na uspořádání vzdělávacích a 

osvětových akcí, ale také třeba na úpravu vnitrobloků či podporu komunitního zahradničení. 

Došlo také k zvýšení částky, která je pro oblast vyčleněna. Aktuálně jde o částku cca 1 mil. Kč, 

která je nejvyšší v případě pražských městských částí. Kromě Městské části Praha 10 lze žádat o 

grantovou podporu i Hlavní město Prahu (hlásí se vyšší počet žadatelů, je ale vhodné žádosti 

podávat) nebo lze využít dotační výzvy jiných subjektů, např. Nadace Partnerství a Nadace Via. 

Paní Sedláčková informovala o Česko německém fondu budoucnosti, do kterého také podávali 

žádost o podporu. Uvedené téma doplnila J. Komrsková informací o tom, že ne všechny žádosti 

podané do grantového řízení Prahy 10 lze s ohledem na výši vyčleněných finančních prostředků 

podpořit. Při hodnocení se sleduje i finanční rozpis akce, ze kterého by mělo být zřejmé, na co 

konkrétně by prostředky měly být použity. Podpora pak směřuje napříč všemi tématy. Dotační 

metodika se průběžně inovuje a je možné zapracovat  i nová témata, proto jsou vítány náměty na 

rozšíření tematických okruhů. 

 

Z diskuze vyplynuly tyto připomínky a náměty: 

 Zařadit v systému Grantys funkci notifikace, aby žadatel obdržel průběžně informaci o změně 

fáze zpracování žádosti. 

 Zdůvodnit žadateli, proč projekt nebyl podpořen nebo došlo k ponížení požadované částky, 

např. vytvořením samostatné kolonky, kde by byl uvedeno alespoň stručné zdůvodnění. 

Zpětná vazba by žadatelům byla nápomocná při podání dalších žádostí. 

 Požadavky na dokladování dotační žádosti jsou ještě zbytečné byrokratické a striktní. Vítané 

by bylo zjednodušení procesu vyúčtování dotace. 

 Samotný systém pro podání žádostí (Grantys) byl pochválen kvůli jeho jednoduché a 

přehledné struktuře. 
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Tiskový mluvčí J. Hamrník dále shrnul radniční možnosti zajištění propagace formou využití 

sociálních sítí, radničního periodika, výlepem tiskových materiálů či emailovou rozesílkou. 

V minulých letech se zlepšila grafická podoba propagačních materiálů, které jsou radnicí 

vytvořeny. Snahou i do budoucna je držet se jednotné grafické identity. 

 

V rámci závěrečné diskuze byly shrnuty některé problémy, se kterými se organizace potýkají, jak 

v rámci své činnosti nebo na pořádaných akcích. 

 

Diskutována byla problematika sběru nepotřebného textilu. Ten je možné předávat 

v charitativních obchůdcích Diakonie husitské, kde se potýkají s problémem, že jsou darovány 

i poškozené, dále nepoužitelné věci. Takové věci pak musí likvidovat na své náklady, protože jen 

část z nich lze zpracovat k dalšímu využití. 

 

V ulicích Prahy 10 je v současné době k dispozici několik desítek sběrných nádob na starý textil. 

Ty jsou provozovány různými subjekty, a nejedná se o systémový svoz zajišťovaný městem. Ten 

by měl být nastaven v příštích letech z důvodu nutnosti plnit programové cíle na zpětné využití 

textilních odpadů. Textilie, které nejsou již dále nositelné a nehodí se je darovat potřebným, lze 

předávat ve sběrných dvorech Hlavního města Prahy. 

 

Na některých sběrných dvorech fungují i tzv. Reuse pointy, kde lze zanechat již nepotřebné, ale 

funkční věci, které využije zase někdo jiný. Nejblíže Praze 10 je Reuse point ve sběrném dvoře 

v ulici Pod Šancemi (dodatečně doplněno: v dostupnosti je i sběrný dvůr v ul. Zakrytá 

v Záběhlicích na Praze 4, viz seznam na stránce: https://reuse.praha.eu/ ). 

 

Myšlenkou zřízení Reuse centra se zabývá i Městská část Praha 10. Vytipované místo za tímto 

účelem je v katastru Michle. Prozatím chce radnice nadále podporovat Reuse akce, jako jsou 

třeba swapy. Proto jsou zařazeny i v dotačních programech. V červnu je naplánován velký Reuse 

den na Desítce před OC Cíl v Záběhlicích, kterou zajišťuje Hlavní město Praha ve spolupráci 

s Městskou částí Praha 10, jenž akci iniciovala. Organizátorem je Swap Prague. 

 

M. Pecánek se ještě vyjádřil k dotazu, zda má Praha nějakou strategii hubení invazivních rostlin, 

např. problémem jsou výmladky pajasanu, které poškozují zpevněné plochy a nelze je odstranit. 

Podobná strategie se dříve zpracovávala na křídlatku, zda existuje i nějaký jiný podklad, je 

možné dotázat se na Magistrátu hl. m. Praha. 

 

I. Hájková poděkovala všem za účast.  Na podobném setkání by mohla být diskutována i jiná 

témata, např. dobrovolnictví. Návrhy témat lze zaslat na emailový kontakt.  

Všem zúčastněným bude rozeslán zápis ze setkání a bylo domluveno sdílení jednotlivých 

emailových kontaktů. 

 

Zapsal: R. Kaštovský 

Příloha:  

Prezenční listina - neveřejná 
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