Zápis z 10. zasedání Environmentálního panelu AMU
19. 10. 2021, 13:00 (osobně, zasedací místnost rektorátu AMU)
Přítomni (abecedně, bez titulů):
Klára Banotová
Lukáš Likavčan
Anežka Matoušková
Jan Trojan
Hosté:
Ladislav Paluska
Ingeborg Radok Žádná
Hana Šťastná
Hlasování o programu (doplňující návrhy):
1.
2.
3.
4.

Zhodnocení Environmentálního dne na AMU
Informace k současnému stavu mobilitního doporučení v koordinaci s paní rektorkou
Grantové aktivity - MHMP s CIRA Advisory a Zeleným kruhem, CRP projekt s MUNI
Blog na web www.amu.cz (Jan Trojan)

V úvodu zasedání konstatoval předseda EP, že dle článku 4 odst. 5 Jednacího řádu
Environmentálního panelu AMU není panel usnášeníschopný, neboť jsou přítomni pouze 3
členi panelu, což nedosahuje nadpoloviční většiny. Body programu budou prodiskutovány
alespoň v užším kruhu, ostatní členové EP budou informováni.

1. Zhodnocení Environmentálního dne na AMU
L. Likavčan zhodnotil Environmentální den na AMU, který proběhnul 24.9.2021 v odpoledních
hodinách na nádvoří HAMU. I podle J. Trojana, který společně s A. Matouškovou přispěli
významně k organizaci, byla akce byla úspěšná a pozitivně hodnocená jak ze strany
organizátorů, tak studentů, a to i navzdory menšímu množství zúčastněných. Důvodů pro
slabší účast je dle názoru zástupců EP několik – akce se konala před začátkem semestru
(studenti ještě nejsou v Praze), také páteční termín mohl účast ovlivnit. L. Likavčan navrhuje,
aby se akce stala pravidelnou, paní rektorka souhlasí. Navrhuje však přesunout začátek na
říjen, aby byla zajištěna vyšší účast.
2. Doporučení ohledně ekologické mobility
Další téma, které má AMU řešit v nejbližší budoucnosti, je doporučení týkající se ekologické
mobility. Environmentální panel AMU již připravil podklady pro doporučení týkající se
ekologičtějšího cestování na AMU a předal výsledky předběžné rešerše je paní rektorce. Paní
rektorka potvrzuje, že dokument nyní prochází druhým kolem úprav, bude předložen
Akademickému senátu AMU ve formě doporučení. O dalším postupu bude informovat.

3. Grantové aktivity - MHMP s CIRA Advisory a Zeleným kruhem, CRP projekt
s MUNI
L. Likavčan informuje o aktuální situaci ohledně grantu, které nám MHMP schválilo v červnu.
Grant na provedení odpadového auditu byl schválen, leč významně krácen na 100 000,-.
Projekt byl proto přepracován (Likavčan, Paluska, Banotová) a byl předán magistrátu
s opětovnou žádostí o uzavření smlouvy. Pro zpracování odpadového auditu byla vybrána ke
spolupráci společnost CIRA Advisory, s níž proběhne 19.10.2021 v 16:00 úvodní setkání
(Likavčan, Paluska, Banotová) s cílem zahájit spolupráci na projektu. O výsledcích budeme
ostatní členy EP informovat. K. Banotová informuje (v návaznosti na dříve zaslanou informaci
všem členům EP), že se AMU přidává k sestavení žádosti projektu CRP 18+, který koordinuje
Masarykova univerzita v Brně, a který je zaměřen na udržitelnost (University Leaders in SDG).
Tento velký projekt je naplánovaný na rok 2022, v případě schválení MŠMT se jej bude
účastnit 25 VVŠ, a jeho obecným cílem je sdílet zkušenosti v oblasti trvale udržitelného
rozvoje na půdě veřejných vysokých škol. Projekt má 10 klíčových oblastí, AMU bude fungovat
jako aktivní aktér ve třech z nich – ekologická mobilita, strategická partnerství a odpady. K.
Banotová vyzvala členy EP, aby zvážili zapojení do této iniciativy.

4. Blog na web www.amu.cz (Jan Trojan)
J. Trojan navrhuje zřídit na webu www.amu.cz blog, kde by se publikovaly informace a
aktuality týkající se environmentálních témat. H. Šťastná navrhuje konkrétní uspořádání na
podstránce
https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/organy-amu/environmentalni-panel-amu/.
Zástupci EP AMU se shodují, že v této úrovni jsou informace špatně dostupné, H. Šťastná
nabízí možnost dát informaci o EP stabilně na homepage.
5. Ostatní
L. Paluska informuje, že byla v UVS Beroun úspěšně dokončena vestavba a následné
zateplení půdního prostoru, a dále také, že proběhla rekonstrukce tamní kotelny. Obě tyto
rekonstrukční úpravy zvýší energetickou úspornost této budovy, její provozování bude nadále
více šetrné vůči životnímu prostředí.
Dále byla zahájena debata o koších na tříděný odpad. J. Trojan se ptá, zda byly v prostorách
HAMU umístěny slíbené nádoby na tříděný odpad, rektorka potvrzuje. J. Trojan navrhuje
rozmístění mapek na HAMU, aby bylo zjevné, kde se koše nacházejí. I nadále jich bohužel
není mnoho. Padl návrh na rozmístění většího množství košů na tříděný odpad v budově
Hartigovského paláce a v budově Tržiště. L. Paluska zopakoval, že inspirací může být systém
třídění na DAMU, který je velmi propracovaný.

