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Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí 

hl. m. Prahy pro rok 2021 

Krátká závěrečná zpráva 

Název projektu: ”Předcházení vzniku odpadů v Akademii múzických 

umění v Praze - ekologická umělecká škola“ 

 

 

 

Tématická oblast: V. Specifické projekty 

Projekty z oblasti odpadového hospodářství přinášející netradiční formy řešení, 

případně nové pohledy na řešení situací v této oblasti 

 
 
Žadatel:  Akademie múzických umění v Praze 
Sídlo:  Praha 1, Malá Strana, Malostranské náměstí 259/12 
IČ: 61384984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt byl realizován s finanční podporou hlavního města Prahy. 
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Cíl projektu 

Cílem tohoto projektu bylo posílit prevenci vzniku odpadů a revidovat nakládání s 
odpadem na AMU, za účelem nastartování proměny AMU na ekologicky udržitelnou 
instituci. O to jsme usilovali od zahájení projektu v červenci 2021 především prostřednictvím 
mapování odpadového hospodářství AMU v ekologické studii, která nám poskytla data, 
ze kterých jsme následně vyvodili základní příležitosti a nedostatky v současném odpadovém 
hospodářství AMU a navrhli jsme jeho změny jak na úrovni strategických dokumentů, tak i 
vnitřních procesů a celkové institucionální kultury AMU. Pro chod instituce je velmi významný 
nově (a v přímé souvislosti s tímto projektem) vytvořený dokument „Strategie 
odpadového hospodářství AMU“, který naplňuje vizi AMU být dlouhodobě udržitelnou 
organizací, která aplikuje principy cirkulární ekonomiky. Jedná se o dynamický a živý 
dokument, který může být dále doplňován a upřesňován. Dokument obsahující odpadovou 
strategii AMU je přílohou této závěrečné zprávy.  
 
Projekt byl iniciován za účelem zmapovat a postupně proměnit nakládání s odpadem na AMU, 
a soustředit se u toho na aplikaci principů prevence vzniku odpadů a cirkulární 
ekonomiky.  

Náplň projektu 

Projekt byl v rámci žádosti předložen MHMP dne 15.1.2021, 24.5.2021 bylo schváleno 
poskytnutí dotace (v redukované výši), 2.11.2021 byl MHMP předložen projekt s 
upraveným/kráceným rozpočtem i obsahem. V rámci předkládaného projektu bylo jako první 
krok naplánováno zpracování ekologické studie a odpadového auditu, na jejichž tvorbě a 
realizaci se spolupodílela Akademie múzických umění v Praze (AMU) a externí specialista, 
společnost CIRA Advisory s.r.o. Dokument obsahující závěrečnou zprávu této ekologické 
studie je rovněž přílohou této závěrečné zprávy. Na základě této studie pak navrhnul poradní 
orgán rektorky a Akademického senátu AMU Environmentální panel AMU společně s 
rektorkou a s externími spolupracovníky změny v infrastruktuře nakládání s odpadem na AMU. 
Rovněž jsme zabezpečili prostřednictvím několika prezentací a workshopů informování 
akademických pracovníků, studentů a institucionálních zaměstnanců, s cílem postupně 
realizovat změnu institucionální kultury v oblasti nakládání s odpadem. Součástí procesu byla 
také úprava strategických dokumentů AMU, do nichž se nové poznatky a doporučení promítly 
a vznik nových nařízení, které nakládání s odpadem upravují (konkrétně Strategie 
odpadového hospodářství AMU). Další formy implementace zjištěných poznatků měly formu 
realizace konkrétních opatření směřujících ke snížení množství produkovaného odpadu – 
například optimalizace svozu tříděného odpadu, zajištění nových nádob na tříděný odpad 
(svozových i interiérových) a výroba související infografiky a instruktáží k třídění. 
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Místem realizace projektů byly budovy AMU:  
 

● Filmová a televizní fakulta AMU (FAMU), Smetanovo nábř. 2, 116 65 Praha 1 
● Hudební a taneční fakulta AMU (HAMU) - Lichtenštejnský palác a Hartigovský 

palác, Malostranské náměstí 12 a 13, 118 00 Praha 1 
● Divadelní fakulta AMU (DAMU), Karlova 26, 116 65 Staré Město, progresivní pražská 

scéna nastupující generace; produkční pracoviště DAMU pro scénickou praxi 
posluchačů DAMU 

● Rektorát AMU – výkonný a správní útvar rektorky a kvestora, Malostranské 
náměstí 12, 118 00 Praha 1 

 

Zhodnocení projektu 

 
S jistotou lze konstatovat, že předkládaný projekt měl pro Akademii múzických umění v Praze 
zásadní význam. Žadatel získal dle předpokladů jasnou představu o svých odpadových tocích, 
hodnotným výstupem byly také podněty ke zlepšení. Cílem, který byl splněn, bylo zvýšit 
udržitelnost chování žadatele a snížit množství produkovaných odpadů a zrevidovat nakládání 
s nimi. 
 
Velkým přínosem pro širší společnost byl příspěvek Akademie múzických umění v Praze ke 
snížení množství odpadů. Prevence vzniku odpadů je nejvyšší stupeň hierarchie nakládání s 
odpady a tedy předkládaný projekt má ty nejvyšší environmentální dopady. 
 
Předkládaný projekt byl také realizován v souladu se strategickými dokumenty.  
 

 

 


