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ANOTACE 

V p edložené práci je zpracována problematika nakládání s komunálním odpadem 

na koleji VŠB-TUO a jsou navrženy ešení na vytvo ení t íd ní odpadu na kolejích. První 

ást práce se zabývá nakládáním s komunálním odpadem v eské republice, ve sv t  a na 

zahrani ních školách. Následn  je za len na charakteristika, která se skládá z historického 

a sou asného pohledu na koleje. V další ásti je p ehled sou asného stavu nakládání s 

odpady na kolejích. Praktická ást práce se skládá z hodnocení výsledk  b hem 

šestim sí ního období t íd ní komunálního odpadu v jedné bu ce internátu. Sou ástí 

praktické ásti je i umíst ní t ídících nádob. Doporu ení pro fungování navrhovaných 

ešení je zahrnuto v záv ru práce. 
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SUMMARY 

In this work, there is the issue of municipal waste management in dormitory VSB–

TUO processed and solutions are designed to create waste sorting in dormitory. The first 

part of this bachelor work deals with management of municipal waste in Czech Republic, 

in the world and also in the foreign schools. The characteristic including the historical and 

contemporary view of the dormitory is also mentioned in this section. There is an overview 

of present condition of waste management in dormitory in the next section. The practical 

part of the work consists of evaluation of the results during the six months period of 

municipal waste sorting in the one cell of dormitory. The location of sorting containers is 

the part of the practical part of this work. Recommendation for functioning of the proposed 

solutions is included in the conclusion of the work.  

 

Keywords: dormitory, VSB-TUO, waste management, municipal waste, waste separation 

  



 

 

OBSAH 

1 ÚVOD, CÍL PRÁCE .................................................................................................... 1 

2 ZÁKLADY LEGISLATIVY PRO NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM 

ODPADEM ........................................................................................................................... 3 

2.1 ZÁKON . 185/2001 SB. O ODPADECH A O ZM N  N KTERÝCH DALŠÍCH ZÁKON  ...... 3 

2.2 KOMUNÁLNÍ ODPAD .................................................................................................... 3 

2.2.1 Charakteristika komunálních odpad  ................................................................ 4 

2.3 NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM...................................................................... 7 

2.3.1 Nakládání s komunálním odpadem v zahrani í ................................................. 8 

2.3.2 Nakládání s odpady na zahrani ních školách .................................................. 15 

3 KOLEJE VŠB–TU – CHARAKTERISTIKA ......................................................... 19 

3.1 HISTORIE .................................................................................................................. 19 

3.2 KOLEJE VŠB–TUO V SOU ASNOSTI ......................................................................... 21 

4 SOU ASNÝ STAV NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA 

KOLEJÍCH ........................................................................................................................ 23 

5 NÁVRH NOVÉHO EŠENÍ .................................................................................... 26 

5.1 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  ŠESTIM SÍ NÍHO T ÍD NÍ KO ......................................... 26 

5.2 UMÍST NÍ T ÍDÍCÍCH NÁDOB ..................................................................................... 27 

5.3 DISKUSE ................................................................................................................... 28 

6 ZÁV R ....................................................................................................................... 33 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .............................................................................. 34 

SEZNAM OBRÁZK  ....................................................................................................... 38 

SEZNAM TABULEK ........................................................................................................ 39 

SEZNAM P ÍLOH ............................................................................................................ 40 

P ÍLOHY ............................................................................................................................. 1 

  



 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

R – eská republika 

SSR – eskoslovenská socialistická republika 

EU – Evropská unie 

HDPE – Vysokohustotní polyetylén  

KO – Komunální odpad 

OZO – Odvoz a zpracování odpad  

Sb. – Sbírka zákon  

USA – Spojené státy americké 

VŠB–TUO – Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava 

ŽP – Životní prost edí  

 

 



Jarmila Drvárová: Nakládání s komunálním odpadem na kolejích VŠB-TUO 

2013  1 

 

1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

„Odpad je vedlejší produkt existence lidské civilizace a jeho objem vzr stá s tím, 

jak jsme "civilizovan jší".“ 

Martin Hobrland 

Civilizovanost je slovo, které všichni d v rn  známe, ale jeho pravý význam už 

není mnoha lidem natolik známý. Z hlediska standardu chování m žeme na druhou stranu 

v i civilizovanosti postavit barbarství. Barbarství p edstavuje primitivnost, nevzd lanost, 

nevkus a hrubost. K tomuto typu chování se v dnešní dob  málokdo p iklání. Všichni se s 

hrdostí adíme do civilizovaného sv ta lidí a považujeme se za civilizované lidi, lidi s 

dobrým rozhledem a vyt íbeností. Pat íme ale mezi tyto lidi? 

V minulosti vznikaly odpady rostlinného a živo išného p vodu, které lov k díky 

svému hospoda ení a dovednostem dále zpracovával pro své pot eby, nebo se p íroda o 

tento odpad postarala sama. 

V starov kých evropských a asijských civilizacích dob e fungovaly systémy 

odstra ování odpadk , protože panovníci v d li od u enc  o souvislostech mezi 

ne istotou, nedostatkem hygieny a ší ením chorob. Nap íklad 320 let p . n. l. se v Aténách 

denn  zametaly ulice, v ím  se v ur itých termínech prohlašovalo generální išt ní ulic a 

také bylo vy ešené uklízení odpadk  v Koloseu po návšt v  stotisícového publika. 

Rozpadem starov kých íší lidstvo ve st edov ku tuto dosaženou úrove  neudrželo. 

Je všeobecn  známo, že st edov ké ulice byly zne išt ny výkaly lidí, zví at a veškerý 

odpad z domácností se vyhazoval z oken na ulici. Po uplynutí celých tisíc let se situace 

pomalu za ala zlepšovat. 

Pr myslová revoluce a vývoj v každém odv tví p inesl populaci problémy v 

produkci splodin z komín  továren, zne išt ní ek a potok  pr myslovými odpady a nové 

druhy odpad , se kterými si lov k neum l okamžit  poradit [1]. 

V dnešní dob  je situace podstatn  lepší, avšak odpady jsou stále nep áteli lov ka 

a neúm rn  zat žují životní prost edí. Jednou z možností, jak tomuto elit, je t íd ní 

odpadu. 
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S t íd ním odpadu se setkáváme každodenn . R zné kontejnery a koše v blízkosti 

obydlí, ve ve ejných prostranstvích, ve spole enských budovách, firmách, školách a 

nákupních st ediscích nás vyzývají, abychom t ídili odpad. 

Pro  tedy nezvýšit množství vyt íd ného odpadu tím, že se zavede t íd ní odpadu 

na vysokoškolském internátu VŠB–TU v Ostrav , na míst , které zcela jist  m že v tomto 

sm ru ovlivnit smýšlení mnoha mladých lidí? 

Cílem mé bakalá ské práce je objasnit situaci nakládání s komunálním odpadem na 

koleji Vysoké školy bá ské - Technické univerzity v Ostrav  a navrhnout kompletní ešení 

t íd ní odpadu na jednotlivých budovách kolejí. 



Jarmila Drvárová: Nakládání s komunálním odpadem na kolejích VŠB-TUO 

2013  3 

 

2 ZÁKLADY LEGISLATIVY PRO NAKLÁDÁNÍ 

S KOMUNÁLNÍM ODPADEM  

2.1 Zákon . 185/2001 Sb. o odpadech a o zm n  n kterých 

dalších zákon  

Zákon o odpadech je v porovnání se zákony z jiných oblastí pom rn  mladý. Je 

teprve t etí právní normou, která eší problematiku odpad . První právní normou ešící 

problematiku odpad  byl zákon . 238/1991 Sb. o odpadech, který byl nahrazený zákonem 

. 125/1997 Sb. o odpadech. Sou asný zákon nabyl ú innosti dne 1. 1. 2002 a je 

p edpisem, kterým se ídí odpadové hospodá ství v R již jedenáct let. Zákon byl b hem 

své existence mnohokrát novelizován, a to zejména v rámci zavád ní legislativy Evropské 

unie do legislativy R s cílem sblížení s nejr zn jšími sm rnicemi EU. Novelizace se 

dotkla hlavn  oblasti s nakládáním autovrak , elektroza ízení a bioodpad  [2], [3].  

Základní ustanovení tohoto zákona jsou pravidla pro p edcházení vzniku odpad  a 

pro nakládání s nimi p i dodržování ochrany životního prost edí, ochrany zdraví lov ka a 

trvale udržitelného rozvoje, následn  práva a povinnosti osob v odpadovém hospodá ství a 

nakonec p sobnost orgán  ve ejné správy [3], [4].  

2.2 Komunální odpad  

Komunální odpad je pro b žného lov ka nejvíce vnímaným odpadem. Je to sm s 

mnoha v cí, látek a zbytk  potravin, které pro nás ztratily svoji p vodní hodnotu. Lidé si 

neuv domují složitost odstran ní odpad , a proto odhazují všechen odpad do odpadkových 

koš  a tím se ve sb rných nádobách a na skládkách vyskytují r znorodé odpady [1], [5].  

Komunální odpad je definován zákonem .185/2001 Sb. o odpadech jako: 

Veškerý odpad vznikající na území obce p i innosti fyzických osob a který 

je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpad , s výjimkou odpad  

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávn ných k podnikání (§ 4 

odst. 1 písm. b zákona [6]). 
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Zákon .185/2001 Sb. o odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon  vymezuje 

krom  základní definice komunálního odpadu vznikajícího v domácnostech taky odpad 

podobný komunálnímu odpadu, který je definován jako: 

Veškerý odpad vznikající na území obce p i innosti právnických osob nebo 

fyzických osob oprávn ných k podnikání a který je uveden jako komunální odpad 

v Katalogu odpad  (§ 4 odst. 1 písm. c zákona [6]). 

Komunální odpady a odpady ze služeb (živnostenských) pat í do skupiny 20 

Katalogu odpad  p ílohy 1 vyhlášky .381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad , 

seznam nebezpe ných odpad  a seznamy odpad  a stát  pro ú ely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpad  a postup p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad  

(Katalog odpad ). Definice zní: 

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 

pr myslové odpady a odpady z ú ad ) v etn  složek z odd leného sb ru (§ 10 P íl. 

1 Skupina katalogu odpad  20 vyhlášky [7]). 

2.2.1 Charakteristika komunálních odpad  

Charakterizovat komunální odpad lze z mnoha hledisek, které nám slouží ke 

zkoumání a kvantitativnímu popisu komunálního odpadu, technologické použitelnosti 

komunálního odpadu a rovn ž m žeme komunální odpad charakterizovat podle typu 

obytné zástavby. 

Hledisko zkoumání a kvantitativního popisu vlastností komunálního odpadu se 

zabývá fyzikáln  – chemickými pom ry.  

Fyzikáln  – chemické pom ry se d lí do t í skupin: 

1. Množství – množství odpadu se hodnotí v jednotkách a podle typu zástavby 

(kg/obyv./rok nebo kg/obyv./týden)  

2. Skladba – která se lení na zrnitostní frakci (>8mm; 8 – 40mm; 40mm<) a látkovou 

skladbu (papír, sklo, plast, biolog. rozložitelný odpad, a další) 

3. Ostatní – objemová hmotnost odpadu (t/m3); vlhkost odpadu (hmot. %); obsah 

spalitelných látek (hmot. %); spalné teplo odpadu (MJ/kg); výh evnost odpadu 

(MJ/kg); obsah vybraných prvk ; obsah C, N, P, H; pom r C:N  
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Hledisko technologické využitelnosti je zásadní p i volb  postupu nakládání 

s komunálními odpady. P i ur ení technologické použitelnosti odpad  jsou nejd ležit jší:  

a) Využitelnost materiál  (recyklovatelnost) 

b) Biologická rozložitelnost (aerobní a anaerobní rozklad) 

c) Využitelnost energie (spalitelnost) 

Monitorovat komunální odpad je možné z hlediska typu obytné zástavby. V st ední 

Evrop  se definuje p t základních obytných zástaveb: 

1. Sídlištní 

2. Smíšená 

3. Vilová 

4. P ím stská  

5. Venkovská  

Na takto monitorované druhy komunálních odpad  má vliv životní styl obyvatel daného 

typu zástavby a zp sob vytáp ní v obytné zástavb  [5], [8].  

Komunální odpad se skládá: 

• ze složky odd leného sb ru – papír, noviny, asopisy, lepenka, bíle a barevné sklo, 

plast, textil, železný a neželezný kov 

• z biologicky rozložitelného odpad  z kuchy  a stravoven 

• z odpad  biologického p vodu ze zahrad, sad  a park  

• z nebezpe ného odpadu – rozpoušt dla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, 

pesticidy, zá ivky a odpad s obsahem rtuti, tuky a oleji, mastné hadry, zbytky 

kosmetických p ípravk , barvy, tiska ské barvy, laky, lepidla a prysky ice, lé iva, 

detergenty, baterie a akumulátory, brzdové kapaliny, elektrická a elektronická 

za ízení, atd. 

• z objemného odpadu – odpad, který v d sledku svých rozm r , nebo hmotnosti 

nelze shromaž ovat ve sb rných nádobách 

• z uli ních smetek – obsahující ne istoty z ve ejných prostranství a odpadky z 

uli ních a parkových odpadkových koš  [1], [5].  
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S ohledem na množství komunálního odpadu eská republika ro n  vyprodukuje 

cca 3 mil. tun komunálního odpadu (viz. Tabulka 1). 

Velikost sídel, typ zástavby míst a obcí a po et obyvatel dané lokality má vliv na 

pr m rné množství komunálního odpadu na obyvatele za rok. Na jednoho obyvatele 

p ipadá cca 300 – 500 kg komunálního odpadu ro n  a nebezpe ného odpadu okolo 2 kg 

na obyvatele za rok [1].  

Tabulka 1 Produkce komunálních odpad  v letech 2007 – 2011 v tunách [9] 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Produkce komunálních 

odpad  celkem 

v tom: 

3 024 781 3 175 934 3 309 667 3 334 240 3 357 877 

- b žný svoz 2 273 836 2 282 866 2 374 027 2 390 421 2 446 597 

- svoz objemného odpadu 303 014 362 054 402 899 352 339 361 592 

- odpady z komunálních 

služeb 

61 451 76 804 72 438 62 587 66 204 

- odd len  sbírané složky  

z toho: 

→ papír  

→ sklo  

→ plasty  

→ kovy 

386 479 454 210 460 302 528 893 483 483 

 

158 348 

120 358 

102 772 

53 164 

z toho: 

biologicky rozložitelný odpad 

     

1 645 704 
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2.3 Nakládání s

Proces nakládání s

Nejstarším vývojovým stádiem je skládkování a mezi 

likvidaci odpadu adíme výrobu paliva ze sm

RDF (Refuse Derived Fuel)

Konkrétní cíle a opat

republiky stanovuje Plán odpadového hospodá

hospodá ství je podpora materiálového využití komunálních o

negativního p sobení na lidské zdraví a životní prost

obsahuje cíle pro nakládání s

Evropské unie [11]. 

Nakládání s odpady je p

zm n  n kterých dalších zákon

soust e ování, sb r, výkup, p

úprava a odstra ování odpad

Komunální odpady jsou na

v domácnostech a institucích, kterým 

jsou odpady odnášené obyvateli do stanovištních nád

NAKLADÁNÍ S 
ODPADY
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Nakládání s komunálním odpadem 

kládání s komunálním odpadem prošel mnoha vývojovými stádii

Nejstarším vývojovým stádiem je skládkování a mezi nejmladší používanou techniku 

adíme výrobu paliva ze sm sného komunálního odpadu pod ozna

RDF (Refuse Derived Fuel) [1], [10].  

Konkrétní cíle a opat ení pro nakládání s komunálními odpady na území 

republiky stanovuje Plán odpadového hospodá ství R. Hlavním cílem Plánu odpadového 

ství je podpora materiálového využití komunálních odpad

sobení na lidské zdraví a životní prost edí. Plán odpadového hospodá

obsahuje cíle pro nakládání s odpady ur ené závaznými p edpisy 

odpady je p esn  stanoveno v zákon  .185/2001 Sb. o odpadech a o 

kterých dalších zákon . V zákon  jsou zahrnuty innosti jako shromaž

r, výkup, p eprava, skládkování a následná pé e o místo skládkování, 

ování odpad  [12].  

Obrázek 1 Schéma nakládání s odpady[12] 

odpady jsou na za átku své cesty uloženy do sb

domácnostech a institucích, kterým íkáme koše na odpadky. Po napln

jsou odpady odnášené obyvateli do stanovištních nádob na sm sný odpad, separovaný 

SHROMAŽ OVÁNÍ

SKLÁDKOVÁNÍ

SB R, VÝKUP

P EPRAVA

ÚPRAVA

ODSTRA OVÁNÍ

odpadem na kolejích VŠB-TUO 

7 

komunálním odpadem prošel mnoha vývojovými stádii. 

používanou techniku na 

sného komunálního odpadu pod ozna ením 

komunálními odpady na území eské 

R. Hlavním cílem Plánu odpadového 

dpad  a omezení jejich 

edí. Plán odpadového hospodá ství 

edpisy eské republiky a 

.185/2001 Sb. o odpadech a o 

innosti jako shromaž ování, 

e o místo skládkování, 

 

átku své cesty uloženy do sb rných nádob 

íkáme koše na odpadky. Po napln ní t chto koš  

sný odpad, separovaný 

T ÍD NÍ

ZPRACOVÁNÍ

RECYKLACE

VYUŽÍVÁNÍ
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odpad, nebezpe ný odpad

Na konci své cesty jsou komunální odpady využívány 

primárního zdroje energie nebo jsou trvale uloženy 

Nej ast jším zp

skládkování v porovnání s

ekonomicky nejvýhodn

republice, ale z hlediska ochrany životního prost

vhodnou metodou [1], [5], [10]

Obrázek 2

2.3.1 Nakládání s komunálním odpadem v zahrani

P estože komunální odpad p

kladen vysoký politický d

Evropská unie klade velký d

k jeho povaze, složení a mnohým p

odpadu v Evrop  zpomalila a stabilizovala na cca 5

s komunálním odpadem

komunálního odpadu: skládkování, spalování, recyklace a kompostování

Skládkování
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ný odpad, bioodpad, textil, elektroza ízení a do nádob na objemné odpady. 

Na konci své cesty jsou komunální odpady využívány jako náhrada primární suroviny, 

primárního zdroje energie nebo jsou trvale uloženy na skládce komunálních odpad

jším zp sobem nakládání s komunálním odpadem v

porovnání s jinými trendy nakládání (viz. Obrázek 

ekonomicky nejvýhodn jší metodou zneškod ování komunálních odpad

hlediska ochrany životního prost edí a trvale udržitelného rozvoje nejmén
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Pokles skládkování v Evropské unii je patrný již od

hodnota skládkování komunálního odpadu

2008 (viz. Obrázek 3).  

Ústup skládkování komunálního odpadu byl dosažený 
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Z lenských stát  EU jsou s nejnižšími hodnotami skládkování na vrcholu žeb í ku 

N mecko, Nizozemsko, Švédsko, Rakousko, Belgie. Spole n  s nimi drží skládkování KO 

pod 5% evropský stát Švýcarsko. Tyto státy v prvních letech 21. století vytvá ejí zákony, 

které se týkají zákazu skládkování spalitelného odpadu nebo zákazu ukládání 

nezpracovaného komunálního odpadu na skládky. 

Ve Švédsku a Dánsku platí od roku 2002 zákaz skládkování spalitelných odpad . 

Tento odpad má být recyklovaný, zpracován anaerobní digescí nebo spálen ve spalovnách 

na komunální odpad [14]. 

Švédsko a jeho množství spaloven na odpad, které produkují tepelnou energii, 

v sou asnosti mají problémy s nedostatkem materiálu na spalování. Švédská ú innost s 

nakládáním KO je sice vysoká, jenomže vyprodukovaný odpad nepokrývá velkou 

spalovací kapacitu švédských spalovacích za ízení. V d sledku této situace Švédsko za íná 

dovážet stovky tun odpadu z okolních zemí. Systém spalování KO v t chto zemích ješt  

není na vysoké úrovni, a proto se krajiny rádi a levn  zbavují vlastních odpad  [16]. 

Nizozemsko následkem zvýšení recyklace, kompostování a spalování komunálních 

odpad  od roku 1990 výrazn  snížilo skládkování. K dalšímu snížení skládkování 

komunálního odpadu došlo v roce 2003, kdy byla zakázána p ímá likvidace KO.  

N mecko snižuje skládkování komunálního odpadu prost ednictvím recyklace a 

mechanicko - biologickou úpravou zbytkového odpadu. Od roku 2005 došlo k výraznému 

snížení v procesu skládkování také díky zákazu ukládání nezpracovaného KO. 

Rakousko zavedlo zákaz ukládání nezpracovaného KO na skládky v roce 2004 a 

díky množství využívaných spalovacích za ízení na komunální odpad pokleslo skládkování 

do roku 2009 z 28% na 1% [14]. 

Krom  lenských stát  EU výborných výsledk  v oblasti skládkování komunálních 

odpad  dosahuje i další evropský stát Švýcarsko, které sice není lenem Evropské unie, ale 

navzdory tomu se jeho právo p izp sobuje evropskému právu. P estože v roce 2010 

p ipadalo na jednoho švýcarského obyvatele 707 kg KO, což je 40% nad pr m rem EU, 

umí si Švýcarsko s tímto odpadem poradit. V d sledku skv lého modelu likvidace a 

recyklace komunálního odpadu v míst  vzniku a množství firem zabezpe ujících 

konkurenci v likvidaci odpadu se stal z odpadu výnosný obchod. Švýcarsko eší celou 

škálu recykla ních druh  materiálu od stavební suti až po sloní trus. 50% veškerého 
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komunálního odpadu ve Švýcarsku kon í v 29 spalovnách a zbytek je shromaž ován 

odd len  a následn  recyklován. Spalováním komunálního odpadu Švýcarsko snižuje 

objem odpad  o 90%. Vzniklý popílek a prach ze spalovacích za ízení je zpracován bu  ve 

Švýcarsku, nebo transportován do n meckých nepoužívaných solných dol , speciáln  

vybavených pro tento ú el [17]. 

Mezi evropské státy, v kterých je skládkování komunálního odpadu podstatn  

vyšší, pat í "staré" lenské státy Francie, Itálie, Finsko a Anglie. Skládkování komunálního 

odpadu se pohybuje v rozmezí 32 - 50%. Nejv tší skládkování komunálního odpadu v roce 

2008 m ly státy ecko 81%, Portugalsko a Irsko 62% a Špan lsko 52% [14]. 

Jednotlivým stát m, které mají problém s vysokým podílem skládkování, se 

poskytují možnosti, jak se tohoto problému zbavit. Jedním z p íklad  je také p ístavní 

italské m sto Neapol, trpící nedostatkem sb ru odpadk , ehož d sledkem je odpad 

hromadící se na ulicích. V dnešní dob  je obchod se spalováním komunálního odpadu 

velmi lukrativní, proto švýcarské spalovny KO ešili s neapolskými ú ady import odpadk . 

Z krátkodobého hlediska má podle ú ad  smysl dovážet KO z Neapole do švýcarských 

spaloven za ú elem spálení. Zabránilo by se tím zne iš ování životního prost edí, když 

není možné v daném míst  vzniku odpad zlikvidovat [18]. 

Jedním z d vod , pro  se v n kterých lenských státech Evropské unie vyskytuje 

vysoké procento skládkování, je chyb jící spalovací za ízení na komunální odpad. Irsku se 

ale nap . poda ilo snížit ukládání komunálního odpadu na skládky o 25% díky velkému 

pokroku v recyklaci.  

Nové lenské i kandidátské státy v nakládání s komunálním odpadem preferují 

skládkování. Nap íklad ve Slovinsku se 62% komunálního odpadu odváží na skládky a v 

Bulharsku je to až 100%. Tento trend je jednak v d sledku nízkého po tu spalovacích 

za ízení komunálního odpadu a na stran  druhé nerozší eným t íd ným sb rem a recyklací 

komunálního odpadu. 

Nejrozší en jší a nejvyšší nakládání s komunálním odpadem formou recyklace je v 

N mecku 48%, ve Švédsku a Belgii 36%, v Rakousku 40% a Nizozemsku 28%. Tyto státy 

také vykázaly nejv tší podíl kompostování. 

V EU se preferuje nakládání s komunálním odpadem kombinací materiálového 

využití a spalování KO, nebo se zam ením p edevším na materiálové využití [14]. 
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Nejen Evropa, ale všechny kontinenty sv ta mají své specifické problémy, kterým 

musí elit p i nakládání s komunálním odpadem. S velkým r stem komunálního odpadu 

má v sou asnosti nejv tší problém asijský kontinent. 

V ín  v d sledku popula ního r stu, urbanizace a industrializace vzrostlo 

množství komunálního odpadu z 31,3 milionu tun v roce 1980 na 212 milion  tun v roce 

2006. Po obsahové stránce ínského komunálního odpadu dominuje organický odpad, 

který tvo í nejv tší podíl z celkového odpadu, a to p ibližn  60%.  

Zavedení systému nakládání s komunálním odpadem v ín  závisí na n kolika 

faktorech. D raz se dává na ekologické požadavky, strategie v oblasti životního prost edí, 

energetickou politiku, ekonomickou a technologickou proveditelnost a schopnosti, 

vzd lání a ekologické pov domí obyvatel.  

Nakládání s KO se zhoršuje v d sledku služeb, které provád jí sb r odpad . Tento 

sb r se liší mezi jednotlivými ínskými m sty, ale dokonce i v rámci r zných ástí jednoho 

m sta. V moderních ástech m st jsou služby sb ru odpad  na vyšší úrovni než v chudých 

ástech m st. V sou asné dob  se komunální odpad shromaž uje ve smíšeném stavu, ale 

obyvatelé se mohou dobrovoln  zú astnit odd leného sb ru.  

Domovní sb ra i, nazývaní také "door - to - door", pravideln  navšt vují 

domácnosti, které t ídí odpad a následn  vyt íd ný odpad odkupují. Kupující prodávají 

vyt íd ný materiál do recykla ních center. Tam se materiály se azují a prodávají do 

továren bu  jako syrové nebo opracované. ínská vláda je málo iniciativní k systému 

recyklace komunálního odpadu, proto systém recyklace zajiš uje soukromé odv tví ve 

všech fázích toku nakládání s komunálním odpadem. Likvidace komunálního odpadu v 

ín  je p evážn  formou skládkování v d sledku nenákladností a možností p izp sobovat 

množství a objem ukládaného komunálního odpadu na skládky (viz. Obrázek 4).  

Skládky jsou spravovány stavebními službami a jsou pod dozorem odd lení 

ochrany životního prost edí. Již v roce 1991 byl použit cementový podklad, aby se 

zabránilo výluhu a zne išt ní podzemních vod. Rok 1997 p inesl pro ínské skládkování 

použití HDPE fólií [19]. 
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Obrázek 4 Likvidace komunálního odpadu v ín  za rok 2006 [19]

Africký stát Kamerun je rozvojová zem  ve St ední Africe. Rozvojové zem

typické velkou chudobou, která však klesá v d sledku p esunu obyvatel z venkova do m

mnohem rychleji. Od roku 1996 klesla chudoba ze 41,4% na 22,1% do roku 2001. V 
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ibližn  50%. Zvyšování po tu obyvatelstva žijícího ve m

run výzvu v poskytování služeb v nakládání s komunálním odpadem
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po tu obyvatel a typu zástavby. lánek z roku 2008 také uvádí d raz m sta Kamerun na 

vytvo ení recyklace za ú elem snížení množství odpadu uloženého na skládky a vytvo ení 

zem d lského kompostování. V rámci nakládání s domovním odpadem a formami t íd ní 

jsou provozovatelé v daných m stech a obcích povinný informovat obyvatele, jak správn  

nakládat s komunálním odpadem v domácnosti. Pro vytvo ení správného vytvo ení 

nakládání s komunálními odpady je t eba zjistit p esné složení komunálního odpadu. Ve 

m stech Douala a Yaoundé je vytvo en pravidelný sb r, je však nezbytné rozší it nabídku 

služeb a zvýšit míru sb ru komunálního odpadu [20]. 

Jako na všech kontinentech sv ta, také v Severní Americe, konkrétn  v USA, 

ovliv uje tvorbu a obsah komunálních odpad  životní styl. Spot eba potravin je jedním z 

hlavních kritérií, které definují životní styly. Nakládání s komunálním odpadem vede v 

USA nejv tší odpadní spole nost v Severní Americe s tém  50 tisíci zam stnanci a s 

p íjmy nad 11 bilion  dolar . Spole nost poskytuje komplexní odpadové a ekologické 

služby pro více než 20 milion  zákazník  produkujících komunální odpad v USA, Kanad  

a v Puerto Rico. Provozuje více než 250 skládek, 345 p edávacích stanic, které umož ují 

efektivní ekonomickou konsolidaci, zhut ování a transport odpad . Spole nost se zabývá 

adou program  ve prosp ch životního prost edí a vytvá ení energie prost ednictvím 

využití skládkového plynu. Nakládání s odpady formou recyklace je nejrozší en jší v 

Severní Americe a eší se sb r materiál  jako je papír, lepenka, sklo, plast, kov a 

elektronika. 

Nakládání s odpady v americkém m st  Kentucky je regulováno ministerstvem 

odpadového hospodá ství (Waste Management Department). Kentucky produkuje velké 

množství odpad , což je ve velké mí e zp sobeno t žební inností této zem . Extrémn  

levné poplatky za odvoz domovních odpad  jsou udržovány na nízké úrovni v d sledku 

dostupnosti skládkovacího prostoru na bývalých povrchových dolech. V roce 2008 

vzrostlo recykla ní úsilí Kentucky z 29,5% na pouhých 34,6%. Stát se neustále pokouší o 

rozvoj recyklace, ale pokud nadále z stanou nízké poplatky za odvoz domovních odpad , 

bude recykla ní úsilí neú inné. 

Nár st komunálních odpad  postihuje i ostatní americká m sta. Jedním z nich je i 

New Jersey, které vyprodukovalo v roce 2008 22,1 milionu tun odpad , což je p ibližn  o 

7 milion  tun odpad  více než vytvo ilo v roce 1998. V roce 2008 bylo provozovaných 12 

skládek tuhého komunálního odpadu s celkovou kapacitou 40 milion  tun [21].  
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Ve Spojených Státech si v tšina stát  stanovila cíle pro recyklaci od 25% do 70% 

z komunálního odpadu. Rhode Island (70%) a New Jersey (60%) si nastavili nejv tší 

recykla ní cíle ze všech stát . Podpora recyklace v New Jersey se zvýšila p i vytvo ení 

recykla ní legislativy, která navýšila da  za tunu uloženého komunálního odpadu na 

skládky na $ 1.50. Legislativa také specifikuje požadavky pro všechny kraje a m stské 

samosprávy, aby ur ily recykla ního koordinátora, aby obce p edkládaly tonážní zprávu 

nakládání s KO každý rok, aby kraje a m stské samosprávy zve ej ovaly opat ení místního 

recykla ního programu nejmén  jednou za 6 m síc , zavedení da ového kreditního 

programu pro nákup nového za ízení pro recyklaci, specifická ustanovení týkající se plast  

a bimetalových nápojových karton , šrotování pneumatik, zneškod ování motorových 

olej  a poskytování finan ních prost edk  pro studie týkající se rozvoje recykla ního trhu. 

V roce 2008 pouze 33% kraj  New Jersey dosáhlo cíl 60% z celkového recyklovaného 

odpadu [21]. 

2.3.2 Nakládání s odpady na zahrani ních školách  

V dnešní dob  probíhá na zahrani ních školách mnoho program  a systém , které 

se v nují t íd ní odpadu. P íkladem vynikajících systém  t íd ní odpadu na 

vysokoškolských kolejích jsou americké vysoké školy a univerzity. Celonárodní program s 

názvem "Politika nulového odpadu" (Zero Waste Policy), do kterého se zapojují americké 

vysoké školy a univerzity, je ur en k ochran  a obnov  ŽP prost ednictvím ízení 

materiálových tok  a nakládání s odpady v prostorách škol. 

ízení materiálových tok  zahrnuje recykla ní procesy, zlepšení vody, dosažení 

uhlíkové neutrality, výrobu isté obnovitelné energie, eliminaci plýtvání s materiály, 

odstran ní nebezpe ného odpadu, zvýšení životního prost edí v areálu školy, chrán ní a 

zlepšování zdraví univerzitní spole nosti. 

Škola, která se zapojí do celostátního programu, musí vypracovat plán na dosažení 

nulového odpadu prost ednictvím snížení odpad  u zdroje, zvýšenou mírou recyklace, 

p esm rováním odpadu k op tovnému použití, kompostováním a dalším snižováním 

produkce odpad  [22]. 

Mezi národní programy na snižování odpad  pat í v sou asnosti velmi oblíbený 

vysokoškolský program s názvem Recykla ní mánie (RecycleMania). V programu vysoké 
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školy a univerzity sout ží o ceny za t íd ní odpadu. Recykla ní mánie (RecycleMania) 

povzbuzuje školy, aby minimalizovaly odpad odvážený na skládky, zvýšily informovanost 

ve ejnosti a poukázali na citlivost životního prost edí [23]. 

Sou ástí t chto program  je i Washingtonská univerzita, která z ídila tým, jehož 

úkolem bylo vytvo ení plánu pro 100% t íd ní a snížení univerzitního odpadu. Pro 

dosažení nulového odpadu uloženého na skládky a použitého na spalování, Washingtonská 

univerzita t ídí a shromaž uje všechny typy papíru a nezne išt né lepenky v modrých 

kontejnerech. V zelených kontejnerech jsou soust e ovány plasty, kovy a sklo. Tyto 

kontejnery jsou umíst ny v celém školním a internátním areálu.  

 
Obrázek 5 Informa ní tabule k t íd ní odpad  [24] 

Organický materiál z jídelen, kluboven a kolejních kuchyn k se shromaž uje v 

ozna ených kontejnerech umíst ných v blízkosti t chto za ízení a následn  je odvezen do 

kompostárny (viz. P íloha 1). 

Veškerý zahradní odpad je shromaž ován ve vn jších kontejnerech a 

kompostovaný mimo areál školy. Kompost vyrobený ze zahradního odpadu washingtonské 

univerzity je odkoupen zp t a aplikovaný p ímo na akademické p d  v arboretu a 

komunitní zahrad . Washingtonská univerzita kompostuje i papírové ut rky ze všech toalet 

ve školním areálu, ímž p isp la ke snížení odvád ného odpadu na skládky o 13% [24]. 
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Sbírány a následn  recyklovány jsou všechny druhy malých baterií, mobilní baterie, 

baterie z notebook  a autobaterie. Malé baterie jsou sbírány do nádob s netradi ním 

designem a nevšedním jménem tzv. „Bateriové v že“ (viz. P íloha 2).  

Baterie z notebook  a všechny ostatní v tší baterie jsou sbírány a recyklovány 

spolu s jiným elektronickým odpadem jednou za tvrt roku. Stejným zp sobem je 

postaráno také o všechny žárovky a sv tla obsahující rtu , nemrznoucí kapaliny, olejové 

filtry, použité pneumatiky a o ostatní tekutiny z aut. 

Oble ení a obuv jsou shromaž ovány ve speciálních kontejnerech umíst ných na 

kolejích (viz. P íloha 3). Vysoké školy a univerzity díky sb ru oble ení a obuvi podporují 

neziskové organizace, kterým je vybrané šatstvo darované. V p ípad  neschopnosti 

op tovného využití jsou oble ení a obuv odeslány k recyklaci.   

Koberce, matrace a nábytek z rozsáhlých rekonstrukcí jsou shromaž ovány a 

recyklovány nebo p edány do st ediska se znovu použitelným nábytkem. Kovový šrot je 

soust e ován ve vn jších kontejnerech a následn  poslán k recyklaci.  

Washingtonská univerzita zvolila originální zp sob pro snížení produkce pevného 

odpadu. Prost ednictvím nainstalovaných istících filtr  do kohoutk  a fontánek na pití v 

celém areálu školy Washingtonské univerzity vylou ila balené vody z nabídky pitné vody. 

Další zajímavostí této univerzity je využívání tuk  a olej  ze školních kuchyní na výrobu 

elekt iny a oh ev vody pomocí Vegawatt generátor systému [24].  

Do národních program  je zapojeno mnoho amerických vysokých škol a univerzit a 

každá z nich má vedle klasického t íd ní odpadu své zajímavé nápady, kterými se snaží 

zaujmout pozornost student  a zam stnanc  školy.  

Vysoká škola ve Valencii má na nádobách pro nerecyklovatelný odpad ozna ení 

"Skládka". Tento nápis má zvýšit pozornost student  a zam stnanc  a p ipomenout jim, 

kam odpad putuje [23].  

Soukromá vysoká škola Kalamazoo v Michiganu od roku 1992 provozuje 

recykla ní centrum, jehož hlavním úkolem je snížení odpadu a op tovné použití materiál  

[25].  
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V pokojích na koleji jsou umíst ny recykla ní koše na plast, papír, sklo a 

plechovky a po napln ní je studenti odnášejí do recykla ních stanic rozmíst ných po celém 

areálu školy.  

Koše na rozložitelný odpad jsou umíst ny v blízkosti u eben v celém školním 

areálu. Následn  se rozložitelný odpad shromaž uje do nádob s použitím techniky 

vermikompostování. Vzniklý produkt se používá jako p da pro rostliny. Kompostuje se 

ovoce, zelenina, obiloviny, kávové zbytky a sko ápky z vajec. Odpad z jídelen je odvážen 

na farmu jako krmivo pro prasata.  

Zajímavostí této školy je vybudování studentského centra, ve kterém se mohou 

studenti nau it opravit své kolo a tím zabránit plýtvání materiál . V recykla ním centru je 

vybudována místnost s nepot ebnými v cmi od student . V této místnosti mohou studenti 

najít knihy, kuchy ské spot ebi e a notebooky a znovu je použít. I tímto zp sobem se 

snižuje produkce odpad  [26], [27], [28].   
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3 KOLEJE VŠB–TU – CHARAKTERISTIKA  

Koleje VŠB-TU v Ostrav  jsou situovány v prost edí m stské ásti Ostrava - 

Poruba na ulici Studentská 1770 vzdálené od centra m sta 10 km. 

Koleje od svého vzniku až dodnes prošly intenzivní zm nou v budovách, ale i v 

areálu. 

3.1 Historie 

Koleje v areálu Poruba nepat ily mezi první ubytování po p eložení Vysoké školy 

bá ské v roce 1945 z P íbrami do Ostravy. Prvenství pat í koleji, ízenou studentskou 

samosprávou, která byla vytvo ena v roce 1947 na Reální ulici ve staré budov  bývalého 

hotelu Royal. V roce 1951 kolej na Reální ulici p evzala správa Vysoké školy bá ské a v 

tomto samém roce se budova kláštera na Dvo ákové ulici . 7 stala dalším ubytováním pro 

studenty. Krom  t chto budov byly pro ubytování student  vybudované provizorní d ev né 

koleje (finské domky) v Slezské Ostrav  na Olbrachové ulici . 10. 

Kv ten roku 1951 p inesl sou asnou stavbu dvou budov kolejí na ulici Dr. Malého 

s kapacitou 350 l žek. Provoz budov za al 6. 1. 1952 díky zna né pomoci student . 

T etí budova kolejí byla dokon ena v roce 1953. V tomto roce se zahájila p ístavba 

budovy kolejí na Reální ulici. 

Po zahájení výstavby koleje Jana Opletala v roce 1954 v Slezské Ostrav  na 

Hladnovské ulici se v roce 1955 zrušila kolej na Dvo ákové ulici . 7, nouzové ubytování 

student  v budov  Moravia, a o rok pozd ji i d ev né koleje na Olbrachtové ulici. K 

otev ení první ásti, budovy A, koleje Jana Opletala došlo v b eznu roku 1956. Druhá ást, 

budovy B, byla dána do provozu 1. 9. 1958. 

Díky t mto stavbám a p ístavb  stále rostla možnost ubytování student  v obydlích 

s jednoduchým sociálním a stravovacím za ízením, ale p i studiu dosta ujícím [29], [30]. 

V roce 1962 byly do správy Vysoké školy bá ské p evzaty existující objekty koleje 

Pedagogické fakulty na Kostelním nám stí, kolej na Lipin  v Ostrav  – Radvanicích a 

chlapecká kolej v Ostrav  - P ívoze na Mariánskohorské ulici. Ubytování v t chto 

budovách bylo pro studenty nevyhovující. Koleje na Kostelním nám stí a na Lipin  

z ízené z bývalých škol m ly velké místnosti, ve kterých bylo ubytovaných 12 - 16 
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student . V t chto budovách se topilo v kamnech, byly zchátralé, provlhlé a napadené 

plísní. Jakmile to l žková kapacita kolejí Vysoké školy bá ské dovolovala, byly tyto 

budovy v letech 1965 - 1967 zrušeny a využity vhodn ji. 

Již od roku 1956 se uvažovalo o výstavb  objektu s kapacitou 2000 l žek v 

n kolika pavilonech v m stské ásti Ostrava - Poruba. Kone ný zám r zn l: postavit dv  

t ináctipatrové budovy s kapacitou 1920 l žek. Provoz první ásti, budovy B a objekt  

menzy se spole enskými místnostmi byly spušt ny dne 27. 9. 1967 a budova A za átkem 

školního roku 1968 - 1969. Tyto dva objekty s bun ným systémem, dvoj a trojl žkovými 

pokoji, p edsíní, sociálním za ízením a vybavením pokoj  specifickým ú elovým 

nábytkem se v té dob  adily mezi jedny z nejlepších ubytovacích za ízení tehdejší SSR. 

Každým rokem p ibýval v tší zájem student  o ubytování na kolejích v areálu 

Poruba. Po výstavb  budovy C se kapacita kolejí zvýšila na 2450 l žek. Dostavby budov D 

a E p inesly koleji dalších 1350 l žek. Budovy C, D a E jsou architektonicky ešeny 

podobn  jako budovy A a B. Op t se použil bun ný systém, avšak se samostatnými 

vchody do pokoj , se sociálním za ízením uprost ed bu ky a p edsíní s kuchy ským 

koutkem.  

Od roku 1982 mohly ob  ostravské vysoké školy poskytovat dobré sociální zázemí 

v kolejích Poruba a Jana Opletala pro cca 60% student  denního studia. Zp sob ubytování 

na kolejích se m nil v d sledku z ízení ekonomické fakulty a nár stu studujících dívek na 

Vysoké škole bá ské. Dívkám byla vyhrazena celá kolej Jana Opletala. V pozd jší dob  

byl kladen d raz na výchovnou práci ízenou fakultami, a proto se ubytování soust edilo na 

koleje v areálu Poruba. Nejprve byly odd leny podlaží pro ženy a muže, pozd ji budovy 

podle fakult a nakonec studenti a studentky jen v samostatných bu kách. V roce 1986 se 

z ídilo jedno patro v budov  E pro manželské páry. P es školní rok a hlavn  p es prázdniny 

byly koleje využívány k p echodnému ubytování host  a ú astník  r zných akcí. Mnohé z 

nich byly velmi významné. Nap íklad jako Mistrovství SSR v lehké atletice v roce 1977, 

Zlatá tretra Evropy v letech 1978, 1984, 1986, cyklistický Závod míru, studentské 

univerziády, amatérské i profesionální hry velkých ostravských i okolních podnik , r zné 

konference, sympozia, kulturní a spole enské akce a  už školní, nebo mimoškolní [29], 

[30].  
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3.2 Koleje VŠB–TUO v sou asnosti  

V sou asnosti areál Poruba vzkvétá a všech p t budov je pln  funk ních a úsp šn  

ubytovává studenty, hotelové hosty a ú astníky r zných školních akcí. 

T ináctipatrové výškové budovy A, a B v areálu Poruba poskytují celkem v 21 

patrech ubytování pro 1721 student . Forma ubytování se nezm nila. Jednu bu ku tvo í 

dva pokoje jeden dvoul žkový a druhý t íl žkový. Tyto dva pokoje mají spole ný vchod, 

chodbi ku s ledni kou a sociální za ízení na bu ce. Pro každé patro v budov  A jsou k 

dispozici dv  kuchy ky vybavené va i em, rychlovarnou konvicí a mikrovlnou troubou. 

Oproti tomu pro každé patro v budov  B je k dispozici jedna vybavená kuchy ka.  

Budovy C, D a E také nezm nily svou podobu a poskytují ubytování bu kového 

typu s dvou a t íl žkovými pokoji, které mají samostatný vchod s chodbi kou a lednicí, ale 

sociální za ízení a va i  je spole ný pro celou bu ku. 

Od roku 2010 prošly budovy A a B rekonstrukcí, budova A áste nou a budova B 

celkovou. Budovu A se ubytovacím službám poda ilo áste n  zrekonstruovat za pomoci 

statutárního m sta Ostrava. Rekonstrukce byla zam ena na obnovu ásti svislých 

stoupa ek v etn  sociálního za ízení, vzduchotechniky, elektroinstalace a nové vybavení 

vybraných pokoj .  

Cílem rekonstrukce budovy B byla modernizace spo ívající v obnov  rozvod  vody 

a elekt iny, podlahových krytin, modernizaci sociálních za ízení, vybavení pokoj  novým 

nábytkem a dosažení 100% zasí ování pokoj  internetovým p ipojením. ešily se také 

bezpe nostní podmínky ubytování a to chrán né únikové cesty na schodištích, vybudování 

evakua ního výtahu, úpravy spojovacího traktu a vstupní haly. ást pokoj  ve druhém a 

t etím poschodí budovy B s 83 l žky je nabízena komer nímu ubytování s certifikátem na 

úrovni Hotel Garni ***. Realizací celkové rekonstrukce budovy B se zvýšila úrove  

poskytovaných služeb student m i hotelovým host m.  

V školním roce 2012/2013 probíhala vým na oken na severní ásti budovy E 

z d vodu ochrany p ed pov trnostními podmínkami. Na budov  A bude provád na od 

kv tna do íjna tohoto roku vým na oken, zateplení obvodového plášt  a st echy [31], [32], 

[33].  
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Areál vysokoškolských kolejí Poruba nabízí student m r zné kulturní, spole enské 

a sportovní využití. V areálu se nachází bufet, pizzerie, pošta, dva studentské kluby, 

t locvi na s posilovnou, venkovní h išt  a minigolf. 

 
Obrázek 6Areál kolejí VŠB–TUO [34]  
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4 SOU ASNÝ STAV NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM 

ODPADEM NA KOLEJÍCH 

Vysokoškolské koleje VŠB-TUO poskytují ubytování student m v tradi ních dvou 

a t íl žkových pokojích. Možnost bydlet zde mají studenti VŠB-TU v Ostrav  a studenti 

Ostravské univerzity v etn  cizinc  studujících na t chto školách a zahrani ních student  z 

vým nných program . 

Kapacita kolejí VŠB-TUO je 3500 l žek. Obsazení l žek na za átku školního roku 

je p evážn  úplné a v pr b hu roku se tento stav m ní. Stav ke dni 02. 04. 2013 je 2902 

ubytovaných.  

Krom  ubytování student  koleje VŠB-TUO umož ují pronájem prostor 

soukromým firmám. Podepsáním smlouvy s kolejemi VŠB-TUO firmy spadají pod svoz 

odpadu v rámci kolejí. Koleje VŠB-TUO produkují odpad z innosti právnických osob. 

Tento odpad spadá do skupiny 20 Katalogu odpad , která zahrnuje komunální odpady z 

domácností a podobné živnostenské odpady. Svoz odpadu zajiš uje spole nost OZO 

Ostrava.  

Magistrát m sta Ostrava, odbor životního prost edí ud lil VŠB–TUO souhlas 

k upušt ní od t íd ní a odd leného shromaž ování odpad , vznikajících na VŠB–TUO 

v rámci výuky a provozní innosti, vzhledem k jejich následnému využití oprávn nou 

osobou p i výrob  náhradního paliva pro cementá ské pece. Ud lený souhlas se vztahuje 

na odpady kategorie ostatní: 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly  

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 10 Od vy 

20 01 11 Textilní materiály 

20 01 38 D evo neuvedené pod íslem 20 01 37  [30] 
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Spole nost OZO Ostrava poskytuje kolejím VŠB-TUO základní služby pro firmy a 

organizace. Koleje mají zap j eny 22 nádob na shromaž ování odpad  a jejich následný 

pravidelný svoz. Nádoby jsou kontejnerového typu o objemu 1100 l. K dispozici je p t 

kontejner  pro ho lavý odpad (papír, plast, d evo, textil) na výrobu paliva, z toho t i 

kontejnery jsou svážené 3x týdn  a dva 2x týdn . Komunální odpady z ubytovacích služeb 

se shromaž ují ve zbylých sedmnácti kontejnerech. Svoz 3x za týden platí pro osm 

kontejner , 2x za týden pro ty i kontejnery a 1x za týden pro p t kontejner .  

Odpad z jednotlivých pokoj , spole enských místností a chodeb vyprazd ují 

zam stnanci kolejí VŠB-TUO a následn  vynášejí do kontejner . Ve všech místnostech je 

k dispozici jeden, p ípadn  více koš , které jsou ur eny na komunální odpad. Zam stnanci 

mají povinnost p i vyprazd ování vyt ídit z koš  plast, papír a textil. Sm sný odpad se 

následn  vynáší do kontejner  na komunální odpad a vyt íd né složky se vynášejí do 

kontejner  pro ho lavý odpad.  

Koleje VŠB-TUO vyprodukují ro n  v pr m ru 284 tun odpadu. Komunální odpad 

má na tomto množství nejv tší podíl, což p edstavuje za rok pr m rn  178 tun KO. Krom  

komunálních odpad  koleje VŠB-TUO produkují i jiné druhy odpad . Mezi n  pat í: 

objemné odpady, spalitelné odpady, papírové a lepenkové obaly, papír a lepenka, sm sné 

obaly, plastové obaly, sklo, biologicky rozložitelný odpad, biologicky nerozložitelný 

odpad, obaly zne išt né škodlivými látkami, televize a monitory, elektroodpad a kaly z 

išt ní odpadních vod (viz. Obrázek 7). Produkce odpadu se každým rokem m ní v 

závislosti i od r zných rekonstrukcí, které probíhají na jednotlivých budovách [30]. 
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Obrázek 7 Nakládání s odpady na kolejích VŠB–TUO 2008-2012 [30] 
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5 NÁVRH NOVÉHO EŠENÍ  

5.1 Vyhodnocení výsledk  šestim sí ního t íd ní KO  

V praktické ásti bakalá ské práce jsou vyhodnoceny výsledky ze šestim sí ního 

vlastního výzkumu t íd ní využitelných složek odpadu. T ídil se plast, papír a sklo. Krom  

základních t í využitelných složek se t ídily v rámci plastu i nápojové kartony a kovové 

obaly. 

Výzkum probíhal v jedné bu ce budovy D a t íd ní odpadu se zú astnili všichni 

ubytovaní v po tu p ti osob. Jednotlivé druhy odpad  byly ukládány do t ídícího setu 

tašek, který byl poskytnut spole ností OZO Ostrava. Vyt íd ný odpad byl vynášen do 

kontejner  na separovaný odpad. 

Set tašek byl situován v koupeln  v blízkosti umyvadla. Umíst ní setu tašek bylo 

výhodné z prostorového hlediska, ale i po stránce vzdálenosti od pokoje (viz. P íloha 4). 

Získávané údaje se zapisovaly do vytvo ené tabulky, která byla rozd lena na týdny 

v rámci šesti m síc . Zaznamenával se objem a hmotnost napln ných tašek (viz. P íloha 

5). 

Na za átku výzkumu jsem ubytované informovala o zp sobu t íd ní odpadu ve 

m st  Ostrava prost ednictvím základních informací a ukázkových videí. Ubytováni t ídili 

odpad správn  a p ípadné nejasnosti si zkonzultovali. Avšak po kontrole vyt íd ného 

odpadu byly p íležitostn  nalezeny nesprávn  vyt íd né obaly. 

Získané údaje jsem zpracovala a vytvo ila pr m rné hodnoty jednotlivých 

vyt íd ných složek odpadu a graf, který ur uje podíly individuálních složek odpadu b hem 

šestim sí ního t íd ní (viz. Tabulka 2, Obrázek 8). 

Tabulka 2 Celkové a pr m rné množství vyt íd ného odpadu za období šesti m síc  

[autor Jarmila Drvárová] 

 Plast Papír Sklo 

 l kg l   kg l kg 

Celkem 870 17,61 480 18,39 65 13,63 

M sí ní pr m r 145 2,9 80 3 11 2,3 
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Procentuální zhodnocení t íd ného odpadu [autor Jarmila Drvárová]

Informace ze šestim sí ního výzkumu t íd ní využitelných složek odpadu 

espektive plastu, papíru a skla byly vstupním podkladem pro návrh nového 
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ím je vzdálenost mezi koši menší, tím se potenciáln

V rámci mého ešení problematiky s nakládáním komunálního odpadu 

umíst ní t ídících nádob v bu kách a chodbách jednotlivých budov.
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kách neposkytuje mnoho možností na umíst ní t ídících nádob. Set tašek na sklo, 
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Kuchy ky, které se nacházejí na každém pat e budov A, a B, budou vybaveny 

nádobami na plast, papír, biologicky rozložitelný odpad a smíšený odpad. Budovy C, D a 

E, v nichž se nachází na pátém pat e jedna kuchy , budou také dopln ny t mito nádobami. 

V prostorách chodby, kde se nacházejí výtahy a schodišt , budou umíst ny nádoby 

o objemu 240 l na využitelné složky odpadu (sklo, papír a plast), (viz. P íloha 9, P íloha 

10, P íloha 11).  

Ve vstupní hale každé budovy bude umíst na nádoba na nebezpe ný odpad. T ídicí 

nádoby na využitelné složky odpadu, biologicky rozložitelný odpad a smíšený odpad, 

budou také k dispozici v každé vstupní hale. 

5.3 Diskuse 

Hlavní funkcí nového návrhu je t íd ní využitelných složek odpadu tj. papíru, skla, 

plastu, biologicky rozložitelného odpadu a nebezpe ného odpadu. Další podstatnou funkcí 

návrhu je zkulturnit prost edí vysokoškolských kolejí a p isp t k zodpov dnosti student  v 

rámci snižování odpad  ukládaných na skládky komunálních odpad . 

B hem mého šestim sí ního výzkumu jsem sledovala, jaké množství využitelných 

složek odpadu se vyt ídí, jak reagují ubytování na zm nu a jak jsou schopni zapojit se do 

t ídícího systému. 

Ubytovaní, kte í se zú astnili t íd ní, pocházejí z r zných míst R a ze Slovenska. 

V domácnostech zú astn ných se t ídí r zn , ale ani v jedné domácnosti nejsou t íd ny 

kompletn  všechny složky odpadu. Tato situace nastává v d sledku r zných systém  

t íd ní odpadu v m stech, kv li neinformovanosti obyvatel a nedostatku prostoru v 

domácnostech. Proto bylo nutné informovat ubytované o systému t íd ní odpadu ve m st  

Ostrava. 

Po zahájení t íd ní ubytovaní vnímali p ekážku jedin  ve zvyku házet všechno do 

jednoho odpadkového koše. První týdny ubytovaní asto konzultovali, jak mají správn  

nakládat s daným odpadem, který m l neobvyklé ozna ení, nebo se nedal p esn  

identifikovat. Samoz ejm , že se vyskytlo ob asné nesprávn  vyt íd ní odpadu, ale to 

hlavn  v d sledku nepozornosti. Ta byla p edevším zap í in na p esv d ením, že doty ný 

už ví, kam daný druh odpadu pat í.  
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T íd ní plastu, papíru a skla zp sobilo, že v koši na komunální odpad z stal jen 

biologicky rozložitelný odpad a smíšený odpad.  

Biologicky rozložitelný odpad se v koši na komunální odpad vyskytoval ve velké 

mí e. Vznik tohoto odpadu je hlavn  v d sledku velkého po tu student , kte í tráví v tšinu 

školního roku na koleji a asto si va í. Proto je nutné zavést i t íd ní biologicky 

rozložitelného odpadu.  

P izp sobení na režim t íd ní odpadu trvalo ubytovaným p ibližn  m síc. N kte í 

projevovali flexibilitu d íve a jiní se p izp sobovali déle, ale se stejným kone ným 

efektem. Zapojení do t íd ní odpadu bylo u každého ze zú astn ných úplné.  

Výzkum prokázal, že nejv tší objem z celkového množství vyt íd ného odpadu 

tvo í plast s podílem necelých 62%. Do t ídící nádoby na plast se ukládají i kovové obaly, 

ale jejich objem je v i celkovému množství vyt íd ného plastu zanedbatelný. Množství 

vyt íd ného papíru je skoro o polovinu mén  než plastu. Tento fakt je dán hlavn  tím, že 

momentáln  na trhu dominují plastové obaly. Nejmenší množství z vyt íd ných 

využitelných složek odpadu prokázalo sklo. Hlavním d vodem je skute nost, že potraviny, 

jejichž obaly jsou ze skla, pat í mezi jedny z nejdražších výrobk  na trhu. Z výrobk , které 

mají sklen né obaly, se vyskytovaly obaly z ke up , oleje, kávy, p esnídávek, jogurt , 

krém  a parfém . Takové množství skla b hem šesti m síc  je opravdu malé (viz. P íloha 

12).  

Nejv tší podíl ze skla ale mají sklen né láhve od alkoholických nápoj . Studenti 

vysokoškolských kolejí mají ve zvyku sklen né láhve ukládat na pokoj do polic jako d kaz 

jejich aktivního spole enského studentského života (viz. P íloha 13). Mezi t mito lahvemi 

jsou i vratné lahve, které studenti odnášejí do prodejen, a nenacházejí se ve vyt íd ný skle. 

Láhve jsou asto vyhozené až p i odst hovaní student  p ed letními prázdninami. Z tohoto 

d vodu je t eba po ítat s malým objemem vyt íd ného skla b hem semestr  a velkým 

nár stem na konci školního roku. 

Za jeden týden vyprodukuje bu ka s po tem p ti lidí 41,7 litr  plastu a 22,5 litr  

papíru. Jedno patro budovy D má devatenáct bun k, po p epo tení pr m rných týdenních 

hodnot vyprodukuje toto patro za týden v pr m ru 792 litr  plastu a 427 litr  papíru. Sklo 

z týdenního sb ru jednoho patra by p edstavovalo 60 litr . 
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Koleje VŠB-TUO v m sících leden, únor, b ezen, íjen, listopad a prosinec roku 

2012 vyprodukovaly 80,61 tun komunálního odpadu. Tyto m síce jsem vybrala pro 

srovnání v d sledku mého výzkumu, který probíhal v t chto ro ních m sících. Jedno patro 

budovy D vyprodukuje b hem t chto m síc  0,943 tun využitelných složek odpadu. Celá 

budova D se šesti obývanými patry v pr b hu t chto m síc  vyprodukuje 5,658 tun plastu, 

papíru a skla. Po p epo tu nam ených hodnot na všechny budovy kolejí VŠB-TUO v 

areálu Poruba je pr m rná produkce využitelných složek odpadu za šest m síc  28,8 tun. 

Tyto využitelné složky odpadu tvo í 35,7% z celkového množství komunálního odpadu za 

šest m síc . Po et t chto složek je v rámci celkového množství KO tak velké, že je 

d vodem pro vytvo ení systému t íd ného sb ru.  

V rámci systému t íd ní odpadu na kolejích VŠB-TUO navrhuji dv  ešení. 

První ešení návrhu p edstavuje umíst ní t ídících tašek a nádob na bu kách všech 

budov ubytovávající studenty. Na každém pat e budov budou k dispozici nádoby o objemu 

240 litr . Tyto nádoby na využitelné složky odpadu plast, papír a sklo budou sloužit 

ubytovaným student m. Studenti budou ze svých pokoj  do t chto nádob vynášet 

vyt íd ný odpad. Koš na biologicky rozložitelný odpad a sm sný odpad bude každý 

pracovní den vyprazd ovat zam stnanec kolejí VŠB-TUO.  

Druhé ešení návrhu spo ívá ve vyprazd ování všech koš  umíst ných na bu kách 

zam stnanci kolejí VŠB-TUO. V prostorách bun k A a B je to z hlediska umíst ní koš  v 

p edsíni a následnému p ístupu zam stnance vyprazd ujícího koše v po ádku. Avšak v 

budovách C, D a E by se musely provést drobné rekonstrukce, aby byly všechny koše 

umíst ny v p edsíni a byly tak zam stnanc m snadno p ístupné. Chladni ka situovaná u 

vchodových dve í do bu ky by se musela z tohoto d vodu p emístit do pokoje.  

Ve spole enských místnostech a v kuchy kách se rovn ž nainstaluje celý profil 

typ  nádob. Ve vstupních halách jednotlivých budov se budou nacházet všechny typy 

nádob v pevné form  a také nádoba na nebezpe ný odpad. Do nádoby na nebezpe ný 

odpad se budou ukládat všechny druhy malých elektrických baterií. Tyto nádoby budou 

vyprazd ovat zam stnanci kolejí VŠB-TUO. 

Sou ástí kolejí VŠB-TUO je hotel, který by se navrhované zm n  nem l vyhnout. 

Hotelové pokoje se vybaví setem tašek na využitelné složky odpadu a nádobami na 
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biologicky rozložitelný odpad a smíšený odpad. Nádoby a tašky budou vyprazd ovat 

zam stnanci hotelových služeb.  

K ob ma návrh m je t eba vytvo it t ídící program. T ídící program, jehož cílem 

bude dosažení odezvy t íd ní odpadu u v tšiny student . Z hlediska program  ešících 

t íd ní odpadu je nejd ležit jší propagace. K propagaci programu t eba využít 

komunikativn -sociální nástroje. 

Mezi tyto nástroje pat í: 

• Komunikace prost ednictvím p ednášek, konferencí, které poukážou na skute nost 

pot eby snižování množství odpadu vyvezeného na skládky a do spaloven. 

Poukázat na fakt, že takové typy program  v zahrani í jsou neodmyslitelnou 

sou ástí vysokých škol a univerzit. Rovn ž bude t eba zavést školení pro nov  

ubytované studenty. 

• Závazek p edchází neutrální poloze ze strany ubytovaných student . Proto bude 

adekvátní za adit povinnost t íd ní odpadu do kolejního ádu.  

• Oznámení prost ednictvím e-mailových zpráv, webové stránky, leták , brožur a 

informa ních tabulí, které budou informovat ubytované studenty o nakládání s 

jednotlivými druhy odpad  a o pokroku v programu. 

• Vizuální stránka je d ležitá pro p ipomenutí typ  materiál , které budou odd leny 

v t ídících nádobách. Tedy je velmi d ležité, aby jednotlivé koše byly barevn  

odd leny. 

Prvotní myšlenka mého návrhu ešení spo ívala v ochran  nádob, které jsem cht la 

navrhnout tak, aby byly vestav né do zdí na každé chodb  a ochrán ny p ed poškozením. 

Tato myšlenka ve mn  tkv la následkem negativních názor  v i vytvo ení programu na 

t íd ní odpadu na vysokoškolských kolejích, jehož hlavní funkcí je snižovat množství 

odpadu uloženého na skládky a odpadu vyvezeného do spaloven. Názory v sob  nesly 

p esv d ení, že takový program je pro univerzitní kolej nep edstavitelný a p i velkém 

po tu ubytovaných student  nerealizovatelný. Samoz ejm  kreativita vysokoškolských 

student  nemá meze, a tak bude nutné p i návrhu s nádobami umíst nými na chodbách, 

dané nádoby zajistit p ed odnesením a vandalismem. 
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Proto pokládám kvalitn  fungující programy na amerických vysokých školách a 

univerzitách za vstupní bránu k pochopení, že program s cílem t íd ní odpadu na vysokých 

školách v našich podmínkách je možné uskute nit. 
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6 ZÁV R 

Vysoká škola bá ská – Technická univerzita v Ostrav  pat í mezi nejstarší eské 

univerzity. Po slou ení VŠB-TUO s Ostravskou univerzitou bude škola t etí nejv tší v 

eské republice. Situace s nakládáním komunálního odpadu na kolejích VŠB-TUO a na 

celé univerzit  nevhodn  reprezentuje školu, která má jinak významné jméno mezi 

ostatními vysokými školami a univerzitami v zemi. 

Bakalá ská práce se v nuje práv  problematice nakládání s komunálním odpadem 

na kolejích VŠB-TUO. Cílem práce bylo objasnit situaci nakládání s komunálním 

odpadem na kolejích VŠB-TUO a navrhnout komplexní ešení t íd ní odpadu na 

jednotlivých budovách internátu. Cíl práce byl spln n a byly navrženy dv  varianty t íd ní 

odpadu na kolejích. 

Vytvo it program s cílem t íd ní odpadu na vysokoškolských kolejích není 

jednoduché. P esto je d ležité zavést systém t íd ní odpadu na koleji VŠB-TUO, ale i v 

dalších prostorách Vysoké školy bá ské - Technické univerzity v Ostrav , co nejd íve. Na 

dve e VŠB-TUO klepe nové výb rové ízení pro svozové firmy a momentáln  probíhající 

výjimka o odpušt ní od t íd ní a odd leného shromaž ování odpadu m že být zrušena. 

Nejen proto bude v blízké budoucnosti t eba za ít s vytvo ením programu na t íd ní 

odpadu.  

V dnešní dob  je jedním z nejv tších problém  životního prost edí rostoucí 

množství komunálního odpadu. 21. století poskytuje mnoho možností k podpo e a realizaci 

udržitelných postup , které se v nují problematice boje s rostoucím množstvím 

komunálního odpadu a jeho t íd ní. Prost ednictvím zapojení Vysoké školy bá ské - 

Technické univerzity v Ostrav  do program  ešících záležitosti t íd ní odpadu bude práv  

ona vzorem pro ostatní vysoké školy a univerzity a bude budovat lepší budoucnost pro 

budoucí generace. 

Nadále se chci v novat této problematice. V diplomové práci chci navrhnout 

informa ní tabule, brožuru k podpo e správného t íd ní, vytvo it dotazník a p ípadn  

uskute nit seminá  pro ubytované studenty k dané problematice t íd ní odpadu na kolejích. 
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