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Trash Hero napříč republikou v roce 2020

“Bilance Trash Hero České Budějovice je něco okolo
920 kg za 11 individuálních a 6 společných úklidů v 56
lidech a 6 dětech, takže celkový dojem taky dobrý. Rok
2020 byl velkou výzvou, ale díky skvělé partě lidí bylo
možné udržet loď TH ČB nad vodou. Takže nad vodou
v lodi je nám v těch dnešních velkých vlnách celkem
fajn, čekáme jen, až budeme moct začít zase i trochu
pádlovat.“

„První vlna koronaviru hnala Trash Hero Tachov
směrem k upcyklaci – šili jsme roušky. Provětrali
jsme skříně, ze kterých mizely bundy, spacáky,
bavlněná trika a dodnes u nás doma nenajdete
nikde ležet jedinou šňůrku nebo gumičku. Když
jsme se nemohli scházet, spustili jsme výzvu
#oneplaceonehero. Byl to rok plný nových výzev
a nápadů. Byl zkouškou našeho odhodlání
vytrvat a překonávat překážky. A navzdory
všemu pro nás byl rokem, který nás posunul zas
o krůček dál.“

„Díky nové posile se Trash Hero Plzeň v roce 2020
podařilo udělat zatím největší úklidy, na jednom se
za účasti 14 lidí sebralo 460 kg další dva pak byly
kolem 250 kg, čímž jsme získali i spoustu nových
příznivců. Jsme vděční za stálý zájem a podporu
plzeňských úřadů a do nového roku plánujeme
udělat magnetfishing a vyrazit představit Trash Hero
do škol.“

„Jako velmi malá základna, kterou tvoří pouze 2 stálí
členové, jsme rádi za každý úklid, který se povede
zorganizovat, a za každé kilo odpadu, které se
povede sesbírat. Během uplynulého covidového
roku jsme v Trash Hero Opava zorganizovali pouze 2
úklidy - jeden před první vlnou a druhý po uvolnění
opatření po první vlně. Druhá vlna a restrikce okolo,
nám další úklid neumožnily. Každopádně jsme rádi i
za to málo, protože “co je v pytli, to se počítá”.

„V první polovině roku byl především ve znamení
změn v organizačním týmu Trash Hero Brno a
trpělivostí s vypořádáním se současnou situací.
Několik úklidů jsme museli odložit, to nás ale
neodradilo a i přes to se nám na závěr léta a podzim
podařilo obléct do žlutého trička nové tváře a
uspořádat 2 úklidy, při kterých jsme vynesli z
brněnských parků a přírody díky téměř 30 hrdinům
0,5 tuny odpadu a udělali tak přírodu kolem nás zase
o něco čistší.“

„I přes komplikace s epidemií jsme s Trash Hero Jablonec
nad Nisou zorganizovali 10 úklidů, zúčastnilo se 54 lidí,
uklidilo se 663 kg, z toho se 213 kg vytřídilo. Uklidili jsme
několikrát kolem Jabloneckých přehrad i lesy v okolí
Jablonce. Poprvé jsme zorganizovali atomizovaný úklid z
důvodu nouzového stavu. Poslední 3 akce byly z velké části
úklidy bezdomoveckých doupat po sezoně, to mělo velký
estetický význam.
Zahájili jsme projekt komunitního
kompostování na sídlišti Mšeno a doufáme, že město nám
povolí rozšířit síť komunitních kompostérů, které pořídíme
za peníze dárců/sponzora, do celého města.“

„Trash Hero Family meeting v Pardubicích?
Úžasní lidi, skvělá atmosféra, zážitky,
prezentace a workshopy nám pomohli
nakouknout do celého Trash Hero. Naučili
jsme se novým věcem a dostali rady od
ostatních základen jak se zlepšit, zároveň
vzniklo mnoho tvůrčích nápadů jak s Trash
Hero Valašské Klobouky pokračovat dál a
jakým směrem základnu vést.”

„Trash Hero Ostrava letos uspořádalo dva úklidy, oba ve
spolupráci se spolkem Pestré vrstvy, na tuto spolupráci
jsme se hodně zaměřili a díky tomu se podařilo
zrealizovat ideu tzv. #nokošzóna. Další úklidy, které se
nám podařilo domluvit se subjekty správy městských
obvodů se bohužel nekonaly kvůli epidemiologické
situaci. Za nás tedy 1418,9 kg odpadu, 34 hrdinů, 1
uklizený historický objekt, 1 halda a 3 #nokošzóna.“

„Na rok 2020 si Martin vymyslel, že Trash Hero
Karviná by mohla nazbierať 20 ton odpadu.
hmmmm
a do toho korona. Firmy na odvoz
odpadků sa stali niektoré nepoužitelnými na istú
dobu. Zbery niektoré individuálne alebo s ľudmi
rozprostretými v priestore. Takže trochu chaos a
viac plánovania, vymýšľania kde sa čo môže
uskutočniť. Niektoré zbery bolo viac ľudí, na
niektorom iba jeden človek. ALE TH Karvinú
korona nedostala. Uskutočnili sme 21 zberov a 2
individuálne. Nazbierali sme 21 ton odpadu.
Maruška získala žlté tričko za 5 absolvovaných
zberov. A Karviná je zas o niečo čistejšia.“

… a to je jen malý výběr z 19 aktivních základen Trash Hero Czech Republic.

Úvodní slovo
Rok 2020 byl pro Trash Hero Czech Republic (dále jen THCR) navzdory pandemickým
omezením velmi úspěšný. V době, kdy byly hromadné akce zakázané, jsme se zaměřili na
individuální/atomizované úklidy. Celkem jsme sebrali a roztřídili přes 38 tun odpadků.

Historie
Pro rok 2020 jsme získali grant od Ministerstva životního prostředí na podporu našich
úklidových aktivit a vzdělávání dětí. Navzdory náročné situaci v době pandemie se nám
podařilo dostát všem domluveným závazkům. Získali jsme také prostředky od hlavního
města Prahy na podporu úklidů a vzdělávání dětí na roky 2020 a 2021. Zároveň si nás
vybrala nadace Mastercard pomáhá, která nás zařadila do svého programu a přispěla nám
na naše aktivity. Rok 2020 tak napomohl finanční stabilitě Trash Hero Czech Republic do
dalších let. Úklidy probíhaly vždy podle aktuální epidemiologické situace. Během jarních
omezení reagovaly základny individuálními úklidy v rámci výzvy #oneplaceonehero a později
atomizovanými úklidy. Vzdělávání našich dobrovolníků formou Family Meetingu jsme
pořádali v červnu v Pardubicích, na podzim online. Tento formát se osvědčil, dokázali jsme
najít a využít silné stránky obou variant a plánujeme model zachovat i do dalších let.

V roce 2019 se počet základen THCR rozrostl na 20, sebrali jsme přes 75 tun odpadu.
V rámci naší činnosti jsme se zaměřili i na osvětu nejen na půdě vzdělávacích institucí, ale
přednášeli jsme i pro veřejnost v rámci různých environmentálních projektů. Stejně jako
v roce 2018 jsme se zapojili do jarního i podzimního termínu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“
(dále jen Ukliďme Česko), World Cleanup Day neboli „Celosvětový úklidový den“ (dále jen
WCD) a zorganizovali několik CSR akcí. V červnu jsme zorganizovali první Family Meeting
v Jihlavě, kde se sešla velká část aktivních základen. Tento „teambuilding“ nám pomohl
v zapojení dalších základen do organizace THCR na národní úrovni. Zároveň jsme se
osobně poznali, posílili vztahy a inspirovali při úklidu jihlavské dobrovolníky k založení Trash
Hero Jihlava. V listopadu se uskutečnil Family Meeting v Praze, kde jsme plánovali
směřování THCR v roce 2020. Na podzim jsme zároveň uspořádali dobročinnou sbírku, a to
v rámci charitativních úklidů pro Alex Borskou. Jako partneři iniciativy Zálohujme jsme se
zúčastnili debaty v Poslanecké sněmovně ČR, zabývající se projednáním zálohového
systému.
V roce 2018 jsme se zaregistrovali jako zapsaný spolek, zřídili transparentní bankovní účet a
překročili pomyslné hranice Prahy. V roce 2018 jsme se začali často objevovat v médiích,
spoluorganizovali jsme v ČR na 15. září WCD a vznikly základny v Brně, Karviné, Tachově,
Liberci, Kladně, Hradci Králové, Chodsku a Ostravě. V roce 2018 se k Trash Hero připojilo
skoro tisíc dobrovolníků a posbírali jsme po ČR přes 25 tun odpadu.
V letech 2016–2018 působilo Trash Hero v České republice jako grass-root hnutí, uklízeli
jsme pouze v Praze a počet dobrovolníků nepřesáhl stovku.

Idea, poslání, účel a cíle organizace
Cílem Trash Hero je vyčistit veřejný prostor od odpadků prostřednictvím místních
dobrovolnických komunit, které pořádají úklidy na měsíční až týdenní bázi. Tyto komunity
mají vzdělávací potenciál a tmelící funkci, která pomáhá utvářet postupný obrat
společenského smýšlení od „kultury věcí na jedno použití” směrem k šetrnému zacházení s
přírodními zdroji a harmonii s přírodou. Nositelem změny přitom nejsou hlučné kampaně,
protesty ani útočná hesla. Trash Hero je založené na pozitivním přístupu a inspirování
ostatních vlastním příkladem. Věříme, že systematická akce inspiruje lépe než slova.
Trash Hero je primárně vzdělávací projekt. Vedeme lidi prostřednictvím volnočasových
dobrovolnických úklidových aktivit ke snižování vlastní spotřeby jednorázového plastu a k
ovlivňování svého bezprostředního sociálního okolí. Naším cílem je spoluutvářet myšlenkový
proud, který povede k šetření přírodních zdrojů, nižší spotřebě jednorázových plastů a
prevenci litteringu.

Účel
Účelem spolku je osvětová činnosti, organizování dobrovolníků k úklidu veřejného prostoru,
prevence znečištění veřejného prostoru, výzkum a podpora nových a netradičních přístupů
recyklace a upcyklace, působení v oblasti vzdělávání a zajištění financování projektů
jednotlivých lokálních základen spolku.
Cíle spolku a hlavní činnosti spolku
1. Realizace komunitních projektů sloužících k prevenci znečištění veřejného prostoru a
úklidu jeho znečištěných částí.
2. Osvětová činnost.
3. Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel
spolku.

Činnost v příslušném roce
Organizování úklidů veřejného prostoru:
V roce 2019 uspořádalo THCR celkem 210 úklidů, kterých se zúčastnilo 2 240 dobrovolníků,
z toho 319 dětí. Celkem bylo uklizeno 75,7 tun odpadu (z toho bylo 29,8 tun odpadu
vytřízeno).
Elekt
Plast
Sklo
Papír Kov
ro
Pneu
Počet z toho Směs
Základna
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg) (kg)
Odpad celkem (kg)
hrdinů dětí
Bílina
69
10
1 584,0
150,4
317,0
0,0
59,4 14,0
344,0 2 468,8
Brno
341
3 18 673,3
286,3
389,8
4,3
4,0
0,0
112,0 19 469,7
Karviná
129
54 10 322,0 2 068,0 2 006,0
0,0
504,0 378,0 4 151,0 19 429,0
České
Budějovice
73
17
2 283,5
46,5
81,0
0,5
18,0
0,5
98,0 2 646,0
Hradec
Králové
162
31
1 305,0
200,0
114,0
3,0
680,5
5,0
300,0 2 607,5
Jablonec
nad Nisou
32
6
101,9
9,0
78,2
0,0
30,1
3,1
0,0 222,3
Jihlava
133
34
573,0
89,7
64,9
0,0
8,0
9,0
70,0 844,1
Jindřichův
Hradec
24
9
25,0
33,0
66,0
0,0
13,5
0,0
44,0 181,5
Kladno
33
7
884,5
106,0
85,5
0,0
194,5
0,0
81,0 1 351,5
Lanškroun
7
0
216,0
38,0
0,0
0,0
0,0
0,0
180,0 434,0
Liberec
59
3
1 541,0
2,0
0,0
0,0
2,0
0,0
11,0 1 556,0
Litoměřice
36
15
36,0
31,5
19,7
0,0
10,9
0,0
12,8 110,8
Olomouc
3
0
28,5
6,5
8,0
0,0
7,0
0,0
0,0 50,0
Opava
67
16
110,0
77,0
39,5
2,0
6,7
0,2
0,0 275,4
Ostrava
61
12
699,0
398,9
172,8
0,0
70,1 38,1
198,7 1 577,5
Plzeň
72
3
1 206,5
80,5
58,0
18,5
99,5
6,0
20,0 1 489,0
Praha
770
57 12 250,4
750,7 1 977,3
9,0 1 094,5 240,0
623,0 16 944,9
Šternberk
9
4
3,0
201,3
0,0
0,0
4,0
0,0
150,0 358,3
Tachov
84
21
579,0
330,0
186,0
0,0
151,5
5,0 1 629,0 3 180,5
Vyškov
30
11
124,0
49,2
23,2
6,8
56,4
0,0
8,0 267,5
Výletníci
46
6
143,6
19,8
77,5
0,0
4,1
0,0
7,0 252,0
Celkem
2240
319 52689,2 4974,0 5764,3
44,1 3018,6 698,9 8039,4 75716,0

Šíření Trash Hero v ČR
V roce 2020 byly založeny celkem 3 základny (Jindřichův Hradec, Nymbursko a Valašské
Klobouky).
V 11 z celkových 19 aktivních základen THCR již dobrovolníci uklidili více než tunu odpadu
nebo zorganizovali více než 10 úklidů. Tyto základny považujeme za zkušené a stabilní (na
mapě žluté).

Zapojení Trash Hero do Ukliďme Česko a třetího ročníku WCD
I v roce 2020 se Trash Hero ve všech svých základnách zapojilo do národního úklidu
Ukliďme Česko, který se termínově kryl s World Cleanup Day 19. září. V Praze uspořádali
Trash Hero tento den 24 úklidů v rámci akci “Ukliďme Béčko”, při které proběhly v jeden den
úklidy kolem všech stanic linky metra B.

Osvětová činnost
Trash Hero se podílí na osvětové činnosti hned v několika rovinách:
● v rámci pořádaných úklidů,
● přes sociální sítě Facebook a Instagram, kde sdílíme informace a zprávy z oblasti
životního prostředí, nakládání s odpady a informace a tipy na eliminaci vzniku
odpadu,
● přednášky na všech stupních škol (od MŠ po VŠ),
● CSR přednášky a úklidy,
● přednášky a workshopy v rámci různých kulturních a ekologických událostí a
konferencí.
V roce 2020 jsme byli velmi ovlivnění mimořádným nouzovým stavem, který znesnadnil nebo
znemožnil domluvenou spolupráci se školami a školkami. V létě jsme se proto zaměřili na
příměstské tábory.

Nedílnou součástí osvětové činnosti jsou naše mediální výstupy jednotlivých základen
v regionálních médiích, a to např.:
- FuckUp Nights Prague (www.televizeseznam.cz)
- Kladenský deník
- TV Nova
- časopis Vlasta (www.denik.cz)
- iDnes - Jihlava
- Sedmá generace
- Pardubický deník
- deník Metro
- Eviweb
- Odpady-online.cz
- Jablonecký deník

Trash Hero Lahve
V roce 2020 se do projektu Trash Hero Lahve zapojilo 9 partnerských podniků.
Trash Hero Lahví se rozumí nerezová lahev o objemu 0,75 l, se kterou člověk dostane vodu
zdarma u všech partnerů Trash Hero nejen v České republice, ale také napříč jihovýchodní
Asií. Partnerské podniky prodávají lahve svým zákazníkům za jednotnou cenu 250 Kč.
Zároveň poskytují pitnou vodu zdarma každému, kdo přijde s Trash Hero lahví, ať už ji koupil
kdekoliv. Partnerské podniky jsou viditelně označené samolepkou na dveřích nebo cedulí
v interiéru.
Do projektu Dolejsi, který jsme převzali od studentů Palackého Univerzity, se prozatím
zapojilo 150 podniků. Tyto podniky dolévají kohoutkovou zdarma komukoli, kdo o to požádá.

Granty a dotace
Pro rok 2020 jsme získali první dotaci v rámci THCR pod názvem projektu „Prevence vzniku
odpadů – Trash Hero“. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na
rok 2020 v programu „Program na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2020 –
Podprogram A“ byla podána na Ministerstvu životního prostředí.
Očekávané náklady na tento projekt jsou 247 800 Kč a v rámci dotace bylo zažádáno o
173 460 Kč (70 % podíl dotace na celkových nákladech projektu). Finanční prostředky by
byly následně použity na pořízení úklidových potřeb (rukavice, pytle, váhy, lékárničky,
desinfekce atd.), pořízení triček pro dobrovolníky, tiskové služby a interní školení pro lídry
základen Trash Hero v roce 2020.
Další grant jsme získali od Magistrátu hlavního města Prahy na období 2020-2021 na
prevenci vzniku odpadu a úklidy (70 000 Kč) a vzdělávání dětí (90 000 Kč) na území
hlavního města Prahy.

Partnerství
THCR je oficiálním partnerem iniciativy Zálohujme a Ukliďme svět, Ukliďme Česko.

Finanční zpráva, zpráva o hospodaření

Orgány organizace
Orgány spolku jsou:
Statutárním orgánem spolku je předseda. Jde o individuální orgán, za spolek tudíž jedná
samostatně. V roce 2020 zastával funkci Jan Bareš.
Nejvyšším orgánem spolku je výbor spolku. Tvoří jej všichni členové. V roce 2020 měl
spolek tyto členy – Jan Bareš, Monika Barešová, Lucie Vyskočilová, Petra Skavská.

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem dobrovolníkům, sponzorům, partnerům a lidem z médií, kteří
Trash Hero pomáhají.
Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří s námi ohnuli záda, zašpinili si ruce (rukavice),
udělali kousek naší země hezčí a inspirovali lidi kolem sebe k tomu, aby se o prostor kolem
starali jako o vlastní domov.
Velký dík patří všem hrdinům, kteří založili ve svém městě další TH základnu. Děkujeme za
to, že šíříte Trash Hero a vytváříte u vás doma prostor pro setkávání a vytváření pozitivní
změny.
Obrovský dík patří organizačnímu jádru THCR, kteří jsou všichni neplacení dobrovolníci, a
věnují obrovské množství času a energie nejen organizaci dobrovolníků, úklidů, péči o nové i
zaběhnuté základny po celé ČR, a ještě navíc to celé podkládají systematickou
administrativní prací, která sice není na první pohled vidět tak jasně jako tuna odpadků v
kontejneru, ale je snad ještě pracnější než tu tunu rukama sesbírat. Díky všem, co se na tom
podílíte nejen za vaši práci, ale taky za vytvoření super kolektivu, kdy se vzájemně
dokážeme podržet, když je nám ouvej, pochválit za super výsledky a nepeskovat se, když
něco nevyjde, protože víme, že jsme všichni dobrovolníci a děláme to pro radost, ne z
povinnosti.
Děkujeme všem, co se podíleli na organizaci i průběhu obou Family Meetingů, které
umožnily, abychom se konečně setkali tváří v tvář, stali se přáteli a navázali ještě
intenzivnější spolupráci.

Díky všem lídrům základen, kteří se začali aktivně podílet na Trash Hero na národní úrovni a
specializovaným dobrovolníkům, kteří na sebe vzali odborné úkoly jako fundraising nebo
účetnictví.

Dále bychom chtěli poděkovat všem orgánům státní správy, které podpořily naše úklidy
poskytnutím rukavic, pytlů a svozu odpadu.

Děkujeme Trash Hero World.

A samozřejmě děkujeme také všem individuálním dárcům i organizacím za jejich finanční i
věcné dary.
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