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Anotace 
 

V této diplomové práci se zabývám posouzením kritérií, jež jsou stanovené technickou 

směrnicí č. 50-2006 pro Školy a vzdělávací zařízení, k propůjčení ochranné známky „Eko-

logicky šetrná služba“. 

Tato práce má ve své první části za úkol seznámit s pojmem ekoznačení a ekoznačka, 

přiblížit rozšíření fenoménu ecolabellingu, jak v Evropě, tak v České republice, dále pak 

představit Hornicko-geologickou fakultu a Technickou směrnicí č. 50-2006 pro Školy a 

vzdělávací zařízení, která stanovuje požadavky, povinná a volitelná kritéria, jež musí posu-

zované zařízení splnit pro propůjčení ochranné známky. 

V druhé části jsou pak všechna povinná a vybraná volitelná kritéria posuzována. 

 

Klíčová slova: ekoznačení, ekologicky šetrná služba, technická směrnice 50-2006 

 

 

Summary 
 

This thesis deals with the assessment criteria as set out in Technical Directive No. 50-

2006 for Schools and educational institutions, for awarding the „Environmentally Friendly 

Service“. 

The first part is designed to introduce with the concept of eco-labelling, eco-label, ex-

tending closer to the phenomenon of eco-labelling, in Europe and Czech Republic. Then 

introduce the Faculty of Mining and Geological and Technical Directive No. 50-2006 for 

Schoolls and educational institutions, which specific the requirements, mandatory and op-

tional criteria, that must be met for awarding eco-label. 

In the second part are all options considered. 
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1 Úvod 
 

Ve své diplomové práci posuzuji míru splnitelnosti kritérií, stanovených technickou 

směrnicí pro školy a vzdělávací zařízení, jež se zaměřuje na různé oblasti posuzování, jako 

je spotřeba energií, používání prostředků s ekoznačkou, nakupování regionálních a sezón-

ních potravin.  Na základě míry splnění těchto kritérií pak Agentura pro ekologicky šetrný 

výrobek udělí nebo neudělí ekologickou značku „Ekologicky šetrná služba“. 

Ochranná známka „Ekologicky šetrná služba“ se zařízením propůjčuje, a sice těm ško-

lám, které oproti ostatním zařízením vykazují vyšší snažení v oblasti ekologického chová-

ní, environmentálního vzdělávání a celkového sociálního zázemí škol. 

Propůjčení ekoznačky má vést k celkovému zvýšení kvality poskytovaných služeb 

spolu se zvýšením povědomí o ekoznačce, a sice díky zapojení všech osob ve školském 

procesu do zlepšování svého dosavadního a budoucího životního prostředí. 
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2 Cíl práce 
 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části, a sice část rešeršního charakteru, a část 

samostatného výzkumu. 

Hlavní cíl: 

 Posouzení splnitelnosti stanovených kritérií 

 Návrhy vedoucí ke splnění daných kritérií 

 

Dílčí cíle: 

 Vysvětlení pojmu ekoznačka a ekoznačení 

 Naznačení historického vývoje ekoznačení v Evropě 

 Naznačení historie ekoznačení v ČR 

 Popsání historie a současnosti HGF VŠB-TUO 

 Představení technické směrnice č. 50 – 2006 pro Školy a vzdělávací zařízení 
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3 Ekoznačka a ekoznačení  
 

Pojmem ekoznačení (ecolabelling) rozumíme označování výrobků a služeb, které mají 

v průběhu celého svého životního cyklu prokazatelně šetrnější dopad, a sice nejen na ži-

votní prostředí, ale stejně tak i na zdraví spotřebitele. Kvalita těchto produktů přitom zů-

stává na velmi vysoké úrovni. Takové výrobky nebo služby můžeme (např. v obchodech) 

rozpoznat dle jednoduchého a snadno zapamatovatelného symbolu, tzv. ekoznačky – od-

tud ekoznačení. [4] 

Firmy, které ekoznačku používají, ji mohou efektivně využít při marketingu takto oce-

něných produktů a spotřebitelé zase jako vodítko při nákupu ekologicky šetrnějšího zboží a 

služeb. [4] 

V současné době je ekoznačka Ekologicky šetrný výrobek/služba nebo Ekoznačka EU 

využívána na jednom či větším počtu výrobků využívána více než 100 českými i zahranič-

ními firmami, přičemž počet firem, které tuto značku zavádějí na své produkty, stále při-

bývá. [4] 

Pro český trh je udělování ekoznačky zprostředkováváno agenturou CENIA, ta uděluje 

ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačky EU. [4] 

Ecolabelling je dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, skládající se z certifi-

kátů a značení, které jsou používány po celém světě. [20] 

Ekoznačka je označení, identifikující celkové osvědčené environmentální přednosti 

výrobku nebo služby v rámci určité kategorie výrobku nebo služby. Existují různé klasifi-

kace značek. [20] 

Na rozdíl od „zelených“ symbolů nebo čestných prohlášení, jež jsou zpracovávána vý-

robci nebo poskytovateli služeb, jsou ekoznačky nejdůvěryhodnější, jsou totiž založené na 

LCA a jsou udělovány nestrannou třetí osobou, a musí splňovat přísná ekologická kritéria a 

směrnice. [20] 

 

3.1 Typy environmentálního značení 

 

Všechny typy environmentálního značení jsou založeny na dodržování požadavků a 

postupů, které jsou pro ně stanoveny, dle mezinárodně platných norem. Máme tři typy en-

vironmentálního značení, a sice značení I. environmentálního typu, pro kterou platí ČSN 
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ISO 14024, dále je to II. typ environmentálního značení, která se řídí normou ČSN ISO 

14021, a jako poslední u nás funguje III. typ environmentálního značení, jež funguje dle 

ČSN ISO 14025. [6] 

 

3.1.1 I. typ environmentálního značení – ekoznačka 

 

Prvním typem environmentálního značení je již zmíněná ekoznačka. Programy, kte-

ré tuto značku spotřebnímu zboží a službám udělují, jsou koncipovány, tak aby spotřebitel 

dostal jasnou informaci, která je státem garantována, o vlastnostech výrobku nebo služby, 

kterou si hodlá zakoupit. [6] 

Její hodnota spočívá v dodržování zásad, a sice: [6] 

 Certifikát o ekologicky šetrném výrobku nebo ekologicky šetrné službě, 

podepisuje ministr životního prostředí, dále pak MŽP jako garant programu 

stanovuje kritéria, která se musí dodržovat, při hodnocení výrobků 

 Kritéria, jsou vyhlašována předem a vždy pro určitou skupinu produktů, 

která je přesně vymezena 

 Splnění kritérií, posuzuje nezávislá třetí strana, a sice akreditovaná a autori-

zovaná pracoviště 

 Dodržování těchto podmínek, je pravidelně kontrolováno 

Výrobky či služby, které ekoznačku získají, tak prokazují, že ve všech fázích život-

ního cyklu mají nižší negativní dopad na životní prostředí a zdraví spotřebitele. [6] 

 

  

Obrázek č. 1: Symbol ekoznačky ČR – „Ekologicky šetrný služba“ [3] 
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3.1.2  II. typ environmentálního značení – vlastní environmentální tvr-
zení 

 

Vlastní environmentální tvrzení může mít podobu jak značky, tak sdělení, které je 

umístěno na samotném výrobku, jeho obalu nebo v technické dokumentaci tohoto výrobku, 

a smí být využíváno při jeho propagaci. Tvrzení však nesmí být nepravdivé nebo nespoleh-

livé, nebo nesmí být použito za účelem nekalé soutěže. [6] 

Jako příklady tvrzení můžeme uvést např.: snížená spotřeba energie, kompostova-

telný, recyklovatelný, snížené množství odpadu aj. [6] 

Firmy, které tohoto typu značení využívají, musí být schopny, kdykoli doložit 

pravdivost svého vlastního environmentálního prohlášení, a sice pomocí jasné a dokumen-

tované metodiky hodnocení. [6] 

Použití značek je u tohoto typu značení dobrovolné. Pokud je však firma používá, 

měly by být velikostně přímo úměrné velikosti výrobku, jednoduché a snadno interpretova-

telné. Tyto značky nesmí být použity tak, aby byly chápany jako značky říkající něco o 

vlastnostech výrobku ve vztahu k životnímu prostředí. [6] 

 

3.1.3 III. typ environmentálního značení – EPD 

 

EPD (Environmental Product Declaration) – environmentální prohlášení o produk-

tu. Ověřené prohlášení o produktu, kterým firmy či organizace sdělují, že jsou důvěryhod-

nými partnery. Dávají tím najevo, že kontrolují a řídí kvalitu a environmentální aspekty 

jejich výrobního procesu i produktu. [6] 

Zavazují se tímto k neustálému snižování negativních dopadů jejich výrobku, v ce-

lém jeho životním cyklu. [6] 

Environmentální prohlášení o produktu má formu textového dokumentu, jež jejich 

obchodním partnerům sděluje informace na základě LCA. V dokumentu jsou obsaženy 

informace o užitých surovinách, výroby základních produktů, vlastní výroby produktu, 

přepravy ve všech fázích jeho životního cyklu, jeho užití, údržby a zneškodnění. Vypraco-

váním EPD tak firma získá údaje, které představují environmentální profil výrobku. [6] 

V ČR se můžeme setkat s vypracovanými EPD např. na vysavač, nebo šicí stroj. [6] 
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Obrázek č. 2: Symbol „Vlastní environmentální tvrzení“ [5] 
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4 Historie ekoznačení v Evropě 
 

Tato kapitola je zpracována z internetových stránek asociace GEN a agentury CENIA. 

Za kořeny ekoznačení je považován rostoucí zájem o ochranu životního prostředí ze 

strany vlád, podniků a veřejnosti v globálním měřítku. Tato „vlna“ propukla na přelomu 

60. a 70. let 20. století.  Podniky si uvědomily, že otázky životního prostředí mohou být 

přeloženy do tržní výhody u některých výrobků a služeb, a proto se na trhu začaly objevo-

vat produkty a služby označené environmentálním prohlášením nebo štítky 

(např. přírodní, recyklovatelný, ekologicky šetrný, s nízkou spotřebou, obsahující recyklo-

vaný materiál, atd.). Na jedné straně toto označení přilákalo spotřebitele, kteří hledali způ-

soby, jak snížit negativní dopady na životní prostředí prostřednictvím svých nákup-

ních možností, ale také na straně druhé u určité skupiny spotřebitelů vyvolalo skepsi, jeli-

kož vidina zvýšení zisku, prodejem takto označených výrobků či služeb, zvýšila počet fi-

rem, které své výrobky vydávaly za ekologicky šetrnější, i když ve skutečnosti jejich nega-

tivní dopad na životní prostředí nižší nebyl.  Tyto irelevantní nebo nepodložená tvrzení 

byla označena jako "greenwash". [20] 

Bez řádně legislativy a kontroly nezávislou třetí stranou si spotřebitel nemůže být 

jistý, že výrobky nebo služby, které jsou takto označeny, může skutečně považovat 

za ekologicky vhodnější alternativu. [20] 

Tato obava z důvěryhodnosti a nestrannosti vedla k vytvoření soukromých i veřej-

ných organizací, které poskytují nezávislé posouzení třetí strany. [20] 

Modrý anděl, je ekoznačkou prvního certifikačního programu, jež byl v roce 1978 

zahájen ve Spolkové republice Německo. Díky jeho rychlému rozšíření a velkému úspěchu 

se začaly objevovat další programy, a sice v Kanadě, Japonsku, USA, Skandinávských 

zemích, na Novém Zélandu atd. [20] 

Až téměř o 15 let později byl v roce 1992 založen Systém ekoznačení Evropské 

unie. Tento systém vznikl na základě Nařízení Rady Evropského hospodářského společen-

ství č. 880/92 z 23. března 1992. [4] 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R0880:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R0880:EN:HTML
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Symboly ekoznaček v Evropě:  

 

Obrázek č. 3: Symbol ekoznačky Německa – „Modrý anděl“ [7] 

 

 

Obrázek č. 4: Symbol ekoznačky severských zemí – „Severská labuť“ [2] 

 

 

Obrázek č. 5: Symbol ekoznačky Polska [22] 
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4.1 Program ekoznačení Evropské unie 

 

Od roku 1992 jsou prostřednictvím programu ekoznačení Evropské unie označovány 

produkty, které mají prokazatelně nižší negativní dopad na životní prostředí. Tyto produkty 

jsou označovány Ekoznačkou EU. Tato ekoznačka je udělena produktům na trhu celé Ev-

ropské unie, tedy na trhu alespoň jedné členské země EU. Díky jedné značce, jsou tak pro-

pagovány po celé Evropě včetně Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Program ekoznačení 

EU je mezinárodní. [12] 

Logo Ekoznačky EU má podobu stylizované květiny (proto se jí často přezdívá Kvě-

tina/The Flower) se zelenou lodyhou a kulatým květem, který je tvořen modrými hvězdič-

kami a symbolem Є uprostřed. Nezbytnou součástí značky je stylizovaný nápis EU Ecola-

bel. [12] 

Tento program se řídí pravidly v nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady, 

které vycházejí ze zásad mezinárodní normy ISO 14024. Aktuální Nařízení č. 66/2010 je 

platné od 30.01.2010. [12] 

Dnes umožňuje program získat Ekoznačku EU u široké škály produktů, např. čisticí 

prostředky, elektrické spotřebiče, výrobky z papíru, textilní výrobky a potřeby pro domác-

nost, aj., ale také pro ubytovací služby, vzdělávací instituce a školy atd. [12] 

Symbol ekoznačky EU: 

 

Obrázek č. 6: Symbol ekoznačky EU – „Evropská květina“ [8] 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0066:EN:NOT
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4.2 Asociace GEN 

 

Global Ecolabelling Network je nezisková nevládní organizace, která jako Světová 

síť označování ekologicky šetrných výrobků, propojuje jednotlivé národní i mezinárodní 

programy. [12] 

Od svých začátků v roce 1994, se GEN za méně než dvě desetiletí rozrostla, na 27 

organizací, které se nacházejí po celém světě a sahají od Norska až na Nový Zéland. [12] 

Mapa členů a tabulka s jednotlivými názvy organizací GEN:  

 

 

 

 

Obrázek č. 7: Mapa členů organizace GEN [15]  
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 Název organizace 

Australia Good Environmental Choice Australia Ltd. 

Brazilia Associacao Brasileira de Normas Tecnicas 

(ABNT) 

China China Environmental United Certification 

Center 

China China Quality Centre 

Croatia Ministry of Environmental Protection and 

Physical Planning 

Czech Republic Ministry of the Environment 

EU European Commission - DG Environment 

Germany Federal Environmental Agency (FEA) 

Hong Kong (CG) Green Council 

Hong Kong (HKFEP) Hong Kong Federation of Environmental 

Protection (HKFEP) Limited 

India Central Pollution Control Board (CPCB) 

Indonesia Ministry of Environment 

Israel The Standards Institution of Israel (SII) 

Japan Japan Environment Association (JEA) 

Korea Korea Environmental Industry & Techno-

logy Institute (KEITI) 

Malaysia SIRIM QAS International Sdn Bhd 

New Zealand Environmental chioce New Zealand 

Nordic 5 Countries Nordic Ecolabelling Board 

North America (Canada) TerraChoice Group – The Ecologo Program 

North America (U.S.A.) Green Seal 

Phillippines Clean & Philippine Center For Environ-

mental Protection and Sustainable Develo-

pment, Inc. (PCEPSD) 

Russia Saine-Petersburg Ecological Union 

Chinese Taipei Environment and Development Foundation  

Singapore Singapore Environment Council 

Sweden (SSNC) Swedish Society for Nature Conservation 

Sweden (TCO) TCO Development 

Thailand Thailand Evrionment Institute (TEI) 

Ukraine Living Planet 
Tabulka č. 1: Tabulka členských organizací GEN [14] 

¨ 

  

 

 

 

http://www.globalecolabelling.net/members_associates/australia/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/brazil/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/brazil/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/CEC/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/CEC/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/CQC/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/croatia/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/croatia/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/czech_republic/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/european_union/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/germany/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/hong_kong_gc/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/hong_kong_hkfep/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/hong_kong_hkfep/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/india/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/indonesia/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/israel/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/japan/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/korea/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/korea/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/malaysia/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/philippines/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/philippines/index.htm
http://www.globalecolabelling.net/members_associates/philippines/index.htm
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4.3 Vývoj ekoznačení v Evropě 

 

 

Obrázek č. 8: Graf vývoje ekoznačení v evropských státech [11] 

 

Tento obrázek je převzat z prezentace, která je v originále v angličtině. Na svislé ose 

můžeme vidět počet licencí, které jsou uděleny v tom daném státě.  

V České republice to v loňském roce bylo 11 licencí a 26 ekologicky šetrných pro-

duktů, z domácí produkce. Z výrobků, které se do naší země dovážejí, pak podmínky pro 

ekologicky šetrný výrobek splňovalo 40 produktů. [11] 
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5 Historie ekoznačení v ČR 

5.1 Národní program označování výrobků ochrannou známkou 

„Ekologicky šetrný výrobek“ 

 

Česká republika zavedla systém ekoznačení na popud MŽP a ministra hospodářství. 

Na základě vládního usnesení č. 159 ze dne 07. dubna 1993, byl 14. dubna 1994 vyhlášen 

Národní program označování výrobků ochrannou známkou „ Ekologicky šetrný výrobek“. 

Tento český systém označování výrobků byl zaveden jako účinný nástroj preventivního 

opatření k ochraně životního prostředí. [1] 

Tato strategie se týkala podpory prodeje a užívání ekologicky šetrnějších výrobků, 

v stejném duchu bylo zavedeno i nové usnesení vlády České republiky č. 720/2000 ze dne 

19. července 2000. [1] 

Celá koncepce Národního programu byla modifikována tak, aby byla co nejvíce v sou-

ladu se zahraničními systémy označování výrobků, hlavně pak se systémem EU a systémy 

zemí OECD. Díky tomuto souladu dochází k většímu odbytu našich výrobků na evrop-

ském trhu, jelikož jsme se stali aktivním účastníkem evropské integrace v oblasti životního 

prostředí. [1] 

 

5.2 Základní pojmy používané v „Programu“ 

 

Ochranná známka „ Ekologicky šetrný výrobek/služba“ je chráněnou ekoznačkou 

českého systému označování. Tato známka je v rámci licenční smlouvy propůjčena žadate-

li, a sice tomu z jeho výrobků, jenž splňuje všechny stanovené kritéria. [1] 

 

„ Vlastníkem ochranné známky je český ekologický ústav (ČEÚ). Z hlediska ochrany 

je známka registrována Úřadem průmyslového vlastnictví, Praha.“  [1] 

 

Dalším pojmem je Výrobková kategorie. Tento pojem zahrnuje vybraný přesně 

vymezený druh výrobků, pro které se stanovují požadavky, jež musí daný výrobek tohoto 

druhu splňovat k tomu, aby mu mohla být propůjčena ekoznačka. [1] 
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Směrnice je technický předpis, který obsahuje jak požadavky pro propůjčení 

ochranné známky, tak stručný soubor základních i ekologických kritérií, jež musí být spl-

něny, pro propůjčení ochranné známky. [1] 

Jsou zde také formulovány základní pojmy, způsoby ověřování a kontroly shody vý-

robku s požadovanými kritérii a doba jejich platnosti. Pro každou výrobkovou kategorii je 

vypracována směrnice. [1] 

Posledním pojmem je Technická zpráva, která je základem pro vypracování návrhu 

technické směrnice. Má za úkol poskytnout co nejpřesnější údaje o vlivu dané kategorie 

výrobků na životní prostředí z hlediska celého životního cyklu. Technická zpráva obsahuje 

i ekonomický rozbor, kde jsou vypracovány předpokládané náklady na provádění zkoušek 

a kontrol. [1] 

 

5.3 Zásady Programu 

 

Zásady, kterými se řídí český Program, jsou společné všem nejvýznamnějším světo-

vým systémům ekolabelingu a jsou zároveň doporučeny v prohlášení Mezinárodní ob-

chodní komory. [16] 

Jedná se o tyto zásady:  

 orientace na výrobky spotřebního charakteru, která byla do prohlášení za-

řazena z důvodu velkého rozsahu spotřeby a značné rozmanitosti výrobků, 

které mají spotřební charakter, velké množství substituentů a zároveň velké 

množství spotřebitelů, [16] 

 pozitivnost a šetrnost výrobků ke všem složkám životního prostředí, zde 

je důležitá šetrnost výrobků k životnímu prostředí, které musí být dosáhnuto 

pouze zvýšením jejich pozitivního vlivu na životní prostředí, což znamená, že 

nesmí dojít k situaci, kdy zneškodnění jednoho negativního vlivu na životní 

prostředí vyvolá jiný negativní vliv, [16] 

 pozitivnost, tato zásada zajišťuje, že nikdo nesmí být nucen k účasti na Pro-

gramu, a to jak státními či jinými správními orgány a zároveň nesmí být účast 

v Programu vázána žádnými jinými výhodami, než které vyplývají z Progra-

mu samotného, [16] 
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 srozumitelnost, kdy požadavky týkající se výrobků, jejich šetrnosti a způso-

bu jejich kontroly, musí být srozumitelné pro všechny zúčastněné strany, [16] 

 věrohodnost, u této zásady jde především o to, aby bylo zaručeno, že ozna-

čené výrobky mají nižší dopad na životní prostředí, než neoznačené alterna-

tivní výrobky, [16] 

 aplikace metody LCA, hodnocení výrobku se provádí pro celý cyklus jeho 

existence, tzn. od surovin, přes výrobu, fázi užití až po fázi zneškodnění, [16] 

 vyloučení výrobků, s jinými specifickými předpisy, jako jsou např. potra-

viny, nápoje, léčiva nebo výbušniny aj., [16] 

 časové omezení, tím je propůjčení ochranné známky limitováno, v současné 

době, na dva roky, [16] 

 finálnost výrobku, což znamená, že ochranná známka je propůjčena pouze 

výrobku jako hotovému celku a nikoliv pouze jeho částem, [16] 

 otevřenost, zde není rozhodující jaké vlastnosti má žadatel, nýbrž jde pouze 

o vlastnosti daného výrobku a jejich shodu s posuzovanými kritérii, [16] 

 kontrola, tato zásada zajišťuje, že Program obsahuje mechanismy, jejichž 

úkolem je jednak zabránit tomu, aby bylo zneužito používání ochranné 

známky, a také zajišťují kontrolu plnění stanovených požadavků, a sice jak 

z hlediska propůjčování ekoznačky, tak i z hlediska jejího používání, [16] 

 mezinárodní harmonizace, aby bylo možné vzájemné uznávání národních či 

regionálních systémů, je nutné, podmínky pro propůjčování ochranné znám-

ky harmonizovat. [16] 
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6 Historie a současnost HGF VŠB – TUO 
 

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO (HGF) je moderní fakultou, která propojuje 

přírodovědné disciplíny s technickými a ekonomickými obory.  [10] 

Historie této fakulty sahá až do roku 1716, kdy byla v Jáchymově založena nejstarší 

báňská škola. V průběhu času se měnila forma a délka výuky, místa výukových institucí i 

organizační podoba báňského školství. Poslední významnou změnou byl přesun Vysoké 

školy báňské do Ostravy v roce 1945, po kterém v 50. letech minulého století proběhlo 

dělení školy na fakulty. Počátek dnešní fakulty HGF se píše od roku 1959, kdy vznikla 

spojením samostatné Hornické fakulty a Geologické fakulty. [10] 

Po roce 1989 se změnila struktura národního hospodářství a nastal útlum hornictví, 

tato skutečnost měla za následek menší zájem uchazečů o studium na HGF. Tento stav 

donutil fakultu v roce 1994 ke sloučení příbuzných kateder do institutů, a naopak separovat 

obory, které se postupem času staly základem pro vznik dalších fakult, jako je Fakulta sta-

vební s oborem Výstavba dolů a geotechnika, dále pak Fakulta bezpečnostního inženýrství 

s obory Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Tyto změny probíhaly až do 

roku 2002, kdy byl spolu s těmito fakultami zřízen nový Institut geoinformatiky. [10] 

Dalším strategickým krokem, který se HGF nabízel, byla inovace stávajících a za-

vádění nových studijních oborů. Ty musely být koncipovány tak, aby odpovídaly součas-

nému vědecko-technickému a sociálně ekonomickému vývoji. Tyto inovace se týkaly pře-

devším oblasti životního prostředí, informatiky, ekonomiky, cestovního ruchu a přírodních 

věd (aplikovaná fyzika materiálů). Stejné rozšíření výuky o nové „nehornické“ obory pod-

stoupilo i detašovaného pracoviště v Mostě. [10] 

V současné době nabízí HGF více než 35 studijních oborů, a to buď v rámci pre-

zenčního, nebo kombinovaného studia. Tyto obory se specializují na životní prostředí, geo-

logii, geodézii, biotechnologie, geovědní a montánní turismus, hornické inženýrství, geoin-

formatiku, ekonomiku, automatizace a řízení v oblasti surovin nebo aplikovanou fyziku. 

[10] 

V současnosti umožňuje HGF VŠB-TUO jako jediná fakulta v rámci České repub-

liky vysokoškolské studium vybraných hornických oborů. Hornické inženýrství zabírá 

v rámci studijních oborů asi 5%. [10] 
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„ Velmi významnou je i souběžná vědecko-výzkumná činnost pedagogů a studentů a 

její propojení s výukou.“ [10] 

 

HGF je také součástí mezinárodní výměny studentů v rámci programů SOCRATES 

/ ERASMUS, díky tomu je z celkového počtu 7 fakult v současnosti druhou nejžádanější a 

nejnavštěvovanější. Ročně zde studuje okolo 4 tisíc studentů od nás i ze zahraničí. [10] 

6.1 Institut kombinovaného studia v Mostě 

 

V dubnu roku 1962 vznikla v Mostě katedra povrchového dobývání ložisek. Tato ka-

tedra byla založena v souvislosti se značným rozvojem těžebního průmyslu na severu 

Čech, orientovaného především na lomovou těžbu. [10] 

 

 „V současnosti institut navazuje na dřívější tradice v působení Vysoké školy báňské 

v severočeském regionu. Zatímco dříve se zde studovaly téměř výlučně tradiční obory za-

měřené na dobývání podkrušnohorských hnědouhelných ložisek a rekultivaci, stávající 

nabídka především kombinovaného studia se rozšířila o moderní a v souladu s potřebami 

dané oblasti i atraktivní obory.“ [10] 

 

Jedná se především o Ekonomiku a řízení v nerostném surovinovém průmyslu, 

Zpracování a zneškodňování odpadů a dále pak obory jako Ekonomika, management a 

informatika v oblasti veřejné správy, Komerční inženýrství, Environmentální inženýrství 

aj. Prezenčně je v současné době možné studovat pouze jediný obor, a sice Geovědní a 

montánní turismus, který je zaměřený na výchovu odborníků v oblasti cestovního ruchu. 

[10] 

„Hornicko-geologická fakulta vždy respektovala potřeby města i kraje a jejich prů-

myslové struktury na výchovu požadovaných vysokoškolských odborníků. Tento záměr de-

klaruje i do budoucna a je připravena aktuálně reagovat na budoucí požadavky novými 

učebními programy a obory.“ [10] 
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6.2 Studium na HGF 

 

Jak prezenční (dříve denní) tak kombinované (dříve dálkové) studium je na Hornic-

ko-geologické fakultě třístupňové. [10] 

Forma prezenčního studia prvního stupně, což je bakalářské studium, trvá 3 roky. 

Na bakalářské studium navazuje dvouletá forma magisterského studia. Vrcholem je třetí 

stupeň, a sice tříleté doktorské studium. V kombinované formě studia je rozdílná délka 

druhého stupně, kdy magisterské studium trvá 3 roky. [10] 

Absolventi bakalářského studia získají po úspěšném zakončení studia titul „baka-

lář“ (Bc.). Po úspěšném dokončení navazujícího studia je pak absolventům udělen titul 

„inženýr“ (Ing.) a po úspěšném završení posledního stupně titul „doktor“ (Ph.D.). [10] 
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7 Dobrovolný nástroj – technická směrnice č. 50 – 2006 
pro Školy a vzdělávací zařízení 

 

Tato technická směrnice obsahuje požadavky a kritéria pro propůjčení ochranné 

známky „Ekologicky šetrná služba“. Tato ochranná známka je propůjčena školám a vzdě-

lávacím institucím, které oproti neoznačeným zařízením prokazují nebo prokázaly větší 

nasazení obzvláště v ekologických oblastech, jako je environmentální vzdělávání, podpora 

sociálního klimatu školy nebo ekologicky zaměřeného chování. [19] 

Technická směrnice má za cíl zapojit všechny skupiny osob, které jsou součástí kaž-

dodenního školního života, do péče o jejich současné a budoucí životní prostředí a udrži-

telný rozvoj. [19] 

Díky této analýze a z nich vyplývajících cílů, mohou vzdělávací instituce dosáhnout 

interního zlepšení kvality, jakož i zvýšení působnosti ekoznačky, a sice na základě spolu-

práce s ekologickými programy, nakupování výrobků ze systému „fair trade“, ekologic-

kých výrobků a spolupráce s obcí, médii aj. [19] 

Bohužel pro malý zájem nebyla této směrnici prodloužena platnost, která trvala od 22. 

09. 2006 do 31. 10. 2009. 

 

7.1 Oblasti kritérií podmiňujících udělení ekoznačky 

 

Kritéria, povinná a volitelná, která je nutné splnit pro propůjčení ochranné známky, 

jsou rozdělena do několika oblastí, které jsou relevantní pro školy a vzdělávací zařízení a 

propojují požadavky z ekologicko-technické a environmentálně-pedagogické. [19] 

Oblasti kritérií: [19] 

 

 „environmentální management a sociální rozvoj školy,“ 

 „environmentální vzdělávání,“ 

 „podpora zdraví a ergonomie,“ 

 „ekologicky přijatelné nakupování (např.: kancelářské potřeby, potraviny, čisticí pro-

středky),“ 

 „šetrné využívání zdrojů (např.: voda, energie, kancelářský materiál),“ 
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 „opatření k zabránění vzniku odpadu a k využití odpadu,“ 

„iniciativy pro ekologicky přijatelnější mobilitu,“ 

 „uspořádání venkovních ploch a péče o externí školní plochy.“ 

 

7.2 Vymezení kategorie 

 

Požadavky, i povinná a volitelná kritéria, se vztahují na organizaci, lokalitu. Proto do 

posuzování zapojujeme také pobočky zařízení. U škol, které jsou složeny z většího počtu 

zařízení, posuzujeme každou školu zvlášť. [19] 

 Ochranná známka „Ekologicky šetrná služba“ může být propůjčena vzdělávacím 

zařízením: [19] 

 

 „školám zajišťujícím povinnou školní docházku,“ 

 „centrům speciální pedagogiky,“ 

 „odborným (učňovským) školám,“ 

 „polytechnickým školám,“ 

 „středním a vyšším odborným školám,“ 

 „všeobecně vzdělávacím vyšším školám“ 

 „institucím, které se zabývají převážně vzděláváním a dalším vzděláváním učitelů“ 

 

K poslednímu bodu řadíme především:  

 

„…pedagogické akademie (pedagogické vysoké školy) pro vzdělávání učitelů zá-

kladních škol, jakož i instituty pro vzdělávání pedagogů, pedagogů učňovských a odbor-

ných škol a pedagogů pro výuku náboženství.“ [19] 

 

7.3 Základní požadavky 

 

Školy a vzdělávací instituce musí splňovat určité právní předpisy, které se týkají 

ochrany životního prostředí, a sice: [19] 

 zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
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 zákon č. 20/2004 Sb., který mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, tzv. vodní zá-

kon 

 zákon č. 106/2005 Sb. o odpadech, který vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 

Sb. 

 

Dále pak musí splňovat platné technické, hygienické, bezpečnostní, zdravotní a jiné 

normy, které se vztahují na provozování a poskytování vzdělávacích služeb, například: 

 zákon č. 258/200 Sb., o veřejném zdraví [19] 

 „vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích 

na stravovací   služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při epidemiologicky 

závažných činnostech.“ [19] 

 

7.4 Specifické požadavky 

 

Specifickými požadavky rozumíme ekologická kritéria, která dělíme na povinná a 

volitelná a nalezneme je v oddílech A a B přílohy Technické směrnice č. 50-2006 pro Ško-

ly a vzdělávací zařízení. [19] 

Úplné znění všech povinných a volitelných kritérií je uvedeno v příloze č. 1 této di-

plomové práce. 

 

7.5 Posuzování a ověřování 

 

Žadatelem o ochrannou známku „Ekologicky šetrná služba“ musí být dokázáno, že 

splňuje základní podmínku, která je uvedena v podkapitole 7.3, a sice čestným prohláše-

ním, že proti němu není vedeno správní řízení za porušování legislativních předpisů. [19] 

Pro každé kritérium, povinné nebo volitelné, je zvlášť uveden požadavek na posuzo-

vání a ověřování. [19] 

V případech, kdy je po zařízení požadováno čestné prohlášení, je nutné doplnění o pří-

slušné fotografie, dokumentaci, články ze školních médií, zprávy, aj. [19] 

Aby vzdělávacímu zařízení mohla být propůjčena ekoznačka, musí splnit všechny po-

vinná kritéria, což jsou kritéria uvedena v oddíle A přílohy technické směrnice. [19] 
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Dále pak určitý počet volitelných kritérií (oddíl B), kdy každému z těchto kritérií je 

přidělen určitý počet bodů, s tím, že jejich dosažení je odstupňováno, dle míry splnitelnos-

ti. [19] 

Maximální počet bodů je 111, kdy pro propůjčení ochranné známky je nezbytné do-

sáhnout min. 60% bodů. [19] 

Doklady, jež prokazují splnění kritérií, mohou být předloženy jak žadatelem, tak jeho 

dodavatelem nebo dodavateli. [19] 

V případě potřeby může posuzující orgán (Agentura pro ekologicky šetrné výrobky, 

dále jen „Agentura“) požádat o doplňkovou dokumentaci, nebo provádět svá vlastní nezá-

vislá ověřování. [19] 

Prokazování splnění požadavků je možno provádět i jinými způsoby, než jakými je 

uvedeno u daného kritéria, pokud je Agentura uzná jako rovnocenné. [19] 

Při posuzování žádosti bude přihlíženo k zavedení uznaných environmentálních sys-

témů, jako je certifikace dle norem ČSN EN ISO 14001, 9000 nebo registrace Programu 

EMAS dle NV č. 76/2001. [19] 

 

7.6 Organizační záležitosti 

 

Organizační záležitosti k podání přihlášky k výběrovému řízení zajišťovala CENIA a 

Agentura, se sídlem v Praze. [19] 

Technická směrnice č. 50-2006 byla podepsána 22. 09. 2006 tehdejším ministrem ži-

votního prostředí Ing. Petrem J. Kalašem. [19] 
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8 Posouzení splnitelnosti daných kritérií 
 

Vzhledem k rozloze celého areálu VŠB-TUO a propojenosti fakult v rámci budov, je 

některá kritéria obtížné vztahovat pouze na hornicko-geologickou fakultu.  

Proto zde uvádíme možnou variantu řešení, a sice určité požadavky jsou vztaženy na 

HGF, jiná potom na celou školu (např. stravování, jelikož fakulta nemá samostatné stravo-

vací služby) a další pak na námi zvolené budovy (konkrétně se jedná o budovy B, C, J, K), 

kde se nejčastěji odehrává výuka studentů hornicko-geologické fakulty. 

U každého požadavku je v závorce uvedeno, na kterou oblast jsme dané kritérium 

vztahovali a zároveň, zda je stanovený požadavek splněn. Znakem splnění je písmeno A, 

pro nesplněné kritérium pak písmeno N, u některých požadavků nám chybí informace a 

nemůžeme posoudit, zda byla splněna či nikoliv, nebo je neposuzujeme a proto je u nich 

v závorce uvedeno písmeno X. 

Pro oblast splnění pak používáme HGF pro hornicko-geologickou fakultu, celou školu 

značíme CŠ a budovy BUD.  

 

8.1 Povinná kritéria 

 

Povinných kritérií je 40 a škola je musí pro propůjčení ochranné známky splňovat. 

8.1.1 Environmentální management, informovanost a sociální oblast 

 

1. Školní program a koncepce životního prostředí (HGF, N) 

 

V rozsahu hornicko-geologické fakulty neexistuje žádný program, který by byl „ekolo-

gickou částí“ školního řádu, zároveň byl centrálním nástrojem pro vlastní hodnocení školy. 

 

2. Koordinátor a pracovní skupina pro životní prostředí (HGF, N) 

 

Koordinátor ani pracovní skupina pro životní prostředí nebyla bohužel, do této doby, 

na HGF jmenována. Koordinátorem by měla být povolaná osoba z institutu Environmen-

tálního inženýrství. Pracovní skupina pak může být složena ze zaměstnanců, kteří se aktiv-

ně zapojují do výuky, ale také ze zaměstnanců, kteří nevyučují.  
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3. Hlášení závad a nedostatků – průběh procesu (CŠ, A) 

 

VŠB-TUO má zaveden systém kvality, v jehož rámci jsou popsány postupy a kompe-

tence pro nahlašování nedostatků a závad v technické oblasti. Tyto postupy jsou naznačeny 

ve vývojovém diagramu, který je umístěn v příloze č. 3. 

  

4. Interní školní informace o ekoznačce a projektu užívání ekoznačky (HGF, N) 

 

Jelikož u fakulty nyní pouze posuzujeme splnitelnost kriterií pro propůjčení ochranné 

známky, nemá škola prozatím vyhrazeno žádné médium, které by informovalo o ekoznač-

ce a projektu užívání ekoznačky.  

Fakulta by mohla v budoucnu zřídit médium, a sice, přímo na stránkách inputu Envi-

ronmentálního inženýrství, nebo samostatné webové stránky, či vhodně označenou nástěn-

ku, která by se nacházela v společných prostorách školy jako je např. chodba a vestibul u 

hlavního vchodu do budovy A, nebo ve spojovací chodbě z budovy A směrem do budovy J 

aj. 

 

5. Zřízení schránky pro vhazování nápadů pro oblast životního prostředí, zdraví 

a rozvoje školy (HGF, N) 

 

Stejně jako samostatné médium ani schránka pro nápady studentů pro oblast životního 

prostředí, zdraví a rozvoje školy není v rámci fakulty prozatím zřízena. 

Samotná schránka by se pak mohla nacházet, stejně jako nástěnka ve společných pro-

storách školy popř. by mohla být připojena přímo k informační nástěnce. 

Vzhledem k vybavení jak univerzitních prostor, tak samotných studentů, může mít 

schránka elektronickou podobu. 

Nápady nasbírány ve schránce by se nejméně jedenkrát za tři měsíce vyhodnocovaly, a 

toto vyhodnocení by bylo zveřejněno pomocí výše zmíněného vyhrazeného média. 

 

6. Spoluutváření projektu užívání ekoznačky žáky (CŠ, A) 

 

V rámci VŠB – TUO je zřízena Studentská komora Akademického senátu, která zastu-

puje studentskou část akademické obce na univerzitní úrovni. SK AS je zastoupena vždy 
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dvěma studenty z každé fakulty, kteří jsou zvoleni studenty příslušné fakulty. Tato SK AS 

se aktivně zapojuje do interních rozhodovacích procesů na akademické půdě. 

 

7. Referování o životním prostředí v médiích publikovaných školou (HGF, N) 

 

Jelikož fakulta HGF nemá vyhrazeno médium pro informování o ekoznačce a o projek-

tu užívání ekoznačky, jsou informace o životním prostředí zveřejňovány pouze v rámci 

celouniverzitních webových stránek www.vsb.cz. 

 

8. Chování uživatele přírodních zdrojů (HGF, A) 

 

Chováním uživatele přírodních zdrojů, se myslí takové chování, které je zodpovědné 

k životnímu prostředí, např. oboustranné kopírování, uzavírání krytu kopírky, vypínat svět-

la, v době, kdy není svícení nutné, aj. 

Vyučující využívají potištěné papíry, ať již pro další potištění, nebo pro studenty jako 

popisovací materiál u písemných zkoušek.  

Dále v rámci výuky v počítačových učebnách, jsou po každé poslední vyučovací hodi-

ně vypínány jak počítače, tak obrazovky, které jsou vybaveny systémem „stand-by“, stejně 

jako veškeré osvětlení v učebnách. 

  

9. Ekologické zaměření školních akcí (HGF, A) 

 

Každoročně jsou hornicko-geologickou fakultou pořádány akce, jejichž hlavním téma-

tem je životní prostředí a udržitelný rozvoj. Tyto akce mají různou podobu, jedná se napří-

klad o exkurze, konference, přednášky s externími specialisty nebo akce formou „škola 

hrou“. 

Jako příklad můžeme uvést poslední jmenovanou formu, jež je zastoupena „Dnem Ze-

mě“, kterou institut environmentálního inženýrství každým rokem pořádá a do níž jsou 

zapojeni sami studenti. Přihlášení dobrovolníci, pomáhají jak s přípravou, tak se samotnou 

realizací, kdy jsou umístěni jako pomocné síly ke stánkům VŠB-TUO, partnerů, či sponzo-

rů.  

 



Olga Klimková: Možnost získání ekoznačky „Ekologicky šetrná služba“ pro HGF 

2012  26 

 

8.1.2 Environmentální pedagogika 

 

10. Témata se vztahem k životnímu prostředí nebo zdraví ve vyučování (HGF, A) 

 

V rozsahu studia hornicko-geologické fakulty jsou vyučovány obory, které mají ve 

svých studijních plánech zahrnuty předměty z oblasti ochrany životního prostředí, TUR, 

ochrany vod a nakládání s odpady. 

Jak je v kritériu požadováno, je ochrana životního prostředí probírána téměř ve všech 

předmětech studia oborů Institutu environmentálního inženýrství, kdy se jedná o pravidel-

nou výuku a ne jen o jednotlivé projekty. 

Na Hornicko-geologické fakultě je koncepce životního prostředí zahrnuta do studijního 

programu především na institutu environmentálního inženýrství. Jehož hlavním cílem je 

vychovat odborníky ve strukturovaném studiu těchto oborů: Environmentální inženýrství, 

Zpracování a zneškodňování odpadů, Technologie a hospodaření s vodou, Environmentál-

ní biotechnologie (Bc.) a Environmentální management (navazující magisterské). [9] 

V doktorské formě studia se zaměřuje na obory Ochrana životního prostředí v průmys-

lu a Úpravnictví. [9] 

 Institut se zabývá technologickými činnostmi, které jsou zaměřené na snižování zátěže 

na životní prostředí a technicko-diagnostickými činnostmi, při hodnocení životního pro-

středí, stanovením rizik a koncepčním návrhem jejich řešení. [9] 

Jako ukázka je přiložen studijní plán povinných předmětu z oboru Environmentální 

management. 
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1. Semestr 

Typ povinnosti: Povinný 

Název Ročník Rozsah výuky 

Preventivní přístup k ochraně životního prostředí 1 2+2 

Výrobní a environmentální technologie 1 3+2 

Odpadové hospodářství 1 2+2 

Geografické informační systémy 1 2+2 

Vybrané kapitoly z matematiky 1 2+2 

2. Semestr  

Vybrané kapitoly z fyziky 1 2+2 

Úvod do čistší produkce 1 2+2 

Environmentální manažerské systémy 1 2+2 

Oceňování antropogenních vlivů 1 2+2 

3. Semestr  

Průmyslová rizika prevence havárií 2 2+2 

Ekonomie životního prostředí A 2 2 h/s+1 

Environmentální právo 2 2+2 

Hodnocení životního cyklu 2 2+2 

Management jakosti 2 2+2 

4. Semestr 

Oborový seminář 2 0+10 

Diplomová práce 2 0+2 

Tabulka č. 2: Povinné předměty navazujícího magisterského studia Environmentální management [17] 

 

11. Projekty se vztahem k životnímu prostředí nebo zdraví (HGF, A) 

 

Již nyní jsou fakultou realizovány projekty k udržitelnosti v oblasti životního prostředí 

a zdraví. Projekty jsou prováděny v rámci studia, kdy se studenti sami aktivně zapojují. 

Příkladem může být již zmiňovaný a tolik proklamovaný „Den Země“, nebo projekt stu-

dentů oboru Environmentální inženýrství „Sherwood, nový prostor pro ptactvo“.  

Dalším z projektů v rámci studia je terénní průzkum ekoznačení v obchodních řetěz-

cích, který již třetím rokem zpracovávají studenti environmentálního managementu. 
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8.1.3 Podpora zdraví, ergonomie, interiér 

 

12. Výživa (HGF, A) 

 

V rámci fakulty jsou studentům poskytovány informace v oblasti ekologie, biopotravin 

i etiky. Tato témata jsou součástí studia a probírána na přednáškách souvisejících předmě-

tů. 

 

13. Možnosti pohybu (CŠ, A) 

 

Univerzita nabízí celou řadu sportovních aktivit. Sport je v bakalářské formě studia 

jedním z povinně volitelných předmětů, v dalších fázích studia je již „tělocvik“ předmětem 

zcela volitelným.  

Zaměstnanci i studenti se pak sportovním aktivitám mohou věnovat ve svém volném 

čase, kdy jim jsou po domluvě k dispozici prostory a venkovní plochy areálu vysoké školy. 

Katedra tělesné výchovy pořádá také „Sportovní dny“, kdy jsou studentům i zaměst-

nancům zpřístupněna všechna, kvalitně vybavená, sportoviště, dále „Letní a zimní výcvi-

kové kurzy“ a výuku pro studenty s pohybovým omezením. 

Mezi sporty, které VŠB-TUO nabízí, patří: badminton, basketbal, futsal, frisbee, horo-

lezectví, karate, kulturistika, lyžování, orientační běh, plavání, softbal, rekreační sport, 

stolní tenis, tenis, volejbal, veslování aj. 

 

14. Pracoviště a stoly pro práci s obrazovkou počítače (BUD, A) 

 

Uspořádání daného vybavení vyhovuje správným ergonomickým požadavkům, a sice 

vzdálenost očí od obrazovky min. 50 centimetrů (viz. obrázek č. 1, příloha č. 2) 

 

15. Protiúrazová prevence, první pomoc a hygiena (HGF, A) 

 

Každý student hornicko-geologické fakulty projde v prvním ročníku ať už bakalářské-

ho nebo navazujícího magisterského školením BOZP a PO, jelikož v rámci cvičení budou 

laboratoře navštěvovat. 
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Na školení jsou studentům sdělovány základní informace o zásadách práce 

v laboratořích, první pomoci, zásadách hygieny a hlášení požárů.  

Studenti doktorského studia pak podstupují vstupní školení (obecné), které je zaměře-

no, na hygienické a protiepidemické předpisy, předpisy na ochranu života a zdraví, předpi-

sy o bezpečnosti zařízení a normy, předpisy o požární ochraně, o zacházení s hořlavinami 

aj. [18] 

Toto školení pro studenty Institutu Environmentálního inženýrství provádí RNDr. Ale-

na Labodová Ph.D a každý student potvrdí svou účast podpisem na prezenční listině. 

Zaměstnanci jsou pak dle zákoníku práce pravidelně proškolováni. Vyučující, jejichž 

cvičení probíhají v laboratořích, jsou pak školeni zvlášť pověřenými osobami. 

 

8.1.4 Využívání a úspory energie, provedení stavebního projektu 

 

16. Energeticky úsporné osvětlení (BUD, A) 

 

V učebnách a prostorách budov, které posuzujeme, jsou instalovány úsporné zářivky a 

v nově zrekonstruovaných posluchárnách, jsou nainstalovány i elektronické spínače a regu-

látory osvětlení. 

Jako ukázka je přiložena fotografie osvětlení nově zrekonstruované posluchárny v bu-

dově B (viz. obrázek č. 2, příloha č. 2) 

 

17. Údaje o spotřebě energie a vody (CŠ, X) 

 

Toto kritérium se vztahuje na celou školu, a sice kvůli propojenosti fakult v rámci bu-

dov VŠB-TUO. 

V tuto chvíli nemáme k dispozici potřebná data, ta by po případném přidělení ekoznač-

ky, byla Agentuře k dispozici po prvním roce užívání ochranné známky. 
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18. Těsnost oken a dveří (BUD, A) 

 

Budovy, které posuzujeme, procházejí rekonstrukcí, jež zahrnuje venkovní zateplení 

včetně výměny hliníkových oken za nová plastová, které lépe izolují. Vzhledem k rozloze 

těchto budov, probíhají rekonstrukce postupně a nevztahujeme tedy toto kritérium jen na 

období před topnou sezónou (viz. obrázky č. 3 a 4, přílohy č. 2). 

  

19. Nerušené vydávání tepla topnými tělesy (BUD, A) 

 

V nerekonstruovaných učebnách nejsou topná tělesa obložena. V nově zrekonstruova-

ných posluchárnách jsou obložena, ale obložení je dostatečné pro dobrý průchod tepla do 

prostoru. Nábytek je umístěn do vhodné vzdálenosti, aby nebránil prostupu tepla (viz. ob-

rázky č. 5 a 6, příloha č. 2) 

 

8.1.5 Doprava a mobilita 

 

20. Stav v oblasti mobility (CŠ, A) 

 

Škola by měla každému ze zaměstnanců i studentům poskytnout k dispozici aktuální 

jízdní řády veřejné a meziměstské dopravy a informace o pěších a cyklistických trasách 

v okolí.  

Vzhledem k dostupnosti počítačové techniky (viz. fotografie v příloze) a přístupu za-

městnanců i studentů k internetu, kde všechny tyto informace můžeme nalézt, není jejich 

papírové vydání potřeba. Pokud by to však pro udělení ekoznačky bylo nezbytné, doporu-

čila bych umístění těchto informací poblíž východů budovy A a Nové Auly, které se na-

cházejí nejblíže k zastávkám městské hromadné dopravy.   

 

8.1.6 Nákup 

 

21. Koordinátor pro nákup (HGF, N) 

 

Fakulta má k dispozici zásobování z celoškolního skladu kancelářských potřeb. 

Z tohoto skladu pak na základě žádanky a dalších podmínek, objedná požadované zboží. 
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Dodavatel zboží do velkoskladu je vybírán na základě výběrového řízení, proto není 

možnost ovlivnit nakupování označených výrobků, alespoň ne těch, které jsou v sortimentu 

velkoskladu.  

Každý ze zaměstnanců má však možnost samostatného nakupování výrobků, které ve 

velkoskladu nejsou. V takových situacích, pak lze ovlivnit nakupování označených výrob-

ků. 

Koordinátor pro nákup zde chybí. 

 

22. Papírenské zboží (BUD, A) 

 

Papírenské zboží, a sice toaletní papír a papírové ručníky, jež jsou používány, jsou vy-

ráběny z 100% recyklovaného papíru. (viz. obrázek č. 7, příloha č. 2) 

Pro kopírování, tisk a psaní se papír, který není vyroben z recyklovaného papíru. 

 

8.1.7 Stravování 

 

23. Sezónní a regionální potraviny (CŠ, N) 

 

Do školních stravovacích služeb jsou potraviny objednávány od regionálních dodavate-

lů. Vše co je od těchto dodavatelů objednáváno, je v dnešní době ovlivněno hlavně cenou 

surovin, proto pokud jsou sezónní či regionální potraviny dražší, jsou upřednostňovány 

potraviny, které mají příznivější cenu. 

 

24. Vegetariánské potraviny (CŠ, A) 

 

Vysokoškolské stravovací služby, konkrétně Menza 5, nabízí každý den (mimo víken-

dy) výběr z pěti jídel, z nichž vždy jedno nabízené jídlo je čistě vegetariánské, někdy se 

pak v nabídce vyskytuje ještě tzv. bezmasé jídlo, toto jídlo však není zcela bez masové 

složky. Maso zde může být zastoupeno např. šunkou či slaninou, vegetariánští strávníci, 

tak v případě zájmu mají více či méně vhodnou alternativu. 
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Příklad jídelníčku je uveden v následující tabulce. 

 

18. 04. 2012 

Po Kuřecí roláda, zeleninová rýže 

Út Smažené vepřové žebírko, maštěné brambory 

St Plněný papriková lusk /vepřové, hovězí/, rajčatová omáčka, houskový knedlík 

Čt 2ks vařená vejce, čočka na kyselo, chléb, kyselý okurek 

Pá Pohankový nákyp 

 20. 04. 2012  

Po Alpské nudličky /kuřecí, niva, žampióny/, špagety 

Út Zlínský smotek /vepřový závitek/, opékané brambory 

St Čína z vepřového masa, dušená rýže 

Čt Brambory zapečené se smetanou 

Pá Sójové nudličky, pšenice 

Tabulka č. 3: příklad jídelníčku Menzy 5 [13] 

 

25. Nápojové plechovky (CŠ, N) 

 

Ve školních budovách jsou jak v bufetech, tak v nápojových automatech nabízeny ná-

poje v hliníkových plechovkách. Sběr hliníkového odpadu však není zajištěn. 

 

26. Jednoporcová balení (CŠ, N) 

 

Toto kritérium v rámci celoškolského stravování v menze, bufetech nebo při speciál-

ních příležitostech, jako jsou rauty, konference, slavnostní příležitosti, není splněno (viz. 

obrázky č. 8 a 9, příloha č. 2). 

Jako ekologičtější variantu můžeme navrhnout konvičky na mléko, cukřenky, citronky 

ve větším balení v každém bufetu buď přímo na stolech, či na pultu, kde se nápoje a potra-

viny vydávají. 
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8.1.8 Chemické výrobky a úklid 

 

27. Používání desinfekčních prostředků (BUD, N) 

 

Pro úklid jsou používány mycí prostředky bez desinfekčních složek. Desinfekční či an-

tibakteriální prostředky jsou používány pouze na místech, kde je to nutné z hygienických 

důvodů, a sice místnosti sociálního zařízení (viz. obrázek č. 10, příloha č. 2). 

 

28. Mycí a úklidové prostředky (BUD, N) 

 

V prostorách budov se uklízí s prostředky běžně dostupných značek naopak ekologicky 

značené produkty, zde nejsou vůbec používány. Vynecháno je použití vonných sprejů, 

osvěžovačů vzduchu, přísad do splachovacích nádržek, bloků do toaletních mís a pisoárů, 

aj. (viz. obrázek č. 11, příloha č. 2) 

 

29. Ochrana rostlin a boj proti škůdcům (BUD, A) 

 

K ochraně rostlin prosti škůdcům nejsou používány žádné prostředky obsahující synte-

tické chemické látky. Rostliny jsou omývány pouze vodou a dle potřeby hnojeny. V sou-

časné době však dochází ubývání výskytu rostlin ve veřejných vnitřních prostorách. 

 

8.1.9 Voda, odpadní voda, zabraňování vzniku odpadů a snižování 
produkce odpadů 

 

30. Zdroj vody (CŠ, A) 

 

Celý areál VŠB-TUO je napojený na veřejnou rozvodnou síť vody. 

 

31. Průtok vody z kohoutků a ze sprch (BUD, X) 

 

Tento požadavek nelze zhodnotit, jelikož nejsou k dispozici potřebná data. Pro před-

stavu, je zde uveden celkový počet umyvadel a sprch. 
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V budovách se nachází 2 sprchy, které nejsou přístupné pro studenty a celkem 54 umy-

vadel, které se nacházejí v místnostech se sociálním zařízením.  

 

32. Odpadkové koše na toaletách (BUD, A) 

 

V prostorách námi posuzovaných budov jsou na všech toaletách umístěné odpadkové 

koše, na dámských toaletách jsou pak zvláštní koše pro hygienické potřeby. Chybí zde 

výzva, aby tyto odpadkové koše byly využívány a odpady nebyly vhazovány do záchodo-

vých mís (viz. obrázek č. 12, příloha č. 2) 

 

33. Splachovací nádržky WC s úspornou funkcí (BUD, A) 

 

Tento požadavek se vztahuje na nové nebo rekonstruované objekty, do této kategorie 

spadají pouze nově zrekonstruované prostory toalet v budově B, kde jsou úsporné nádržky 

již instalovány stejně jako nové umyvadlové baterie. V nerekonstruovaných toaletách se 

nachází stále splachovací nádržky bez úsporné funkce (viz. obrázky č. 13 a 14, příloha č. 

2). 

 

34. Třídění odpadů žáky (BUD, A) 

 

  V prostorách budov B, C, J, K, na které vztahujeme stanovené požadavky, jsou 

umístěny odpadkové koše na třídění odpadu. Studenti tak mají možnost a nevědomky jsou 

pobízeni k tomu, aby třídili zvlášť odpad papírový a plastový, a zvlášť odpad komunální. 

Nádoby na tříděný odpad jsou dobře dostupné a většinou se vyskytují spolu s nádobami na 

odpad netříděný (viz. obrázek č. 15, příloha č. 2) 

 Nejsou k dispozici informace, zda je odpad dále zpracováván v souladu se zásada-

mi třídění odpadu. 

 

35. Třídění odpadu personálem (BUD, A) 

 

Každý ze zaměstnanců má na svém pracovišti možnost třídit odpad. Z dostupných in-

formací je známo, že zaměstnanci třídí papír od ostatního odpadu. 
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Opět nejsou k dispozici informace, zda personál pověřený k úklidu daných prostor, dá-

le nakládáno v souladu se zásadami třídění, a sice vyhazování tříděných odpadů do sběr-

ných nádob k tomu určených. 

 

36. Nebezpečný odpad (BUD, X) 

 

Toto kritérium bohužel není posouzeno, jelikož se nepodařilo sehnat potřebné informa-

ce. 

 

37. Odvoz odpadu (CŠ, A) 

 

Pravidelný svoz odpadů je zajišťován firmou OZO Ostrava s.r.o. 

 

8.1.10 Venkovní plochy 

 

38. Komunikační plochy (BUD, A) 

 

Toto kritérium se posuzuje pouze pro novostavby a rekonstruované objekty. V okolí 

budovy C, která spadá do našeho zájmu, se i přesto nacházejí možnosti pro pobyt a pose-

zení (viz. obrázek č. 16, příloha č. 2). 

 

39. Hnojiva (CŠ, A) 

 

V okolí nejsou využívány plochy pro pravidelnou výuku. Nejsou k dispozici informa-

ce, zda jsou na jiné okolní plochy používány minerální hnojiva, či zemina pro květiny 

s obsahem rašeliny. 

 

40. Zalévání květin a venkovních ploch (CŠ, A) 

 

Díky klimatickým a regionálním podmínkám není nutné květiny ani venkovní plochy 

zalévat před tím, než slunce dosáhne vrcholu nebo po jeho západu slunce. 
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8.2  Volitelná kritéria 

 

V příloze oddíl B technické směrnice č. 50-2006 pro Školy a vzdělávací zařízení jsou 

uvedena volitelná kritéria. [19] 

Tato kritéria jsou adekvátně své ekonomické a administrativní náročnosti a také eko-

logické relevanci bodově ohodnocena. Získaný počet bodů, se pak odvíjí od míry splnitel-

nosti stanoveného požadavku. [19] 

Plnění volitelných kritérií je pro školu dobrovolné. Pokud se škola rozhodne pro vo-

litelné požadavky, prokazuje jejich splnění po roce (dvou semestrů) od udělení ekoznačky 

a poté vždy v intervalech prodloužení užívání ochranné známky. [19] 

Tento proces je nazýván tzv. „ozeleňováním“ školy, do kterého jsou zapojeni všichni 

zaměstnanci i studenti vzdělávacího zařízení. [19] 

Oblasti volitelných kritérií jsou stejné jako u požadavků povinných.  

Jak již bylo výše zmíněno maximální možný počet dosažených bodů volitelných kri-

térií, je 111, kdy minimální míra splněných požadavků je 60%, což je 66 bodů. [19] 

Hornicko-geologická fakulta spolu s dalšími dvěma oblastmi, které jsme vybrali pro 

posuzování splnitelnosti kritérií, určitý počet stanovených požadavků splňují již nyní, ale 

celkový počet dosažených bodů se pohybuje kolem hodnoty 20, což není dostatečné. [19] 

Pro představu jsou uvedena některá kritéria, které jsou již v současnosti splňovány: 

 

 Vybavení školy pro tělesně postižené (CŠ, 3 body) – celý areál VŠB-TUO 

je upraven pro studenty i zaměstnance s tělesným postižením, mezi tyto 

úpravy patří např. nájezdové rampy u vchodů, bezbariérové vstupy, výtahy. 

 Projekty se vztahem k životnímu prostředí nebo zdraví, přesahující 

rámec třídy nebo školy (HGF, 3 body) – jak již bylo několikrát zmíněno, 

fakultou jsou každoročně pořádány akce, které se zaměřují na oblast život-

ního prostředí, jako je např. „Den Země“. 

 Tvorba vyučování pomocí externích expertů (CŠ, 2 body) – jako příklad 

můžeme uvést konference, kterých se zúčastňují zastupitelé města či 

např. Ing. Dana Drábová Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost. 
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 Soutěže, programy (HGF, 2body) – studenti se účastní celé řady progra-

mů, jako příklad můžeme uvést Terénní průzkum, při kterém zjišťovali stav 

ekologicky značených výrobků v obchodních řetězcích. 

 Externí školní akce (HGF, 2 body) – fakultou jsou pořádány během celé-

ho studia externí akce formou exkurzí (OZO Ostrava s.r.o., ÚČOV Ostra-

va), nebo poznávacích terénních cvičení (exkurze Zubrnice). 

 Místnosti s výpočetní technikou (BUD, 1 bod) – kdy všechny monitory 

jsou v místnosti postaveny tak, aby studenti měli okno po pravé nebo levé 

straně.  

 Těsnost oken a dveří (BUD, 1 bod) – probíhají postupné rekonstrukce, 

konkrétně vnější zateplování a výměna oken. 

 Volba dopravního prostředku (HGF, 1 bod) – studenti využívají při ex-

terních školních akcích veřejné dopravy, např. vlaková spojení při terénních 

cvičeních. 

 Stojany na kola (BUD, 2 body) – v okolí budov, které spadají do námi po-

suzované oblasti, jsou k dispozici stojany na kola. 

 Možnosti úschovy (CŠ, 2 body) – škola nabízí studentů možnost úschovy 

osobních věcí v uzamykatelných skříňkách, ve které si mohou schovat věci 

až na 48 hodin. 

 Nápojové automaty (CŠ, 1 bod) – v areálu se nacházejí automaty, které 

nabízejí více druhů a různě servírované nápoje. 

 Plochy pro volný pohyb (CŠ, 1 bod) – okolní venkovní plochy jsou z části 

využívány pro víceúčelová hřiště. 

 

8.3 Shrnutí míry splnění daných kritérií 

 

Přehled splněných a nesplněných kritérií je shrnut v následující tabulce. V tabulce 

jsou uvedena pouze povinná kritéria, které musí škola mít povinně splněna pro propůjčení 

ochranné známky „Ekologicky šetrná služba“. 
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ČK OP S N NI ČK OP S 

 

N NI 

1. HGF  X  21. HGF  X  

2. HGF  X  22. BUD X   

3. CŠ X   23. CŠ  X  

4. HGF  X  24. CŠ X   

5. HGF  X  25. CŠ  X  

6. CŠ X   26. CŠ  X  

7. HGF  X  27. BUD  X  

8. HGF X   28. BUD  X  

9. HGF X   29. BUD X   

10. HGF X   30. CŠ X   

11. HGF X   31. BUD   X 

12. HGF X   32. BUD X   

13. CŠ X   33. BUD X   

14. BUD X   34. BUD X   

15. HGF X   35. BUD X   

16. BUD X   36. BUD   X 

17. CŠ   X 37. CŠ X   

18. BUD X   38. BUD X   

19. BUD X   39. CŠ X   

20. CŠ X   40. CŠ X   

Tabulka č. 4: Přehled míry splnitelnosti kritérií (vlastní zpracování) 

Legenda: 

ČK – číslo kritéria 

OP – oblast posuzování  

S – splněno  

N – nesplněno 

NI – nedostatek informací 
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9 Návrhy vedoucí ke splnění daných kritérií 

 

Největšími nedostatky je postižena první oblast, a sice Environmentální management, 

informovanost a sociální oblast, kdy z devíti kritérií, odpovídají stanoveným požadavkům 

pouze 3 z nich. 

Konkrétně se jedná o informace o ekoznačce a projektu užívání ekoznačky, o zařazení 

programu jako „ekologické části“ do školních stanov. 

Pro nápravu nesplněných kritérií by bylo vhodné fakultou vyhradit médium pro infor-

mace o ekoznačce a projektu užívání ekoznačky. Médium může mít formu internetových 

stránek, časopisu či nástěnky a musí být pravidelně využíváno pro informace, fotografic-

kou dokumentaci z akcí pořádaných fakultou. 

 Rovněž chybí schránka pro nápady studentů, která by mohla být velkým přínosem 

v realizování procesu „ozeleňování“ školy. Studenti mohou navrhovat projekty z oblasti 

životního prostředí, zdraví nebo rozvoje školy atd. Jejich podněty a nápady pak budou pra-

videlně vyhodnocovány a výsledky tohoto hodnocení budou zveřejňovány vyhrazeným 

médiem.  

Schránka může být, při dostatečné technické podpoře, elektronického charakteru, kdy 

odkaz na ni je uveden na vyhrazeném médiu. Pokud by schránka měla klasickou „krabico-

vou“ formu, byly by pro její nejlepší umístění vhodné společné prostory např. budovy A, 

kde studenti mají možnost se setkávat, studovat a relaxovat. 

Další oblastí, která není dostatečně splňována, je oblast Stravovací služby. Ta je limi-

tována především finančními prostředky, což se odráží na nakupovaném výběru potravin. 

Pro zlepšení plnění v této oblasti by bylo vhodné zavést větší nádoby na cukr, mléko, cit-

ronovou šťávu, kečup a hořčici, které by zamezily používání jednoporcových balení. 

Dalším problémem je prodej nápojů v hliníkových plechovkách, kdy by bylo vhodné 

zajistit jejich tříděný sběr např. formou zábavné či motivační soutěže. 
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10 Závěr  
 

Hlavním cílem této práce bylo posoudit míru splnitelnosti kritérií, které stanovuje 

technická směrnice č. 50-2006 pro Školy a vzdělávací zařízení, pro propůjčení ochranné 

známky „ekologicky šetrná služba“, a sice současný stav, ve kterém se hornicko-

geologická fakulta nachází.  

Hodnoceno bylo 40 povinných kritérií, které zahrnují oblasti environmentálního ma-

nagementu, environmentální pedagogiky, podpory zdraví, ergonomiky a interiéru, využí-

vání a úspory energií, dopravu a mobilitu, stravovací služby, zabraňování vzniku odpadů, 

venkovních ploch a chemických výrobků při potřebě úklidu. 

Ne všechna z těchto povinných kritérií jsou splněna, proto dalším cílem bylo navrh-

nout jejich řešení, či zavedení chybějících prvků tak, aby při žádosti o propůjčení ochranné 

známky hornicko-geologická fakulta tyto požadavky splňovala. 

Splnění nepovinných kritérií se pak dokládá po jednom roce (dvou semestrech), v této 

práci jsou však zhodnoceny některé z těchto požadavků, neboť jsou již splňovány. 

Dílčími cíly bylo především seznámit čtenáře s pojmy ekologické značení, jeho vznik 

a vývoj v evropských zemích a České republice, ekologicky šetrná služba, dále pak před-

stavit historii a současnost hornicko-geologické fakulty, na kterou se požadavky vztahují, 

neméně podstatné bylo také představení obsahu výše uvedené technické směrnice. 

Vzhledem k nezájmu vzdělávacích zařízení o propůjčení ekoznačky nebyla výše uve-

dené směrnici prodloužena platnost, a proto není podstatné, zda by na základě této práce 

mohla být fakultě ochranná známka propůjčena, avšak pro propůjčení ekoznačky je nutné 

mít splněna všechny povinná kritéria, což není za současného stavu splněno. 

Závěrem je nutné podotknout, že stanovené požadavky technické směrnice, a směrnice 

jako taková, byla dle mého názoru koncipována spíše pro základní a střední školy. 
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