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CIRA Advisory 
je poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč 

všemi ekonomickými segmenty od zemědělství či odpadového hospodářství až po 

inovativní cesty zahrnující výhody digitálních technologií. Naším cílem je pomoci firmám, 

obcím a dalším institucím přejít z lineárního principu fungování na princip cirkulární. 

Vytváříme cesty, které propojují byznys s přírodou. 

 

Svojí prací navazujeme na činnosti nevládní neziskové organizace Institutu Cirkulární 

Ekonomiky a navazujeme na její činnost. Realizujeme konkrétní projekty a zavádíme 

cirkulární ekonomiku do praxe českého prostředí. Víme, jaké příležitosti cirkulární 

ekonomika přináší a že základním stavebním kamenem pro přechod z lineárního systému 

na cirkulární systém fungování je změna myšlení. Naše služby a produkty jsou proto 

navrženy tak, aby usnadnily rozhodování a formulaci akčních kroků pro podniky v celé řadě 

odvětví. 
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Akademie múzických umění 

v Praze 
Akademie múzických umění v Praze je největší umělecká vysoká škola v České republice, 

byla založena prezidentským zřizovacím dekretem bezprostředně po konci druhé světové 

války. Během sedmi desítek let se zasloužila o výchovu desítek významných osobností 

známých po celém světě. Akademie múzických umění v Praze považuje otázku 

environmentální udržitelnosti za klíčový problém, se kterým se bude AMU i celá společnost 

muset v budoucnu vyrovnávat a uvědomuje si svou roli vzdělávací instituce nepřímo 

ovlivňující budoucí podoby environmentální politiky prostřednictvím svého 

pedagogického působení. AMU proto disponuje i environmentálním panelem, který 

zhodnocuje stávající praxi z hlediska dopadu na životní prostředí a navrhuje opatření, k 

minimalizaci těchto dopadů. 
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/Users/albertschandl/Desktop/CIRAA/AMU/Výsledná%20zpráva/AMU_CIRAA_Výsledná_Zpráva.docx#_Toc100583688
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Exekutivní shrnutí 
AMU je největší vysokou uměleckou školou v České republice a již téměř 80 let vzdělává 
generace umělců v rozdílných uměleckých směrech. AMU jakožto instituce formující mladé 

lidi, se rozhodla nastavit cirkulární a udržitelná pravidla ve svých budovách a jít příkladem 
svým studentům.  
 

Tento dokument tedy naplňuje vizi AMU být dlouhodobě udržitelnou organizací, která 

aplikuje principy cirkulární ekonomiky. Pomocí jednotlivých metod a analýz nabízíme 
detailní vhled do stávajícího stavu budov AMU v oblastech odpadů, vody, energie, provozu 
aj. V návaznosti na výsledky těchto analýz byly nalezeny konkrétní kroky a příležitosti, které 

šetří životní prostředí a zároveň snižují náklady na provoz. 
 

V rámci tohoto dokumentu byly zanalyzovány smlouvy a faktury se svozovou 

společností (Pražské Služby a.s.), v budovách HAMU, DAMU a částečně FAMU byla 
provedena fyzická analýza směsného odpadu a závěrem bylo provedeno terénní 

šetření na základě interní metodiky „Cirkulární quick check kanceláří”. 
 

Dle dohody s vedením AMU byla zvláštní pozornost věnována odpadovému hospodářství. 

V roce 2019 AMU jako celek vyprodukovalo přes 37 tun odpadu z toho 91 % tvořil 

směsný odpad, tedy odpad, který končí na skládkách nebo v zařízeních na energetické 
využití odpadu. Pouze 9 % je tedy tříděno a předáno k recyklaci. I vzhledem k nižší ceně za 
tříděný odpad je cílem navýšit tříděný odpad a snížit ten směsný. V rámci této zprávy jsme 

navrhli sadu doporučení, jak zvýšit poměr tříděného odpadu, např. skrze snížení počtu 
nádob na směsný odpad a navýšení nádob na odpad tříděný, zavedení sběru bioodpadu, 

zafixování cen svozu, sjednocení velikosti nádob na 1 100 litrů a také lepší informovaností 

studentů a zaměstnanců. Tato zpráva také dává primární důraz na snížení množství 
odpadu, zde vidíme potenciál ve výměně papírových ubrousků za elektrické sušáky, 

větší digitalizaci ve fungování AMU, zavedení vratných kelímků do přilehlých kaváren a 

mnoho dalšího. Tato studie nezapomíná ani na finanční návratnost těchto řešení, kdy 

úspory byly vyčísleny na desítky tisíc korun za rok. 
 

V této zprávě je také shrnuto obecné fungování AMU z environmentálního pohledu, a tedy 

nakládání s vodou, energiemi, práce s veřejnými zakázkami a opravou nábytku. Z pohledu 

energií a nakládání s vodou tato zpráva předkládá podněty pro instalaci dalších 
úsporných zařízení, jako jsou perlátory, případně rozšíření dvojčinného splachování. 

Instalováním WC s dvojčinným splachováním a úsporných perlátorů se celková spotřeba na 
zaměstnance může snížit ze 6 až na 4,6 m3/zam./rok. Dosáhne se tak až 23 % snížení z 
pohledu spotřeby pitné vody na zaměstnance a celková spotřeba tedy až o 15 %. Dále 

navrhujeme připravit hloubkový audit, který by lépe představil možné úspory při práci 
se šedou a dešťovou vodou nebo při instalaci tepelných čerpadel nebo technologií 

využívajících obnovitelné zdroje energie. 
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Cirkulární nebo také udržitelné zadávání je důležitou stránkou udržitelnosti jakékoliv 
instituce. V současné době vydala rektorka AMU výnos, který dává důraz na udržitelnost ve 

veřejných zakázkách AMU. Za CIRAA doporučujeme obecně formulovat, jakým 

způsobem by měla být kritéria zapracována do zakázek. Následně v každé zakázce 
přesně formulovat požadavky na prvky udržitelnosti nebo cirkularity.  
 

Ve všech zmíněných bodech vám CIRAA ráda bude partnerem při vaší cestě k cirkularitě a 
celkové udržitelnosti AMU.  
 

 

 

  



 

 

11 

1 Struktura a obsah zprávy 
Zpráva je rozdělena do tří hlavních částí, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. 

Jedná se o tyto části:  

 

1.1 Úvodní část  
Úvodní část obsahuje základní všeobecné a identifikační údaje o Akademii múzických 

umění v Praze (dále jen AMU) a jednotlivých zkoumaných fakultách a budovách. Dále v této 

části naleznete základní informace o účelu a obsahu zprávy.  

 

1.2 Analytická část  
Analytická část popisuje stávající situaci nakládání s ODPADY, ENERGIEMI a VODOU 

v administrativních budovách AMU. Největší část dokumentu je věnována problematice 

odpadů, které mají charakter směsného odpadu. Analýza obsahuje přehled 

vyprodukovaných odpadů v administrativních budovách a je zaměřena na využitelné složky 

odpadu, především plast, papír, biologický odpad a sklo. Práce se také zaměřuje na 

nevyužitelný odpad, jako jsou papírové ubrousky a obaly od donáškového jídla, kterému 

lze předejít. V rámci projektu byla provedena fyzická analýza odpadů (směsného odpadu) v 

budovách DAMU a HAMU, jejichž výsledky byly použity k odhadu potenciálu produkce 

jednotlivých druhů odpadů v administrativních budovách.  

 

1.3 Návrhová část  
Tato část obsahuje návrhy řešení, která pomohou sladit současné procesy v rámci 

fungování prostorů AMU s principy udržitelného rozvoje a cirkulární ekonomiky. Jsou zde 

uvedena doporučení, která mohou vést jak k finančním úsporám, tak ke správnému 

nastavení spolupráce s poskytovateli služeb. Doporučení jsou uvedena jak k fungování 

celého stávajícího systému, ale i ke konkrétním řešením a technologiím, které mohou 

systém zefektivnit. Dále jsou do návrhového řešení zapojeny i oblasti ENERGIE a VODY. 
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2 Identifikační údaje 
Název instituce: Akademie múzických umění v Praze 

Sídlo: Malostranské nám. 12, 118 00 Malá Strana 

IČO: 61384984 

Rektorka: PhDr. Ingeborg Radok Žádná 

Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Paluska, Mgr. Klára Banotová 

Oficiální web: https://www.amu.cz/ 

 

Všechny analyzované budovy se nachází v historickém centru Hlavního města Prahy. 

Majitelem a správcem budov je AMU. V budovách probíhá výuka zejména rozličných 

múzických umění, sídlí zde orgány AMU, lze zde nalézt malé gastroprovozy (Kafe DAMU, 

Café HAMU a Klub FAMU) anebo jako v případě Hradební 940/7 zde i studenti žijí. Zmíněné 

gastroprovozy byly vynechány z celkové analýzy, ale podněty pro možné zlepšení jsou 

zahrnuty v rámci této zprávy, díky částečnému vlivu na odpady v jednotlivých budovách.  

● Divadelní 1012/3, Staré Město dále jen FAMU 

● Hradební 940/7, Staré Město dále jen Kolej 

● Karlova 223/26 dále jen DISK 

● Klimentská 1205/4, Nové Město dále jen Studio FAMU 

● Malostranské náměstí 259/12, Malá Strana dále jen Rektorát 

● Malostranské náměstí 258/13, Malá Strana dále jen HAMU 

● Řetězová 223/5 Staré Město dále jen DAMU 

● Tržiště 302/20, Malá Strana dále jen Tržiště 

3 Cíl studie 
Dokument se věnuje odpadovému hospodářství Akademie múzických umění v Praze (dále 

jen AMU), jejichž svozovou společností jsou Pražské služby (dále jen PS). Cílem studie je 

analyzovat aktuální stav v oblasti odpadového hospodářství a navrhnout taková 

opatření, která povedou k maximálnímu zefektivnění odpadového hospodářství AMU, 

zároveň ke snížení nákladů a také ke snížení skládkovaného odpadu. Tento cíl byl 

splněn na základě analýzy smluv se svozovou společností, porovnáním cenové i právní 

stránky a srovnáním skutečných nákladů z účetnictví s výkazem odpadu. Dále bude 

analytická část doplněna i výsledky fyzické analýzy odpadu, která doplní reálný přehled o 

obsahu nádob na směsný odpad. Výsledky této analýzy poskytují obecné informace o 

složení směsného odpadu, a hlavně jak velké procento je potenciálně dále tříditelné. 
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Fyzická analýza poskytuje detailní pohled na možné nedostatky v rámci nakládání s 

odpady. Díky detailní analýze smluv a fyzické analýze odpadu byl získán relevantní podklad 

k návrhové části studie, která vede k optimalizaci nákladů a ke snížení objemu 

skládkovaného odpadu. Veškeré návrhové kroky jsou uvedeny s důrazem na principy 

cirkulární ekonomiky. 

4 Metodologie 
K provedení analýzy nám byly poskytnuty smlouvy s odpadovými společnostmi, cenová 

ujednání, faktury za odpadové hospodářství a hlášení o produkci nakládání s odpady za rok 

2019. Tento rok byl vybrán jako nejreprezentativnější, z důvodu probíhající pandemie 

COVID 19, která značně ovlivnila fungování akademie. K získání potřebných informací/dat 

byly analyzovány: 

● smlouvy a faktury za rok 2019, 2020 a částečně 2021,  

● roční hlášení o produkci odpadu zaslané na vyžádání od PS. 

V rámci analýzy byly přezkoumány veškeré poskytnuté smlouvy se svozovou společností. 

Zaměřovali jsme se zejména na informace týkající se zpracování odpadu, tříděného sběru, 

vážení odpadu, specifikace služeb a cenového ujednání. Z příslušného ceníku, faktury a 

hlášení o produkci a nakládání s odpady byl vytvořen soubor (v MS Excel), který disponuje 

souhrnnými tabulkami, výpočty a informacemi o cenách a nákladech za jednotlivé 

komodity dle objektů. Ze souhrnné tabulky pak byly vytvořeny grafy, které ukazují a 

porovnávají ceny mezi jednotlivými objekty, svozovými společnostmi a slouží jako podklad 

k vyvození závěrů. 

4.1  Zkreslení finálního výsledku 

Při interpretaci výsledků studie je třeba mít na paměti, že zjištěné údaje uvedené v této 

studii mohou být zatížené jistou mírou nepřesnosti. Informace o produkci odpadu 

jednotlivých nemovitostí jsme čerpali z ročních hlášení o produkci odpadu ISPOP, která pro 

objednatele zpracovává svozová společnost. Svozové společnosti v České republice 

většinou váží odpad až při odevzdání do koncového zařízení (skládka, zařízení na 

energetické zpracování odpadu), v praxi se málokdy setkáváme s vážením u jednotlivých 

svozů odpadu od klientů / subjektů. Tento fakt může vést k tomu, že informace z hlášení 

ISPOP nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Systém není transparentní a nemusí odrážet 

skutečné množství svezeného odpadu z daného objektu. 
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5 Analytická část 
Tato část studie je věnována problematice odpadů, které mají charakter směsného 

odpadu. Analýza obsahuje přehled vyprodukovaných odpadů v budovách a je zaměřena na 

využitelné složky. V rámci projektu byla provedena fyzická analýza směsného odpadu, 

výsledky analýzy byly použity k odhadu potenciálu produkce jednotlivých druhů odpadů v 

budovách AMU.  

 

Hlavním stavebním kamenem analytické části jsou kalkulace ceny za odpadové 

hospodářství a kalkulace ukazatelů, podle nichž můžeme usuzovat o efektivitě 

nastavení odpadového hospodářství v jednotlivých budovách. 

Ve smlouvách s odpadovou společností se objevuje paušální cena jako způsob účtování za 

svoz odpadu. Paušální cena za odpadovou nádobu dané velikosti se sjednaným počtem 

svozů – prakticky se jedná o platbu za výsyp dané nádoby. V platbě za výsyp je obsažena jak 

likvidace odpadu, tak doprava a nájem nádob. Je-li účtováno za výsyp nádoby, nezáleží na 

tom, do jaké míry je nádoba naplněna – cena je nezávislá na hmotnosti odpadu, který se v 

nádobě nachází.  

Nádoby na jednotlivé složky odpadu mají z většiny objem 240 l, ve třech případech to je 

1 100 l. Aby bylo možné cenu za likvidaci odpadu jednoduše porovnat, byly náklady za výsyp 

nádob o různých objemech přepočtené na jednotný objem o velikosti 1 m3. Tato cena je 

vypočtena z celkového vyvezeného objemu odpadních nádob (celkový vyvezený objem za 

daný odpad = velikost odpadové nádoby * počet odpadových nádob * počet svozů za týden 

* počet týdnů v roce). Celkové náklady na odvoz dané komodity jsou vydělené celkovým 

vypočteným objemem nádob. Tento ukazatel nereflektuje hmotnost odvezeného odpadu 

– cena za výsyp nádoby je stejná, ať je nádoba jakkoliv naplněná. Tento ukazatel nám dobře 

ukazuje nákladovost likvidace jednotlivých složek odpadu – tedy nakolik se vyplatí třídit 

odpad z pohledu ekonomického. Pokud je systém správně nastaven, měl by být náklad na 

objem nádob (m3) pro komunální odpad ze všech komodit nejvyšší, jelikož využití tohoto 

odpadu je prakticky nulové. Pokud tomu tak není, pak odpadové hospodářství postrádá 

důležitý nástroj pro jeho efektivní fungování – ekonomickou motivaci. 
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5.1 Nakládání s odpady 
Pokud je zájem AMU posunout svoji činnost směrem k větší udržitelnosti, měly by snahy v 

odpadovém hospodářství směřovat k tomu, aby bylo využití odpadu realizováno v co 

nejvyšších patrech hierarchie nakládání s odpadem a aby bylo skládkování ideálně zcela 

eliminováno. Skládkování odpadu je totiž z hlediska dopadu na životní prostředí 

považované za vůbec nejhorší způsob likvidace odpadu – v hierarchii nakládání s 

odpadem se nachází na posledním místě, viz Obrázek 1.  

 

V hierarchii nakládání s odpadem je prvním principem předcházení vzniku odpadu, kde je 

snahou snížení produkce odpadu a obsahu jeho škodlivin. Vůbec nejlepší odpad je totiž ten, 

který nevznikne. Druhým principem je opětovné použití, které se snaží o využití produktu a 

jeho částí a najít pro věci další využití. Třetím principem je materiálové využití zejména 

pomocí recyklace a kompostování. Čtvrtým principem je využití odpadu k výrobě energie a 

posledním, pátým principem, je již zmíněné skládkování. Z pohledu udržitelnosti a 

cirkulární ekonomiky je skládkování ta nejhorší možná varianta, protože materiál zde 

rapidně degraduje, v případě biologických látek vypouští metan a CO2 do ovzduší a zabírá 

místní půdu. Z těchto a mnoha dalších důvodů je nutné zamezit vzniku směsného odpadu 

a pracovat s odpadem a potenciálním odpadem podle zásad pyramidy nakládání s odpady, 

kterou lze nalézt na obrázku níže. (Obrázek 1) 

 
Obrázek 1 Hierarchie nakládání s odpady, která stanovuje, jakým optimálním způsobem by mělo být nakládáno s  odpady. 
Nejhorší možností je skládkování odpadu, tedy plýtvání energie a peněz vložených do výroby. 
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Veškerý odpad AMU je pod správou Pražských služeb a.s. (dále jen PS), které jsou 

dominantním hráčem na poli odpadového hospodářství v Praze. PS také provozují zařízení 

na energetické využití odpadu (dále jen ZEVO) v Malešicích. Podle informací získaných od 

PS skrze Ing. Palusku 90 % směsného odpadu vyprodukované AMU končí v ZEVO Malešice 

 

5.2 Obecná zjištění 
Z analýzy smluv bylo zjištěno, že jsou smlouvy uzavřeny na dobu neurčitou a přílohy smluv 

obsahují podrobný popis ceny. Veškeré náležitosti smluv se řídí dle obchodních podmínek 

PS a každá smlouva je na danou lokaci nádob zvlášť. Dle smluv dochází jak k periodickému 

svozu odpadu, tak i svozu nádob na výzvu. 

 

Podle dat od PS bylo v roce 2019 vyprodukováno přes 37 tun veškerého odpadu. 

Největším producentem odpadu AMU je budova DAMU s produkcí 7,77 tuny odpadu za rok 

2019 (viz Obrázek 2). Nejmenším producentem odpadu je Tržiště s produkcí 0,4 tuny. 

 
Obrázek 2 Celková produkce odpadu AMU v jednotlivých svozových místech podle dokumentů od PS za rok 2019. 
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Každá z budov má také rozdílně nastavené množství a objemy jednotlivých nádob na 

odpad. V Tabulka 1 můžete vidět celkový objem vyvezeného odpadu rozdělený na sběrná 

místa, jednotlivé nádoby a procentuální vyčíslení. Jak bylo již napsáno, cílem AMU by 

mělo být snížení celkového množství odpadu předcházením jeho vzniku a zároveň 

maximálně třídit již vzniklý odpad, tedy snižovat procento vzniklého směsného odpadu.  

 

Tabulka 1 Poměr jednotlivých tříděných složek odpadu, vyjádřený v procentech a objemu vyvezeného objemu nádob na 
odpad za rok 2021.  

 

směs bio papír plast sklo celkem 

DAMU 
67,7 % 0,0 % 12,9 % 12,9 % 6,5 % 100 % 

131 m³ 0 m³ 24,96 m³ 24,96 m³ 12,48 m³ 193,4 m³ 

DISK 
100 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

49,92 m³ 0 m³ 0 m³ 0 m³ 0 m³ 49,92 m³ 

FAMU 
63,2 % 5,3 % 10,5 % 21,1 % 0,0 % 100 % 

74,88 m³ 6,24 m³ 12,48 m³ 24,96 m³ 0 m³ 118,4 m³ 

HAMU 
100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % 

228 m³ 0 m³ 0 m³ 0 m³ 0 m³ 228 m³ 

Kolej 
63,4 % 0,0 % 10,6 % 21,1 % 4,9 % 100 % 

40,08 m³ 0 m³ 6,68 m³ 13,36 m³ 3,1 m³ 63,22 

Rektorát 
90,4 % 0,0 % 6,1 % 3,5 % 0,0 % 100,0 % 

114 m³ 0 m³ 7,7 m³ 4,4 m³ 0 m³ 125,1 m³ 

Studio FAMU 
75,0 % 0,0 % 8,3 % 8,3 % 8,3 % 100 % 

112,3 m³ 0 m³ 12,48 m³ 12,48 m³ 12,48 m³ 149,7 m³ 

Tržiště 
100 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % 

12,48 m³ 0 m³ 0 m³ 0 m³ 0 m³ 12,48 m³ 
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Na následujícím grafu (Obrázek 3) lze vidět rozložení produkce odpadů podle velikosti 

jednotlivých sběrných míst. Podle očekávání zde nebyla nalezena korelace mezi velikostí 

budovy a vyprodukovaným odpadem. Předpokládaným důvodem této nehomogenity je 

rozdílné využití a naplnění jednotlivých budov. Ke každé budově by se tedy mělo 

přistupovat specificky. 

 
Obrázek 3 Poměr užitkové plochy a objemu vyprodukovaného odpadu, který ukazuje nerovnoměrnost ve vyprodukovaném 

odpadu v jednotlivých budovách 

Z informací od PS lze také zjistit, jakým způsobem se měnila váha vyvezeného odpadu za 

roky 2019 a 2020 (Obrázek 4). Z grafu je vidět znatelný pokles ve vyprodukovaném odpadu 

za rok 2020, který byl způsoben poklesem váhy směsného odpadu. Hmotnost zbylých 

složek je téměř identická v obou letech.  
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Obrázek 4 Hmotnost svezeného odpadu za roky 2019 a 2020 rozdělené dle druhu odpadu. Z grafu je jasně vidět snížení 
hmotnosti směsného odpadu a částečné zvýšení tříděných složek. Podkladem byly informace od PS. 

Další jednotkou, kterou lze měřit množství vyvezeného odpadu, je celkový objem 

vyvezených nádob za jeden kalendářní rok. Tato data lze měřit i za roky budoucí v případě 

již uzavřených smluv. Formu výpočtu této veličiny lze nalézt v předešlé části dokumentu. Je 

důležité zmínit, že m3 neudávají přesnou informaci ohledně objemu vyvezeného odpadu, 

jelikož odpadní nádoby mohou být jen částečně zaplněné, popřípadě odpad v nich stlačen. 

Na Obrázek 5 je opět jasně vidět dominující směsný odpad, který zabírá více jak 75 % 

objemu veškerého odpadu ve všech analyzovaných letech. Vyvezený objem z jednotlivých 

svozových míst za roky 2021 najdete v Tabulka 1. Lze jednoznačně říct, že ani jedno ze 

svozových míst nemá závratně vyšší poměr nádob na tříděný odpad oproti nádobám 

na směsný odpad.  

 

V případě, kdy se zvýší poměr tříděného odpadu, bude nutné aktualizovat složení 

odpadových nádob. Z tohoto důvodu bude nutné monitorovat využití jednotlivých 

odpadových nádob v průběhu roku a aktivně pracovat se svozovou společností na 

změně počtu a rozložení odpadových nádob. 

 

Pro lepší uchopení vašich cílů v oblasti udržitelnosti a odpadového hospodářství 

navrhujeme stanovení cíle na snížení celkového množství vyvezeného odpadu a také 

snížení produkce směsného odpadu. Nejlepší možností by byl měřit tuto změnu 

v hmotnosti vyvezeného odpadu, ale jelikož vážení odpadových nádob při vývozu u většiny 

svozových společností nelze, tak navrhujeme měřit celkový vyvezený objem 



 

 

20 

v participaci se správou budov AMU, případně opakovat fyzickou analýzu odpadu. 

Tato fyzická analýza by měla zaznamenat menší množství tříditelného odpadu.  

Při nastavování cílů třídění si můžete vzít příklad ze současných cílů ČR, ta chce 

dosáhnout do roku 2025 60% podílu recyklovaného odpadu v celkovém množství 

vyprodukovaného směsného odpadu. V následujících letech tyto cíle budou stoupat 

na 65 % za rok 2030 a 70 % za rok 2035. 

 
Obrázek 5 Objem vyvezených odpadových nádob za roky 2019, 2020 a 2021. Data vypočítaná z faktur od PS. Některá data za 

rok 2021 byla odhadnuta z důvodu chybějící dokumentace. 

Posledním komplexním měřeným faktorem byla cena za svoz odpadu (Obrázek 6). 

Celkovou cenu za svoz odpadu opět dominuje směsný odpad. Ceny jednotlivých složek 

odpadu jsou probrány do detailu později v tomto dokumentu v příslušných sekcích. 

Cena za vývoz směsného odpadu je závislá na několika faktorech, ovšem faktury a ceníky 

na první pohled zohledňují jen dva faktory, a to cenu za svoz odpadových nádob, případně 

práci za jejich odnos nebo otevření místnosti, kde se nádoby na odpad nacházejí. Z analýzy 

smluv, faktur a ceníků bylo po bližším zkoumání zjištěno, že nejdůležitějším faktorem 

ovlivňujícím výslednou cenu je velikost nádoby na odpad. Se zvyšujícím se objemem 

nádoby se snižuje průměrná cena za vývoz m3 odpadu. Důvodem je, že svozová společnost 

je schopna obsloužit více odpadu za stejnou časovou jednotku. Rozdíly jsou relativně 

velké, například v případě budovy DAMU se používají nádoby o objemu 120 l i 240 l. Zde 

je rozdíl ve svozu 1 m3 odpadu téměř dvojnásobný. 
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Obrázek 6 Vývoj cen za odpadové hospodářství v letech 2019, 2020 a 2021. Ceny se od roku 2019 každoročně 

zvedají, zejména díky zvyšujícím se cenám za svoz směsného odpadu. Ceny byly převzaty z faktur od PS. Pro rok 

2021 byly ceny odhadnuty na základě předešlých faktur. 

 

V tabulkách níže je přehled o četnosti svozů a také o finančních nákladech na svoz 

jednotlivých typů nádob a kontejnerů. Tabulky jsou rozděleny podle druhů odpadů. 

Z následujících tabulek lze zjistit, že jasně výhodnější je vyvážet odpad v 1100 l nádobách. 

V případě tříděného odpadu na Rektorátu je cena razantně vyšší, jelikož cena svozu na 

avízo razantně stoupla z 267 Kč na 890 Kč za svoz. Zde by jistě měla proběhnout 

domluva s PS a následná revize svozů. Zároveň svoz směsného odpadu je dražší než svoz 

tříděných složek, existuje zde i ekonomický tlak pro snížení nákladů při lepším třídění. 

Lepším tříděním tedy dosáhnete lepších ekonomických (snížení ceny) a environmentálních 

výsledků (odklon od skládek a ZEVO). V případě DAMU a Koleje hraje roli fyzická manipulace 

s nádobami na odpad, zde by bylo dobré zjistit, zda by tato manipulace nemohla 

proběhnout interně. 
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Tabulka 2 Přehled cen svozů směsného odpadu za jednotlivá svozová místa v roce 2021. Průměrná cena za svoz 240 l nádoby 
bez dalších úkonů je 84 Kč. *V případě DAMU jsou vyváženy jak standardní nádoby na odpad o objemu 240 l, tak i pytle o 

objemu 120 l. Informace o vývozu pytlů jsou uvedeny v závorce. 

 
budova 

objem 

nádob 

počet 

nádob 

četnost 

svozů 

cena za 

svoz/ks 

cena za 

ks/rok 

cena 

celkem/rok 

DAMU 240 l 5+(1) * 2+(2) * 

84,0 Kč + 

(134,0 Kč) * 
8744 Kč + 

(6989 Kč) * 50 910,0 Kč 

DISK 240 l 2 2 84,5 Kč 8 785,0 Kč 17 570,0 Kč 

FAMU 240 l 3 3 83,4 Kč 13 011,7 Kč 39 035,0 Kč 

HAMU 1100 l 2 2 289,4 Kč 30 098,5 Kč 60 197,0 Kč 

Kolej 240 l 3 1 112,3 Kč 5 837,0 Kč 17 511,0 Kč 

Rektorát 1100 l 1 2 289, 4 Kč  30 098,0 Kč 30 098,0 Kč 

Studio 

FAMU 240 l 3 3 83,4 Kč 13 011,7 Kč 39 035,0 Kč 

Tržiště 240 l 1 1 87,4 4 543,0 Kč 4 543,0 Kč 

CELKEM    258 899,0 Kč 
 

Tabulka 3 Přehled cen svozů tříděného papíru za jednotlivá svozová místa v roce 2021. Průměrná cena bez za svoz 240l 
nádoby bez dalších úkonů je 69,3 Kč. ** cena za vývoz je spojená s manipulací nádob na odpad, *** vývoz nádob je na avízo 
a v době analýzy nebyla kompletní dokumentace. 

 

budova 

objem 

nádob 

počet 

nádob 

četnost 

svozů 

cena za 

svoz/ks cena za ks/rok 

cena 

celkem/rok 

DAMU 240 l 1 2 69,3 Kč 7 203,0 Kč 7 203,0 Kč 

FAMU 240 l 1 1 69,3 Kč 3 601,0 Kč 3 601,0 Kč 

Kolej** 240 l 1 0,5 99,3 Kč 2 582,0 Kč 2 582,0 Kč 

Rektorát 1100 l 1 0,13*** 801,0 Kč 5 607,0 Kč 5 607,0 Kč 

Studio 

FAMU 240 l 1 1 69,3 Kč 3 601,0 Kč 3 601,0 Kč 

CELKEM    22 594,0 Kč 
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Tabulka 4 Přehled cen svozů tříděného plastu za jednotlivá svozová místa v roce 2021. Průměrná cena bez za svoz 240l 
nádoby bez dalších úkonů je 69,1 Kč. ** cena za vývoz je spojená s manipulací nádob na odpad, *** vývoz nádob je na avízo 

a v době analýzy nebyla kompletní dokumentace. 

 
budova objem 

nádob 

počet 

nádob 

četnost 

svozů 

cena za 

svoz/ks cena za ks/rok 

cena 

celkem/rok 

DAMU 240 l 1 2 69,1 Kč 7 188,0 Kč 7 188,0 Kč 

FAMU 240 l 2 1 69,1 Kč 3 594,0 Kč 7 188,0 Kč 

Kolej** 240 l 2 0,5 100,3 Kč 2 609,0 Kč 5 218,0 Kč 

Rektorát 1100 l 1 0,1*** 734,3 Kč 2 937,0 Kč 2 937,0 Kč 

Studio 

FAMU 240 l 1 1 69,1 Kč 3 594,0 Kč 3 594,0 Kč 

CELKEM    26 125,0 Kč 

 

 
Tabulka 5 Přehled cen svozů tříděného skla za jednotlivá svozová místa v roce 2021. Cena za svoz odpadu v případě DAMU 
odpovídá průměru ostatních svozových míst, tedy 65 Kč. V případě Studia FAMU je cena znatelně nižší, jistě by bylo dobré zjisti 

důvody takto nízké ceny. 

 
budova objem 

nádob 

počet 

nádob 

četnost 

svozů 

cena za 

svoz/ks cena za ks/rok 

cena 

celkem/rok 

Kolej** 240 l 1 0,25 99,6 Kč 1 295,0 Kč 1 295,0 Kč 

DAMU 240 l 1 1 65,9 Kč 3 428,0 Kč 3 428,0 Kč 

Studio 

FAMU 240 l 1 1 27,2 Kč 1 413,0 Kč 1 413,0 Kč 

CELKEM    6 136,0 Kč 
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5.2.2  Směsný odpad 

Směsný odpad je nejvíce produkovaným odpadem ze všech zkoumaných složek, a to jak na 

váhu vyvezeného odpadu, objem sběrných nádob, tak je i nejnákladnějším. Podle 

předpokladů všechny ze zkoumaných budov mají nádoby na směsný odpad. V budovách 

HAMU a budově DISK jsou jedinou odpadovou složkou. Dá se předpokládat, že prostory 

DISK využívají nádoby na tříděný odpad z prostor DAMU. V budovách HAMU je využití nádob 

z Rektorátu nepravděpodobné. 

 

Průměrná cena za tunu svezeného směsného odpadu se podle údajů od PS a faktur od 

PS v roce 2019 pohybovala okolo 5 484 Kč, a v roce 2020 až 17 000 Kč. Tento rozdíl byl 

způsoben nejen vyššími cenami za svoz směsného odpadu, ale hlavně rapidním poklesem 

hmotnosti směsného odpadu z 33 tun na 12 tun. Tento rapidní pokles byl způsoben 

zejména pandemii COVID 19, která ochromila fungování škol na velkou část roku 2020. Také 

je důležité připomenout, že informace od PS ohledně hmotnosti svezeného odpadu je 

pouze orientační, jelikož není váženo při přebírání odpadu, ale až hromadně za celý 

automobil. Jak bude ukázáno na dalších datech, tento pokles nebyl způsoben vyšší mírou 

třídění. Období epidemie COVID 19 je spojováno dokonce s nižší mírou recyklace, jelikož 

státní orgány zakázaly zpracovávat tříděný odpad kvůli obavám z rozšíření viru na 

pracovníky odpadových společností. 

 

Růst cen za svoz komunálního odpadu je nejen viditelný v ceně za tunu, ale také 

v absolutních číslech a v poměru za vyvezený m3 odpadu (Obrázek 7). Pravděpodobným 

důvodem zvyšování cen je skládkovací poplatek. V roce 2018 byl skládkovací poplatek 500 

Kč za tunu odpadu, v roce 2021 stoupl na 800 Kč a v roce 2029 dosáhne až 1 850 Kč. Tento 

poplatek má hlavní účel donutit producenty odpadu k vyšší míře recyklace. Teoretickou 

výhodu mají zákazníci PS díky ZEVO Malešice. Na energetické využití odpadu se tento 

poplatek nevztahuje. Není ovšem jisté, jestli všechny směsné odpady PS končí v ZEVO, 

proto doporučujeme zjistit, kde směsný odpad končí a jestli se zvyšující se skládkovací 

poplatek bude zohledňovat v cenách za svoz odpadu. 
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Další část tohoto dokumentu se podrobněji zabývá problematikou směsného odpadu 

společně s analýzou směsného odpadu, která byla provedena v budově DAMU a HAMU na 

Malostranském náměstí. 

 

  

Obrázek 7 Vývoj cen směsného odpadu v celkovém měřítku AMU a za m3 vyvezeného odpadu. V obou případech 

je vidět rapidní růst cen až o 50 % za dva roky. 
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5.3 Fyzická analýza směsného odpadu 
Fyzická analýza směsného odpadu proběhla v budově DAMU a HAMU 8. 12. 2021 

a 9. 12. 2021. Jednalo se o manuální rozbor nádob na směsný odpad z provozu a o vizuální 

kontrolu tříděného odpadu (papír, plasty, nápojové kartony a bioodpad). Rozbor odhalil 

zastoupení jednotlivých druhů odpadů ve směsném odpadu. Výsledky analýzy dále 

umožňují stanovení potenciálu produkce jednotlivých druhů odpadů ve sběrných místech. 

5.3.1 Metodika 

Metodika vzorkování odpadu vychází z Metodického pokynu MŽP ke vzorkování odpadů 

z roku 2021. Odpad byl tříděn celkem třemi pracovníky CIRAA. Hlavním cílem analýzy bylo 

prověřit obsah sběrných nádob na směsný odpad – jaké druhy odpadů se v nádobách 

nacházejí a v jakém hmotnostním poměru.  

5.3.2 DAMU 

V rámci analýzy směsného odpadu na DAMU bylo připraveno k analýze celkem 8 nádob na 

směsný odpad o velikosti 240 l. Z těchto 8 nádob byly 4 nádoby plné až po okraj, 2 nádoby 

byly zpola naplněné a dvě nádoby byly úplně prázdné. Začátek analýzy byl 8. prosince v 

9:00, poslední vývoz odpadu podle informací od technické správy proběhl v neděli 5. 

prosince a následující svoz byl naplánován na středu 8. prosince ve večerních hodinách. 

Tato analýza tedy zhruba pokryla produkci odpadu za dva pracovní dny.  

 

Obrázek 8 Rozmístění nádob na směsný odpad v prostorách DAMU. 
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Během analýzy bylo manuálně vytříděno celkem 62.99 kg odpadu z nádob na směsný 

odpad. Z manuálního třídění byly odstraněny následují druhy a skupiny odpadů: papír 

(obsahující lepenku, karton, kancelářský papír, tiskoviny), nápojový karton, plasty, 

kompostovatelný odpad, sklo, textil, kovy, použité papírové ubrousky, směsný odpad 

(odpad, který nelze dále materiálově využít), nebezpečný odpad, kelímky od teplých 

nápojů a obaly z donáškového jídla/take out. Poměr roztříděných komodit je vidět na 

grafu níže (Obrázek 9). Ve směsném odpadu nebyl nalezen žádný nebezpečný odpad. 

 
Obrázek 9 Grafické zpracování poměrů jednotlivých druhů odpadu vytříděných během fyzické analýzy na DAMU. Zde je 
jasně vidět vysoký potenciál jak ve snížení celkového množství odpadu (např. hygienické ubrousky), tak ve zvýšení efektivity 

třídění (např. sklo, plast a papír).  

Nejvíce zastoupenou složkou odpadu byly hygienické ubrousky a ručníky z toalet. 

Tento odpad byl správně umístěn do nádob na směsný odpad, jelikož je nerecyklovatelný 

kvůli značnému znečištění. Na druhou stranu lze tomuto odpadu jednoduše předejít 

instalací elektrických sušáků na ruce. Podle našich odhadů a dat od PS celková hmotnost 

vyprodukovaných ubrousků přesahuje 1 tunu za rok. Odpad z hygienických ubrousků 

a ručníků byl také nejobjemnějším vytříděným odpadem, jak lze vidět na Obrázek 20. Podle 

našich odhadů tento odpad zabíral objem 2 nádob o velikosti 240 l nádob na odpad. 

Pro představu 2 nádoby vyvážené 2krát týdně stojí na DAMU 17 570 Kč za jeden rok.  
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Až druhým nejčastěji zastoupeným druhem odpadu byl směsný odpad. Mezi směsný odpad 

nalezený v AMU patřily nejčastěji kusy odpadu, které propadly skrz třídící síto, tedy 

cigaretové nedopalky, malé kousky papíru nebo také menší kusy kompostovatelných 

zbytků ovoce a zeleniny a kávová sedlina. Kávová sedlina by správně měla patřit do 

biologického odpadu. Ve směsném odpadu AMU byla nalezena volně, tedy bez snahy být 

vytříděná (Obrázek 10). V tomto případě bohužel nelze kvantifikovat, jaký poměr má na 

finální váhu směsného odpadu. Kávová sedlina by jistě měla být separovaná a buď interně 

využita jako živiny pro pokojové rostliny, případně ji vyhodit do kompostovatelného 

odpadu. V případě budovy DAMU lze také spojit snahy s kavárnou DAMU, která jistě také 

produkuje kávovou sedlinu. Kávová sedlina je bohatým zdrojem vitamínů a minerálů, v 

současné době z ní lze vyrobit například mýdlo nebo sušenky. V rámci osvětové kampaně 

vám můžeme doporučit workshop na zpracování kávové sedliny. 

Třetí nejtěžší složkou nalezenou ve směsném odpadu bylo sklo (11,5 kg, 18,3 %) zejména 

skleněné lahve (Obrázek 11). Polovina lahví byla od nealkoholických nápojů a druhá od 

alkoholických nápojů, jako je pivo, víno nebo cider. Na DAMU existuje možnost vývozu 

skleněného odpadu (1 nádoba, 240 l výsyp za týden), zde by se mělo zjistit, zda jsou 

kapacity pro třídění skla dostatečné, případně zda studenti a pracovníci na DAMU mají 

dostatečný přístup k místům na třídění skla. Objemově tato odpadní frakce není tak 

velká díky vysoké hustotě skla. Objem lze snížit i při rozbití skla na střepy. Důležité je 

připomenout, že vývoz skla je znatelně levnější než vývoz směsného odpadu, protože se 

jedná o žádanou komoditu. Lepší třídění povede ke snížení cen za svoz odpadu.  

Obrázek 10 Fotografie z odpadkového pytle, na které lze vidět velké množství kávové sedliny. Takovéto nálezy nebyly 

výjimkou v rámci analýzy na DAMU.  
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Část těchto nápojů může pocházet z přilehlé kavárny DAMU. Pro snížení množství 

vyprodukovaného odpadu navrhujeme zahájit debatu s kavárnou o zálohování lahví, 

případně se domluvit na jiném řešení. 

Papír (13,4 %, 8,46 kg, Obrázek 12) se primárně vyskytoval ve formě lepenky, novin, malých 

ústřižků, sekundárních obalů od potravin, vytištěných e-mailů nebo skartovaných 

dokumentů. Části z tohoto odpadu lze relativně jednoduše předejít díky digitalizaci správy 

smluv a faktur. Digitalizace může značně snížit celkovou produkci papírového odpadu, 

který častokrát po skartaci musí končit ve směsném odpadu. Tištění již 

digitalizovaného textu (tisknutí e-mailů) by také mělo být omezeno na minimum, buď 

lepší informovaností pracovníků, případně zpoplatněním tisku dokumentů nad určitý 

limit. Skartované dokumenty zároveň nelze recyklovat kvůli poničení jednotlivých 

papírových vláken. 

 

Části papírového odpadu lze jen těžko předejít, takový odpad by ale měl končit v nádobě 

na papír (pokud není znečištěn). Podobně jako v případě skla by bylo dobré zjistit, zda 

pracovníci a studenti mají přístup k nádobám na tříděný odpad, případně zda jsou kapacity 

jedné odpadové nádoby dostatečné na celé DAMU. 

 

Obrázek 11 Veškeré sklo vytříděné během fyzické analýzy odpadu. Většina z vytříděného skla byly lahve od nealkoholických 
i alkoholických nápojů 
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V případě DAMU byla produkce kompostovatelného odpadu nezanedbatelná. Vzhledem k 

vysokému obsahu vody má kompostovatelný odpad relativně velkou hustotu. Většina 

kompostovatelného odpadu z DAMU byly slupky od banánů a pomerančů, kusy jablek 

případně jejich zbytky. Část kompostovatelného odpadu byly také okrasné květiny. 

 

Kompostovatelný odpad nebo také biologicky rozložitelný odpad je častým problémem 

odpadového hospodářství. Jeho produkce je relativně vysoká zejména ze zbytků jídla, 

případně rostlinných zbytků, ale jeho zpracování v ČR je stále komplikované, protože 

kapacity na kompostování nebo fermentaci na bioplyn jsou nedostatečné. Pražské služby 

poskytují svoz biologického odpadu (do těchto nádob nesmí přijít živočišné zbytky 

nebo tepelně opracované potraviny). Druhou možností je zřízení vlastního kompostu 

a kompost následně využívat lokálně. Při pořízení kompostéru je nutné vědět, kam 

výsledný kompost poputuje a kdo se o kompostér bude starat.   

Obrázek 13 Vpravo lze vidět skartované dokumenty vybrané přímo z nádoby na směsný odpad. Vlevo jsou již vytříděné papíry 

obsahující skartované dokumenty a obaly od potravin, případně neskartované papíry. 
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 Váha textilu v celém vzorku byla téměř 5 % (2,74 kg, Obrázek 15), jednalo se ale jen 

o jeden pytel, který obsahoval veškerý nalezený textil. Obsahem pytle byly menší kusy 

látek. Zde navrhujeme zjistit, kdo je potenciální původce tohoto textilu a případně zjistit, 

jak často se takovýto odpad produkuje. Pokud se nejednalo o ojedinělý případ, pak 

navrhujeme v okolí nalézt kontejner na textil a zde jej odstranit. Při výběru kontejneru 

je důležité, aby nebyl pouze na oblečení, ale celkově na textil. Opět je důležité zmínit, že 

textil by neměl být nijak znečištěný, aby mohl být dále zpracován. 

Obrázek 15 Nalezený kompostovatelný odpad z fyzické analýzy na DAMU. V odpadu jasně převažovaly slupky od citrusů a 
banánů, případně slupky od banánů. 

Obrázek 14 Pytel plný kusu látek nalezený během analýzy odpadu na DAMU. Jednalo se také o jediný textil nalezený v 
rámci celé analýzy. 
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Plastový odpad byl rozdělen do dvou frakcí (Obrázek 17), PET lahve a plastové obaly. PET 

lahve jsou v současné době nejsnadněji recyklovatelnou složkou plastového odpadu. PET 

lahve by tedy měly končit v co největší míře v tříděném odpadu. Množství PET lahví 

nalezených ve směsném odpadu je relativně vysoké.  

 

Zároveň jsou PET lahve jedním z nejsnadněji odstranitelným odpadem. Doporučujeme 

edukaci studentů v možnosti přinést si vlastní lahev. Některé zahraniční univerzity dávají 

svým studentům na přivítanou na začátku studia balíček s informacemi o škole a 

znovupoužitelnou lahví s logem univerzity. Je to milý a užitečný dar a zároveň dělá 

velmi pozitivní reklamu univerzitě. Naším návrhem je zajistit lepší přístupnost ke 

košům na tříděný odpad, případně informovat studenty a pracovníky o možnosti 

přinést si vlastní lahev. 

 

Ostatní plastový odpad byl z velké části tvořen obaly od potravin a různými fóliemi. I když 

celková váha plastových obalů není velká, tak jejich objem společně s PET lahvemi 

byly dva velké plné pytle. Třídění těchto složek by tak teoreticky mohlo ušetřit skoro až 

jednu nádobu směsného odpadu, tedy cca 8 000 Kč za rok.  

 

 

  

Obrázek 17 Napravo jsou vytříděné PET lahve ze směsného odpadu, na levém obrázku jsou zbylé plastové výrobky, jako třeba 

bublinkové fólie nebo obaly od potravin. 
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Odpad z donáškového jídla a kelímky na teplé nápoje tvořily jen 2,9 % (1,84 kg, Obrázek 18) 

respektive 1,5 % (0,92 kg, Obrázek 19), tedy relativně zanedbatelnou část z celkové váhy. 

Pokud se ale podíváme na objem jednotlivých frakcí, pak vidíme, že jen odpad 

z donáškového jídla zaplnil jeden velký pytel.  

Papírové sáčky byly správně umístěny do směsného odpadu, jelikož jsou nerecyklovatelné 

kvůli velkému znečištění. Do směsného odpadu také patří všechny kompozitní, případně 

degradovatelné obaly, jelikož pro ně v současné době neexistuje možnost recyklace. 

Plastové obaly jsou teoreticky recyklovatelné. Velkému množství obalů z donáškového jídla 

ale lze relativně dobře předejít. 

 

V případě obalů z donáškové jídla odpadu dominovaly ve směsném odpadu obaly 

z přilehlého občerstvení Bageterie Boulevard a generické misky a talíře z donáškového 

jídla. Zde bychom doporučili buď apelovat na studenty a zaměstnance, aby si jídlo 

z blízkého občerstvení brali bez zbytečných obalů, případně si brali jídlo z domova, 

nebo využili míst, která využívají vratné obaly, jako například REkrabičku.  

 

Odpad z kelímků na teplé nápoje vytvořil zhruba polovinu odpadu na naplnění jednoho 

velkého pytle na odpadky. V tomto případě dominovaly kelímky z přilehlé kavárny DAMU. 

Kelímky na jedno použití lze jednoduše vyměnit za omyvatelné šálky, které již kavárna 

používá. Zde je jen nutná dohoda s provozovatelem kavárny, na nastavení funkčního 

systému. V odpadu také byly nalezeny kelímky z kavárny Starbucks. Ta umožňuje svým 

zákazníkům přinést si svůj kelímek na kávu. Zde by jen stačilo lépe informovat studenty a 

Obrázek 18 V rámci fyzické analýzy byly nalezeny odpadky z obalů donáškového jídla, které naplnily jeden a půl celého pytle. 
Nejčastěji byly nalezeny papírové sáčky a obaly z Bageterie Boulevard, která se nachází nedaleko od DAMU.  
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zaměstnance školy o této možnosti, případně možnosti si kelímek ve škole umýt a 

uschovat. 

 

Kovy a nápojové kartony tvořily jen doopravdy minoritní složku odpadu. Nevíme, zda by 

vytvoření infrastruktury pro třídění těchto komodit přineslo zásadní zlepšení v rámci 

odpadového hospodářství DAMU. V současné době jsou jistě závažnější komodity, na které 

by měl být kladen důraz. 

  

Obrázek 19 Kelímky nalezené při fyzické analýze zaplnily jeden velký pytel. Nejčastěji nalezené kelímky pocházely z přilehlé 
kavárny a z kavárny Starbucks. 
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5.3.2.1  Závěr fyzické analýzy 

Celkově fyzická analýza poskytla detailní přehled o odpadovém hospodářství v budově 

DAMU a jasně poukázala na příležitosti pro zlepšení. Dobrým výsledkem je relativně vysoký 

podíl směsného odpadu (odpadu, který do těchto nádob doopravdy patří) a také, že nebyl 

nalezen nebezpečný odpad. Z fyzické analýzy vyplynula sada doporučení, jak předejít 

vzniku odpadu, zejména hygienických ubrousků, případně kelímků od kávy. Dále bylo 

navrženo hlubší zkoumání do rozmístění nádob na recyklovaný odpad v rámci budovy a 

pořízení kompostéru nebo nádoby na biologický odpad od PS. 

 

Obecně studie zjistila, že celková míra využitelných odpadů v nádobách na směsný 

odpad je až 56 % ( 

Tabulka 6). Správným tříděním podle analýzy lze zamezit spalování a skládkování téměř 4 

tun odpadu ročně, a to jen na DAMU. V případě, kdy by papírové ubrousky byly celkově 

nahrazeny sušáky, pak by třídící potenciál stoupl až na 74 %. Ze stávající produkce 

směsného odpadu by se při správném třídění staly 3 tuny odpadu. Úspory vedoucí ze 

správného třídění jsou vyčísleny v kapitole 6.1.4.1 DAMU.  

 
Obrázek 20 Výsledný odpad roztříděný během analýzy na DAMU. Je zřejmé, že objemově největší složkou byly papírové 

ubrousky. 
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Tabulka 6 Souhrn všech analyzovaných odpadů na DAMU a jejich hmotnost a procentuální zastoupení. 
Odhadovaná roční produkce byla vypočítána na základě hmotnosti směsného odpadu za rok 2019 (6 990 kg) a 

procentuálního zastoupení v analyzovaném vzorku. Roční produkce může dát do kontextu množství materiálu, 
které může být efektivně využito za jeden rok při správném třídění.  

Druh Odpadu 

Potenciálně 

využitelný? 

Zjištěná hmotnost 

[kg] 

Procentuální 

zastoupení 

Odhad roční 

produkce [kg] 

Ubrousky Nevyužitelný 12,38 19,65 % 1373,8 

Směs Nevyužitelný 12,26 19,46 % 1360,5 

Take out Nevyužitelný 1,84 2,92 % 204,2 

Kelímky Nevyužitelný 0,92 1,46 % 102,1 

Celkem 

Nevyužitelný Nevyužitelný 27,4 43,50 % 3040,6 

Sklo Využitelný 11,52 18,29 % 1278,4 

Papír Využitelný 8,46 13,43 % 938,8 

Kompostovatelný Využitelný 7,7 12,22 % 854,5 

Textil Využitelný 2,74 4,35 % 304,1 

Plast Využitelný 2,27 3,60 % 251,9 

PET Využitelný 2,2 3,49 % 244,1 

Nápojový karton Využitelný 0,5 0,79 % 55,5 

Kovy Využitelný 0,2 0,32 % 22,2 

Celkem Využitelný Využitelný 35,49 56,50 % 3949,4 
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5.3.4 HAMU 

V rámci analýzy směsného odpadu na HAMU byly připraveny k analýze celkem dvě nádoby 

na směsný odpad o objemu 1100 l. Obě nádoby byly naplněny přibližně z 65 %, viz Obrázek 

21. Začátek analýzy spadal na 9. prosince v 9:00, poslední vývoz odpadu podle informací od 

technické správy proběhl v úterý 7. prosince v ranních hodinách a následující svoz byl 

naplánován na pátek 10. prosince v ranních hodinách. Tato analýza tedy zhruba pokryla 

produkci odpadu za dva pracovní dny.  

Obrázek 21 Pohled do dvou nádob (1100 l) před fyzickou analýzou. 
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Během analýzy bylo vytříděno celkem 63.0 kg odpadu z nádob na směsný odpad. 

Z manuálního třídění byly vytříděny následující druhy a skupiny odpadů: papír (obsahující 

lepenku, karton, kancelářský papír, tiskoviny), nápojový karton, plasty, 

kompostovatelný odpad, sklo, textil, kovy, použité papírové ubrousky, směsný odpad 

(odpad, který dále nelze materiálově využít), nebezpečný odpad, kelímky od teplých 

nápojů a obaly z donáškového jídla/take out. 

 
Obrázek 22 Grafické zpracování poměrů jednotlivých druhů odpadu vytříděných během fyzické analýzy na HAMU. Zde je 

vidět vysoký potenciál snižování množství odpadu (např. ubrousky a zvýšení efektivity třídění (např. sklo, plast a papír). 

Nejvíce zastoupenou složkou odpadu, podobně jako na DAMU, byly hygienické 

ubrousky a ručníky. Tento odpad byl správně umístěn do nádob na směsný odpad, jelikož 

je nerecyklovatelný kvůli znečištění. Na druhou stranu lze tomuto odpadu jednoduše 

předejít instalací elektrických sušáků na ruce. Odpad z hygienických ubrousků a ručníků byl 

také nejobjemnějším vytříděným odpadem, byly ho téměř 4 plné pytle, jak lze vidět na 

Obrázek 23. Prakticky jedna celá odpadová nádoba byla plná těchto ubrousků (Obrázek 

21). Podle našich odhadů tento odpad zabíral objem poloviny 1 100 l nádoby na odpad. 

Pro představu, jedna nádoba, která je vyvážená 2krát týdně, stojí HAMU 30 097 Kč za 

jeden rok.  
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Druhým největším odpadem byl kompostovatelný odpad, tedy zejména slupky a zbytky od 

ovoce a zeleniny (Obrázek 24), společně s kávovou sedlinou, která tentokrát byla nalezena 

i sjednocená v odpadkovém pytli (Obrázek 25). Podobně jako na DAMU je možností zavést 

kompostér nebo hnědé nádoby na biologický odpad (do těchto nádob nesmí přijít živočišné 

zbytky nebo tepelně opracované potraviny). 

  

Obrázek 23 Veškeré vytříděné ubrousky z nádob HAMU. Ubrousky byly jak nejtěžší, tak nejobjemnější součást odpadu. 

Obrázek 24 Vyprodukovaný kompostovatelný odpad je převážně tvořen slupkami od ovoce a zeleniny. 
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V případě kávové sedliny se zdá, že pocházela z jednoho většího zdroje (velký kávovar nebo 

kavárna). V případě automatů na kávu by jejich provozovatel měl nakládat s kávou sedlinou 

co nejhospodárněji, tedy jí kompostovat nebo přidávat k energetickému využití. Tuto 

podmínku lze zad 

 

Směsný odpad byl podobně jako na DAMU tvořen kusy odpadu, které propadly skrz třídící 

síto, tedy cigaretové nedopalky, malé kousky papíru nebo také menší kusy zbytků ovoce a 

zeleniny a kávová sedlina. Kávová sedlina se opět objevila ve velké části pytlů. Zde by se 

tento materiál měl centrálně shromažďovat a odevzdávat do kompostovatelného odpadu. 

 

Obrázek 25 Kávová sedlina nalezená přímo v odpadních nádobách. 

Obrázek 26 Kávová sedlina nalezená volně v rámci směsného odpadu. Pokud by tato sedlina byla shromážděna, pak může 
být kompostovatelná, případně jinak využitelná. 
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 Papírový odpad (13,6 %, 8,64 kg, Obrázek 27) byl poslední složkou směsného odpadu 

s podílem větším než 10 %. Kompozice papíru byla podobná té na DAMU, část tvořil 

novinový papír, učební materiály, případně interní dokumenty. I zde jsme nalezli, podobně 

jako na DAMU, vytištěné e-maily a skartovaný papír. Všechny tyto druhy papíru by měly 

končit v tříděném odpadu, který podle dostupných výkazů na HAMU chybí. Případné změny 

na omezení vzniku papírového odpadu byly již nastíněny v první části tohoto reportu z 

DAMU. 

Skleněný odpad byl výhradně tvořen lahvemi od nápojů. Sklo je jednoduše recyklovatelný 

materiál, který by vždy měl končit v zelené nádobě na sklo, která ovšem podle dostupných 

výkazů na HAMU chybí. V případě, kdy bude třídění skla zavedeno, je nutné nalézt 

správná místa, kam umístit nádoby na třídění v rámci budovy. Důležité je 

nezapomenout, že svoz tříděného odpadu je levnější než svoz směsného odpadu, 

proto třídění skla povede jak k peněžním, tak k environmentálním úsporám. 

 

Poslední standardně tříděnou komoditou nalezenou byl plastový odpad (4,45 %, tj. 

2,82 kg). Jak již bylo zmíněno, plastový odpad má relativně nízkou hustotu, a proto se může 

zdát, že 1,84 kg je zanedbatelné množství. Pokud se ale podíváme na objem tohoto odpadu, 

pak zjistíme, že zabírá 1,5 odpadkového pytle, tedy více než veškerý kompostovatelný 

Obrázek 27 Nalezený skartovaný papír ve směsném odpadu. 
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odpad, který má hmotnostní podíl 23 %. Efektivní třídění plastů tedy může přinést kýžené 

ekonomické benefity. I v případě plastů chybí na HAMU místo pro třídění. Plastové lahve 

(1,5 %, 0,98 kg) byly v rámci analýzy sbírány separátně, jelikož jsou nejhodnotnější 

surovinou ze standardního plastového odpadu, proto by měly vždy končit ve žluté nádobě 

na plast, zároveň je lze v jistých případech naprosto omezit používáním vlastních lahví nebo 

sklenic.  

 

Kelímky od horkých nápojů (2,18 %, 1,38 kg) a obecně obaly z donáškových jídel (2,81 %, 

1,78 kg) zabírají velký objem v poměru s jejich váhou (Obrázek 28). I s poměrně nízkou 

hmotností zabírají půlku, respektive celý jeden odpadkový pytel. Většina kelímků byla od 

horkých nápojů a měla potištění značky Dallmayr, předpokládáme, že se v blízkosti 

nachází jejich automat na kávu nebo kavárna s jejich kávou. Již menší část kelímků 

pocházela z blízké kavárny Starbucks. Obaly z donáškových jídel byly z velké části tašky a 

obaly pocházející z McDonalds, zbytek byl směsí krabic od pizzy nebo generických obalů z 

expandovaného polystyrenu.  

 

Vzniku zmíněného odpadu lze relativně jednoduše zabránit odmítáním zbytečných 

obalů, využíváním vratných obalů (REkrabička) a hrníčků (Starbucks), případně 

donáškou vlastního jídla. Pokud už tento odpad vznikne, pak by měl skončit v nádobě na 

směsný odpad, jen plastové nádoby, sklo nebo kov by měly být vytříděny. Důvodem, proč 

zejména papír musí skončit ve směsném odpadu, je znečištění potravinami. Syntetické 

kompostovatelné obaly také většinou patří do směsného odpadu, protože ve standardních 

kompostovacích zařízeních jsou z valné většiny nerozložitelné, a to z důvodu neideálních 

podmínek pro rozklad.  

Obrázek 28 Obaly od kelímků na horké nápoje a obaly od donáškového jídla. Tyto obaly jsou téměř netříditelné a jejich 
vzniku by se mělo předcházet, pomocí vratných obalů, jako je REkrabička nebo používání vlastních hrníčků a misek.o 
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Nebezpečný odpad by se za žádných okolností nikdy neměl nalézat ve směsném 

odpadu. V odpadu z HAMU bylo nalezeno několik kusů nebezpečného odpadu, a to 

rozbité žárovky a obaly od barvy a ředidla (Obrázek 29). Tento odpad musí být odborně 

zlikvidován, protože může být nebezpečný pro zdraví i životní prostředí. Předejít vzniku 

odpadu z žárovek se dá skrze „světlo jako služba”, kdy se firmám platí za provoz osvětlení. 

Tato firma má na starost jak správu osvětlení, tak i efektivní nakládání s rozbitými 

žárovkami. Další možností je přistavit jednu nádobu na drobný elektronický odpad 

a žárovky, podobně jako na DAMU. V případě obalů od barev je nutné zjistit, jestli je to 

opakující se problém, nebo vznikl jen jednou, v případě oprav nebo jiného ojedinělého 

zásahu. Pokud tento odpad vzniká pravidelně, pak by měla být zřízena nádoba na 

nebezpečný odpad. Pokud odpad vznikl při opravách, pak by měl být odevzdán na sběrném 

dvoře. 

  

 

  

Obrázek 29 Nalevo lze vidět nalezené žárovky, které byly i již částečně rozbité. Napravo lze vidět dvě nádoby na ředidlo a 
barvu. Všechny tyto odpady nepatří do směsného odpadu a měly být odborně zlikvidovány. 



 

 

44 

Kovy a nápojové kartony (Obrázek 30) byly jen málo zastoupené materiály. Naprostá 

většina kovů byla zastoupena plechovkami od alkoholických nebo energetických nápojů. 

Nápojové kartony byly většinou od mléčných výrobků a ovocných džusů. V případě tohoto 

odpadu navrhujeme nalézt místa s největší pravděpodobností výskytu (např. 

kuchyňky), a zde umístit potřebnou nádobu. Výhodou HAMU je, že přímo na 

Malostranském náměstí se nachází nádoby jak na kovy, tak na nápojové kartony. Podle 

informací od zástupců AMU lze tyto nádoby využít i pro potřeby HAMU. 

 

 

Kávové kapsle jsou obvykle vyrobené z kompozitních materiálů (mix plastu a kovu), jiné 

jsou kovové a část také rozložitelné. Důležité je říct, že v sobě pořád mají kávovou sedlinu, 

jsou tedy obtížně recyklovatelné. Dle našich informací nabízí recyklovatelnou kapsli jedině 

společnost Nespresso. V jistých částech Prahy jsou tyto kapsle tříditelné skrze žluté nádoby 

na odpad, další možností je využít zpětný odběr. Využívání kapslí se dá také předejít 

používáním standardních kávovarů nebo french pressu.  

Obrázek 30 Napravo nalezené kovové obaly od piva a energetických nápojů. Druhý obrázek ukazuje nalezené kompozitní 
obaly od mléčných výrobků a od ovocných džusů. Tento odpad lze vytřídit do nádob umístěných na Malostranském náměstí. 
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5.3.4.1  Závěr fyzické analýzy 

Fyzická analýza odpadu (Obrázek 31) na HAMU přinesla řadu důležitých poznatků pro 

snížení celkového množství odpadu a pro případnou lepší separaci vzniklého odpadu. Dva 

nejdůležitější kroky, které podle našeho názoru musí AMU podniknout, je zamezit, aby 

nebezpečný odpad končil ve směsném odpadu. Dalším krokem by se mělo omezit 

používání ubrousků na toaletách, a to výměnou za vysoušeče rukou. Tento krok může 

ušetřit až jednu celou 1 100litrovou nádobu na odpad. 

V oblasti zamezování vzniku odpadu vidíme velký potenciál v digitalizaci interních 

dokumentů, případně omezení tisku papíru pro zaměstnance HAMU. Samozřejmostí by 

mělo být třídění papírového odpadu. Částečné zamezení odpadu z kelímků na horké nápoje 

a obalů od donáškového jídla lze lepší komunikací na studenty a zaměstnance o možných 

bezodpadových alternativách. 

V neposlední řádě zde existuje i mnoho příležitostí pro lepší třídění odpadu, jak u již 

zmíněného papíru, tak i v případě biologického odpadu nebo plastů (Tabulka 7). Pro 

úspěšné nastavení třídění je nutné i nalézt místa, kde daný odpad vzniká, a zde umístit 

příslušné nádoby.   

Obrázek 31 Veškerý odpad z nádob na směsný odpad roztříděný během fyzické analýzy. 
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Tabulka 7 Souhrn všech analyzovaných odpadů z analýzy na HAMU a jejich hmotnost a procentuální zastoupení. 

Odhadovaná roční produkce byla vypočítána na základě hmotnosti směsného odpadu za rok 2019 (3 550 kg) a 

procentuálního zastoupení v analyzovaném vzorku. Roční produkce může dát do kontextu množství materiálu, 
které může být efektivně využito za jeden rok při správném třídění. 

Druh Odpadu 

Potenciálně 

využitelný 

Zjištěná 

hmotnost [kg] 

Procentuální 

zastoupení 

Odhad roční 

produkce [kg] 

Ubrousky Nevyužitelný 17,6 27,62 % 980,4 

Směs Nevyužitelný 9,76 15,31 % 543,7 

Take out Nevyužitelný 1,78 2,79 % 99,2 

Kelímky Nevyužitelný 1,38 2,17 % 76,9 

Celkem Nevyužitelný Nevyužitelný 30,52 47,89 % 1700,1 

Kompostovatelný Využitelný 11,52 23,69 % 841,1 

Papír Využitelný 8,46 13,56 % 481,3 

Sklo Využitelný 7,7 7,16 % 254,0 

Plast Využitelný 2,74 4,42 % 157,1 

Nápojový karton Využitelný 2,27 1,04 % 36,8 

Kovy Využitelný 2,2 0,72 % 25,6 

Kapsle Využitelný 0,5 0,47 % 16,7 

Celkem Využitelný Využitelný 35,49 51,06 % 1812,6 

Celkem Nebezpečný Nebezpečný 0,67 1,05 % 37,3 
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5.5 Tříděné složky 
Základním prvkem pro funkční odpadové hospodářství, které chce zvýšit poměr 

recyklovaných složek, je finanční benefit pro tříděné složky v podobě nižší ceny za vývoz. V 

případě AMU a PS tomu tak doopravdy je. Na Obrázek 32 lze vidět, že v případě všech 

tříděných složek je cena v daném roce za jejich vývoz (v m3) nižší než za odvoz směsného 

odpadu. Poměr cen tříděných složek je opět proveden v jednotkách m3 z důvodu rozdílné 

hustoty jednotlivých složek. 

 

 
Obrázek 32 Průměrné ceny za svoz rozdílných druhů odpadu mezi roky 2019 až 2020. Informace ohledně množství a ceny za 

vývoz biologického odpadu nebyly nalezeny. 

 

Z Obrázek 32 lze jasně vidět skokový nárůst cen, který lze opět přičíst zvyšujícím se cenám 

pracovních sil a pohonných hmot. Svou roli zde jistě i hraje nárůst skládkovacího poplatku.  

Jedna z budov AMU (Rektorát) využívá takzvaného svozu na avízo, kdy svozová společnost 

přijede až na žádost. Zde se svážejí 1100 l nádoby, oproti zbytku AMU, kde se používají 240 

l nádoby. Tento druh svozu podle dostupných dat z faktur vycházel v minulých letech 

cenově podobně jako klasický periodický svoz. Od roku 2021 se ale cena za svoz jedné 

nádoby zvedla z 267 Kč na 890 Kč, jedná se tedy o více než trojnásobný růst. Naše 

doporučení je určitě revidovat smlouvu na svoz tříděného plastu a papíru z budovy 

Rektorátu. 
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V Tabulka 1 lze vidět, jaký podíl mají jednotlivé složky odpadu na celkovém objemu 

odpadového hospodářství. Ve zkratce to znamená, jaký maximální objem odpadu lze v 

jednotlivých zařízeních vytřídit. Tato tabulka jasně poukazuje na již několikrát zmiňovaný 

fakt, že třídění na AMU je v minoritě, a pokud se chce stát udržitelnější, tak by se AMU mělo 

snažit maximálně snížit procento směsného odpadu. K tomu bude nutné vzdělávat a 

informovat zaměstnance a studenty AMU k vyšší míře zapojení a již při nákupu zboží a 

pomůcek myslet na ukončení jejich životního cyklu. V případě téměř všech míst zavést 

třídění biologického odpadu a v případě HAMU dodat nádoby na tříděný odpad. Obecně 

bude nutné navýšit počet nádob na tříděný odpad, pokud chce AMU dosáhnout svých cílů. 

Ve všech místech chybí nádoby na třídění kovu a nápojových kartonů. Je pravděpodobné, 

že produkce těchto složek odpadu bude relativně nízká oproti jiným složkám odpadu. Zde 

by bylo nutné zvážit například svoz jen jednou za měsíc, popřípadě využít nádoby, které 

jsou volně dostupné pro veřejnost, jako v případě Malostranského náměstí.  



 

 

49 

6 Navrhovaná řešení 
Navrhovaná řešení vychází z konzultací se zástupci AMU, návštěv tří budov (DAMU, 

HAMU, FAMU) v rámci Quick checku cirkulárních kanceláří, dále pak z analýzy dat 

a fyzické analýzy nádob na směsný odpad a tříděné složky. V této kapitole budou řešeny 

oblasti, které byly označeny za klíčové ve vztahu k nastavení principů cirkulární ekonomiky. 

Každá kapitola bude poukazovat na problémy společné pro všechny zkoumané budovy 

a zároveň bude vyzdvihovat problematické oblasti a příklady dobré praxe nalezené v 

jednotlivých budovách. 

 

6.1 Odpady 
Nejlepší možný způsob pro snižování množství odpadu je předcházení jeho vzniku, když už 

odpad vznikne, snažit se o jeho znovupoužití, následnou recyklaci, kompostování 

a v případě nevyužitelných složek využití v zařízení na energetické využití odpadu. 

Společnost PS provozuje třídicí linky stejně jako zařízení na energetické využití odpadu, 

velmi kvitujeme využití jejich služeb na území hl. m. Prahy.  

 
V oblasti odpadů jsou návrhová řešení volena s ohledem na výsledky analýzy produkce 

odpadů v jednotlivých letech a fyzické analýzy komunálního odpadu. Na základě těchto 

výsledků je pozornost věnována bioodpadům, odpadům z toalet (použitým papírovým 

ručníkům) a využitelným složkám odpadu. 

 

V roce 2019 vyprodukovaly budovy AMU přes 36 tun odpadů. Z celkového množství 

tvořil 90 % směsný odpad. Z fyzické analýzy odpadů vyplynulo, že je zde velký potenciál 

toto množství odpadu snížit. Velká produkce směsného odpadu je nejen neudržitelná, ale 

představuje také značnou ekonomickou zátěž. Je tedy v zájmu AMU množství směsného 

odpadu snížit lepším vytříděním využitelných složek, nebo v rámci předcházení vzniku 

odpadu.  

6.1.1 Třídění bioodpadu 

Biologicky rozložitelný odpad, který lze kompostovat a vzniká v prostorách AMU, 

představuje okolo 23 % váhy celkového produkovaného směsného odpadu. To je ročně 

okolo 7,4 tun odpadu. Mezi nejvýznamnější bioodpad jistě patří kávová sedlina, která 

byla nalezena ve velkém množství na obou fyzických analýzách. 
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Z pohledu cirkulární ekonomiky má význam tento odpad třídit a zpracovávat samostatně 

hned z několika důvodů. Nejdůležitějším důvodem, proč kompostovatelný odpad třídit a 

předávat ho na další zpracování např. do kompostárny či do bioplynové stanice, je 

navracení potřebných živin z bioodpadu zpět do půdy. Pokud je bioodpad smíchán se 

směsným odpadem a je uložen na skládku kvůli anaerobním procesům, vznikají zde 

skleníkové plyny, jako je CO2 a metan. Při spalování v zařízeních na energetické využití 

odpadu snižuje bioodpad vzhledem ke svému vysokému obsahu vody hořlavost 

materiálu a tím i efektivitu spaloven. V obou případech se nevyužívá energetického 

potenciálu tohoto materiálu a také nedochází k navrácení potřebných živin z bioodpadu 

zpět do půdy.  

 

Pro efektivní fungování sběru bioodpadu je nejdůležitější zvolit vhodný způsob třídění 

a sběru. Navrhujeme vybrat jednu budovu s přilehlou kavárnou pro vytvoření pilotního 

programu třídění bioodpadu. Tento pilotní program by měl sloužit k ověření 

proveditelnosti třídění bioodpadů a následné replikovatelnosti na zbývající fakulty. Pro 

tento pilotní program by měla AMU nakoupit vhodné nádoby na třídění bioodpadu a umístit 

je např. do kuchyně. V neposlední řadě vybavit svozové místo nádobami na bio odpad o 

objemu 240 l. Zaměstnanci AMU by pak zajistili pravidelný výsyp nádob na bioodpad do 

nádob v odpadových místnostech. Součástí třídění bioodpadů by měla být i osvěta 

studentů a pracovníků AMU o tom, co bioodpad je a co není. Pro tyto účely lze využít 

vermikompostér umístěný ve vybraných prostorách. Tento kompostér jistě nepokryje 

celkovou produkci bioodpadu, ale může fungovat jako dobrá edukační pomůcka 

 

Pro nakládání s tříděným bioodpadem vidíme jako nejlepší využít služeb PS, které jsou 

schopny bioodpad dále využít v rámci kompostárny, případně bioplynové stanice. 

Druhou možností je pořízení kompostérů do jednotlivých budov. V případě lokálních 

kompostéru je nevýhodou nalézt vhodné místo pro jeho umístění, vybrat osobu, která bude 

mít správu kompostéru na starosti a hlavně nalézt místo, kam bude výsledný humus 

umístěn. Myslíme, že všechny tyto aspekty v současné době nejsou ani v jedné zkoumané 

budově možné.  

6.1.2 Třídění odpadů v kancelářských prostorách  

Během Quick checku kanceláří jsme takřka u všech pracovních stolů a na dalších místech v 

kancelářích zaznamenali koše na směsný odpad (Obrázek 33), což z hlediska správného 

třídění odpadů identifikujeme jako jednu ze zásadních bariér maximalizace třídění. Pro co 

nejlepší třídění odpadů doporučujeme od každého pracovního stolu odebrat všechny 

koše na směsný odpad. Nádoby na směsný odpad přemístit do společných prostor, kde se 
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potkávají lidé – například do kuchyněk. Do každé kanceláře, zasedací místnosti či kuchyňky 

naopak umístit jen nádoby na „nejpopulárnější” tříděné odpady, tedy na plast a papír. 

Lidé tak budou třídit daleko pečlivěji, protože pokud budou chtít vyhodit cokoli do 

směsného odpadu, musí se zvednout a ujít více kroků než ke koši na tříděný odpad. V 

opačném případě ve směsném odpadu končí materiály, které lze ještě velmi dobře vytřídit. 

6.1.3 Náhrada papírových ručníků na toaletách  

Papírové ručníky, které se dnes používají na toaletách k sušení rukou, představují hlavní 

složku odpadu z toalet. Z výsledků fyzické analýzy víme, že tento druh odpadu představuje 

okolo 25 % směsného odpadu. Ročně to pak znamená množství okolo 8 tun odpadu. 

Celkové náklady na svoz papírových utěrek v směsném odpadu tak může činit až 

64 000 Kč. 

Obrázek 33 Rozmístění nádob na odpad v kancelářských prostorách AMU.  
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Z dostupných studií vyplývá, že využitím vysoušečů rukou namísto použití papírových 

ubrousků vychází lépe z pohledu úspory CO2, energie i provozních nákladů. Aby bylo 

dosaženo zmíněných úspor, je nutné dodržet následující podmínky:  

 

● Využití tryskových vysoušečů, které suší mokré ruce silným proudem vzduchu, který 

však neohřívají. Sušení rukou pomocí tryskového proudu vzduchu je energeticky 

efektivnější, protože se ušetří energie na energeticky náročné ohřívání vzduchu a 

samotné osušení rukou trvá přibližně 10 až 12 vteřin, namísto cca 40 vteřin při 

použití klasických vysoušečů se slabším proudem ohřátého vzduchu.  

 

● Spotřeba elektrické energie zařízení s příkonem 1,6 kW je na jedno osušení rukou 

0,0044 kWh, což činí náklad při ceně 4 Kč/kWh 0,0176 Kč na jedno osušení. V takovém 

případě je vygenerován náklad 1 Kč na spotřebované elektrické energii po 56 

osušení rukou. Při použití papírových ubrousků by bylo na 56 osušení průměrně 

použito celkem 112 papírových ubrousků při použití průměrně 2 ubrousků na 1 

osušení. Při ceně 0,07 Kč (350 Kč za balík 5 tis. ks ubrousků) za 1 ubrousek činí 

náklad na 56 osušení celkem 7,84 Kč, plus náklad práce úklidové služby na 

doplnění ubrousků, odnos použitých ubrousků včetně úklidu odpadkového koše a 

jeho okolí a nákladů na likvidaci odpadu, ve kterém papírové ubrousky tvoří 

podstatný podíl.  

 

Příkladem vhodného a efektivního sušáku je třeba Dyson Airblade HU02, jehož pořizovací 

náklady se pohybují již od 22 tis. korun (bez DPH) za kus. 

V případě instalace vysoušeče rukou by se měly z prostorů odstranit ubrouskové 

výdejníky Obrázek 34, které jsou většinou preferovanou volbou, a tedy vysoušeče jsou 

často využívány. 

 

Další náklady jsou spojeny s nákupem papírových ručníků. Při celkovém počtu cca 2 tis. 

zaměstnanců a studentů odhadujeme roční náklady na zajištění papírových ručníků okolo 

109 tis. korun za rok (při spotřebě 4 ručníků na os. /den a ceně 350 Kč za balík 5 tis. ks, 10 

měsíců v roce). Ročně jsou tedy s používáním papírových ručníků spojené celkové 

náklady v hodnotě 170 tis. korun a produkce 8 tun nevyužitelného odpadu. 
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6.1.4 Odhadované úspory  

V rámci tohoto dokumentu byla již několikrát zmiňována potenciální úspora při zvýšení 

recyklace. V této části bude vyčíslena teoretická úspora jak z obecného hlediska, tak 

i v budovách, kde byla provedena fyzická analýza (DAMU/HAMU). 

 

V tabulce (Tabulka 2) bylo vyčísleno, že svoz jedné nádoby na směsný odpad se 

pohyboval v roce 2021 okolo 84 Kč, jen v případě Koleje byly dražší (112 Kč) kvůli 

manipulaci s nádobou. Průměrná cena za svoz tříděných nádob v roce 2021 byla 69 Kč až 

na výjimky Koleje (100 Kč) a FAMU kde svoz skla stál pouze 27 Kč. Tedy v průměru je úspora 

za svoz tříděného odpadu místo směsného odpadu 25 Kč.  

 

Každý rok se sveze z budov AMU až 2184 nádob na směsný odpad o objemu 240 l. Tedy v 

případě, kdy by AMU bylo schopné vytřídit všechen svůj odpad, pak by se každý rok uspořilo 

54 600 Kč. Tento odhad je ale v současných podmínkách nereálný. Prakticky lze vytřídit 

50 % směsného odpadu, tedy lze uspořit 27 300 Kč ročně. Se stoupající cenou svozu 

směsného odpadu se samozřejmě tato úspora bude každým rokem zvyšovat. 

 

Obrázek 34 Instalované vysoušeče jsou jistě správným krokem vpřed, pokud ale chce předejít vzniku 

odpadu z papírových ubrousků, pak se musíte zbavit výměníků úplně. 
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6.1.4.1 DAMU 

V rámci těchto výpočtů se pracuje s předpokladem, že hustota všech odpadů je stejná a tedy 

lineárně odpovídá jejich hmotnosti. Tento předpoklad je samozřejmě v případě 

jednotlivých složek mylný, ale v globálním hledisku by neměl hrát zásadní roli. 

 

V případě DAMU se každý týden vyvezou 2 pytle o objemu 120 l a 10 nádob směsným 

odpadem o objemu 240 l. Vývoz směsného odpadu v roce 2021 stál 50 910 Kč. Z fyzické 

analýzy jasně vyplývá, že největší složkou odpadu jsou papírové ubrousky. Tomuto odpadu 

lze předejít instalací sušáků rukou. V případě 100% odklonění od papírových ubrousků 

by se jen za odpadové hospodářství ušetřilo 9 494 Kč a dvě nádoby s odpadem. V 

případě 80 % odklonu od papírových utěrek by úspory činily 7 595 Kč a jednu nádobu 

směsného odpadu. Nainstalováním sušáku by DAMU ušetřilo každý rok na papírových 

ubrouscích cca 30 000 Kč. Tedy celková úspora by ročně činila 39 494 Kč, bez započtení 

ceny sušáku. 

 

Až 56 % veškerého odpadu v nádobách na směsný odpad byl dále tříditelný. Pokud by 

veškerý odpad byl dotříděn a cena za svoz 240 l nádoby na nyní netříděných komodit by 

byla 69 Kč, pak by celková úspora byla zhruba 5 000 Kč, tedy 7 % veškerých nákladů a 

5 nádob se směsným odpadem za týden. Při realistickém 80 % zlepšení třídění by byla 

úspora 4 000 Kč za rok.  

 

Realisticky tak lze jen implementací vysoušečů rukou a lepším tříděním ušetřit na DAMU 

ročně přes 41 000 Kč. Pokud počítáme, že ceny směsného odpadu v budoucích letech 

porostou, pak může být roční úspora být i daleko vyšší. 

6.1.4.2 HAMU 

V rámci těchto výpočtů se pracuje s předpokladem, že hustota všech odpadů je stejná, 

a tedy lineárně odpovídá jejich hmotnosti. Tento předpoklad je samozřejmě v případě 

jednotlivých složek mylný, ale z globálního hlediska by neměl hrát zásadní roli. V případě 

HAMU se každý týden vyvezou 4 nádoby se směsným odpadem o objemu 1100 l. Vývoz 

směsného odpadu na HAMU v roce 2021 stál 60 197 Kč. Z fyzické analýzy jasně vyplývá, že 

největší složkou (27,62 %) odpadu jsou papírové ubrousky. Tomuto odpadu lze předejít 

instalací sušáků rukou. V případě 100% odklonění od papírových ubrousků by se jen za 

odpadové hospodářství ušetřilo 16 626 Kč a jedna 1100l nádoba s odpadem. V případě 

jen 80% odklonu od papírových utěrek by úspory činily 13 301 Kč a méně než jednu 

nádobu směsného odpadu. Nainstalováním sušáku by DAMU ušetřilo každý rok na 
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papírových ubrouscích cca 26 000 Kč. Tedy celková úspora by ročně činila 39 301 Kč, 

bez započtení ceny sušáku. 

 

Až 51,06 % veškerého odpadu v nádobách na směsný odpad bylo dále tříditelných. 

V případě HAMU existuje jistý problém, kdy vývoz nádob na tříděný odpad ve vedlejším 

objektu rektorátu byl v roce 2021 dražší vývoz než nádob na směsný odpad. Tohle by podle 

našich zkušeností mělo jít změnit. Pokud budeme počítat s cenou, která je o 20 % nižší než 

za vývoz směsného odpadu, pak by celková úspora při 100% dotřídění byla zhruba 

6 000 Kč, tedy 10 % veškerých nákladů a 2 1 100 l nádoby se směsným odpadem za 

týden. Při realistickém zlepšení třídění o 80 % by byla úspora 4 000 Kč za rok. 

Realisticky tak lze jen implementací vysoušečů rukou a lepším tříděním ušetřit HAMU ročně 

přes 17 000 Kč, tedy 28 % veškerých nákladů. Pokud počítáme, že ceny směsného odpadu 

v budoucích letech porostou, pak roční úspora může být i daleko vyšší. 

6.1.5 Rozmístění nádob na tříděný odpad 

Každá ze zkoumaných budov měla rozmístěné nádoby na tříděný odpad skrze budovu. 

Prvním zásadním podnětem je, že nádoby na směsný odpad byly téměř na každém 

kroku, kdežto nádoby na tříděný odpad byly většinou jen na těch nejexponovanějších 

místech (např. křížení chodeb nebo vstup na fakultu). Pokud AMU chce dosáhnout vyššího 

procenta vytříděného odpadu, pak musí počet nádob na tříděný odpad jednoznačně 

převyšovat počet nádob na směsný odpad. Zároveň by měly být poskytnuté jasné 

instrukce pro studenty a pedagogy, jaký odpad do jednotlivých nádob patří, např. 

formou infografiky. 

Samozřejmostí by měla být jak barevná jednotnost jednotlivých nádob na tříděný odpad 

(Obrázek 35), tak i zastoupení nejznámějších tříděných odpadů (papír, plast, sklo) 

(Obrázek 37). Do předem vytypovaných míst, jako jsou společné prostory nebo kuchyňky, 

by měly být umístěny nádoby na bioodpad, případně i kovy a tetrapaky. Tyto nádoby by 

měly mít doprovodné informace s piktogramy, jaký odpad do nich patří. Příkladem 

dobré praxe je soupis rozdělení jednotlivých míst s nádobami na tříděný odpad jako mají 

na DAMU. Pro lepší výsledky tříděný bude nutné tento soupis do budoucna rozšířit.  
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Obrázek 37 Nádoby na tříděné složky jsou správně barevně rozdělené, na druhou stranu zde ale chybí nádoba na papír. 

6.1.6 Nebezpečný odpad a elektro odpad 

Během fyzické analýzy odpadu byl nalezen v budově HAMU nebezpečný odpad (rozbitá 

svítidla a obaly od barev. Tento odpad do směsného odpadu v žádném případě nepatří, 

jelikož by mohl zásadně poškodit zdraví lidí a životní prostředí. Z tohoto důvodu 

navrhujeme instalovat sběrné koše na elektronický odpad, baterie a svítidla, které již 

lze najít v prostorách DAMU nebo FAMU (Obrázek 38).  

 

 

Obrázek 36 Příklad dobrého zastoupení všech tříděných složek odpadu. Problematické může být jak nejednoznačné barevné 
rozdělení nádob. Druhou teoretickou výtkou může být, že tato budova nemá svoz na kovové obaly, ani nápojové kartony. Je 

tedy pravděpodobné, že tyto komodity končily ve směsném odpadu. 
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Tyto koše můžou sloužit jak pro menší elektronický odpad z provozu budovy, tak i na 

elektronický odpad studentů a zaměstnanců. V případě většího elektronického odpadu by 

měla být využita specializovaná společnost tak, jako doposud. Ohledně ostatního 

nebezpečného odpadu by měly být proškoleni zainteresovaní pracovníci HAMU, aby se tyto 

incidenty již neopakovaly. 

Obrázek 38 Nádoby na vyřazenou elektroniku, baterie a žárovky v prostorách DAMU (nalevo) a FAMU (napravo) 
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6.2 Voda 
Hospodaření s vodou lze rozdělit v budovách AMU do tří oblastí:  

● spotřeba a kvalita pitné vody;  

● zadržení a využití dešťové a šedé vody na zastavěném území;  

● hospodaření s dešťovou vodou na nezastavěných plochách.  

6.2.1 Hospodaření s pitnou vodou  

Hlavní oblastí spotřeby pitné vody v budovách AMU je WC splachování a WC hygiena. 

Úsporná opatření v této oblasti zahrnují především využití tzv. dvojího WC splachování, 

osazení úsporných perlátorů na vodovodní baterie a využití úsporných redukcí na sprchové 

hadice. Tato opatření nevyžadují žádné koncepční a konstrukční změny a nezatěžují ani 

studenty a zaměstnance. Snížení spotřeby pitné vody při splachování je možné také 

použitím moderních toalet, které splachují jednočinně, ale se spotřebou pouze 2,5 litru 

vody na jedno spláchnutí. 

6.2.2 Současný stav  

Pro výpočet současné spotřeby vody a možných úspor vycházíme z hodnot spotřeby pro 

rok 2018 pro jednotlivé budovy. Celková spotřeba pitné vody je 9 059 m3 za rok 2021. 

Celkové náklady za vodné a stočné byly 1 192 716 Kč. Největším uživatelem vody je 

jasně budova HAMU, kde její náklady na vodu tvoří více jak 40 % celkových nákladů 

AMU na vodu (Obrázek 39). V průběhu Quick checku nebyly zaznamenány žádné zásadní 

rozdíly ve využívání vody od ostatních budov. Z tohoto důvodu navrhujeme si zpracovat 

vodní audit, který by zjistil případné úniky a možné hlubší úspory ve vodním 

hospodářství.  
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6.2.3 Instalace úsporných perlátorů a dvojčinného 

splachování  

Spotřeba pitné vody na zaměstnance je součtem spotřeby vody spotřebované 

splachováním WC a mytím rukou/osobní hygienou. Při ceně 300 Kč za úsporný perlátor, 

který sníží průtok z 12 litrů za minutu na polovinu, a ceně 80 Kč na m3 vody, je návratnost 

investice 37 dní. Instalací úsporného perlátoru se tak uspoří 0,48 Kč za každou minutu 

puštěného kohoutku. Dalším řešením může být použití dvojčinného splachování, tím 

se sníží denní spotřeba vody na osobu o 4,5 litru vody a při nákladu 500 Kč na instalaci 

dvojčinného splachování je pak návratnost investice 107 dní. Instalováním WC s 

dvojčinným splachováním a úsporných perlátorů se celková spotřeba na zaměstnance 

může snížit z 6 m3/zam./rok až na 4,6 m3/zam./rok. Dosáhne se tak až 23% snížení z pohledu 

spotřeby pitné vody na zaměstnance a celková spotřeba tedy až o 15 %. Návratnost 

systému je v řádu měsíců v závislosti na přesných celkových nákladech spojených s 

instalací. Využití perlátorů se již osvědčila v budově Kolej 

  

Obrázek 39 Cena a spotřeba vody v jednotlivých budovách AMU. Největším plátcem a odběratelem je jednoznačně HAMU s 
náklady 40 % celkových nákladů. 
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6.2.4 Koncepční a systémová řešení  

Mezi moderní systémová řešení pak patří online sledování spotřeby vody v rámci jedné 

budovy nebo pro každého nájemníka (např. kavárny). Takové řešení umožní sledovat 

celkovou spotřebu, řešit jinak nedohledatelné drobné nedostatky (např. netěsnosti, 

protékání) a rychle odhalit nehody většího rozsahu.  

 

Moderní technologické přístupy umožňují také kontrolovat obsah kalcitu (tzv. tvrdá voda), 

který je také nepřímou příčinou rychlejšího opotřebení zařízení a přístrojů, a snížit tak dále 

nepřímé náklady spojené s provozem budov.  

 

Pro zvýšení dosahu a dopadu navržených opatření je zapotřebí zaměstnance vzdělávat, jak 

správně s vodou hospodařit, ukazovat jim jednotlivá řešení a komunikovat zavádění úprav 

a předvést rozdíly mezi jednotlivými návrhy. 

6.2.5 Hospodaření s vodou na nezastavěných plochách  

Úkolem veřejného subjektu je kladný vliv na své okolí skrze pozitivní externality. V případě 

AMU částečně lze realizovat tuto úlohu například restrukturalizací nezastavěných ploch z 

hlediska hospodaření s dešťovou vodou. Zpomalením odtoku dešťové vody namísto 

přímého odvedení dešťové vody do stokové kanalizace lze její odtok zpomalit pomocí 

retenčních nádrží a následně využít k zavlažování či dešťovou vodu zadržet a nechat 

vsakovat do půdy pomocí travnatých pásů, mělkých prohlubní s vegetací nebo 

perforovaných obrubníků směřujících k travnatým plochám a instalací půdních 

zasakovacích nádrží.  

 

Všechny tyto prvky neslouží pouze k zadržení dešťové vody na místě dopadu. Mají 

především silný termoregulační efekt, který v horkých letních dnech podstatně snižuje 

skutečnou teplotu v přímém okolí takových krajinných prvků. 

Příkladem aktivního využití dešťové vody bylo v případě DAMU, kde se dešťová voda 

z jedné ze střech zhraňuje ve velkém sudu za účelem zalévání místní bylinkové 

zahrady. Druhým příkladem je zahrada na dvoře HAMU. 
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6.3 Energie 
V oblasti energií bylo zjištěno, že AMU v současné době nemá osobu, která by 

specializovaně odpovídala za optimalizaci energetiky v rámci jednotlivých budov. 

V případě DAMU se o tuto problematiku energetiky zajímá více Ing. Loský, který má 

zpracovanou interní studii energetického managementu za uplynulé měsíce. AMU má dále 

vypracovaný energetický audit, který uvádí vše za uspokojivé. V tomto případě navrhujeme 

zadat hloubkový energetický audit, který by jasně popsal, jaký potenciál zlepšení jednotlivé 

prostory AMU mají, samozřejmě s přihlédnutím na lokalitu a památkovou ochranu budov. 

 

Vytápění zkoumaných budov v rámci Quick check probíhalo buď ze 100 % plynovým kotlem 

(DAMU, FAMU), nebo kombinací plynových kotlů a elektrických přímotopů (HAMU). Největší 

spotřebu plynu mají budovy FAMU a DAMU. HAMU je až třetí největší spotřebitel plynu, 

zároveň je ale největším spotřebitelem elektrické energie. Vyšší spotřeba elektrické energie 

je zřejmě způsobena právě instalací elektrických přímotopů. V roce 2020 utratilo přes 3 440 

000 Kč, druhým největším plátcem je budova FAMU s útratou přes 1 800 000 Kč. Podle 

našeho názoru by si AMU měla zpracovat koncepci využití tepelných čerpadel v budoucí 

rekonstruovaných prostorách. Instalace tepelných čerpadel by diverzifikovala 

energetické potřeby vytápění a zároveň by měla dosáhnout nižších odběrů energie. 

 

Celkově AMU v roce 2020 spotřebovalo 4 344 MWh energie z plynu v hodnotě 3 353 209 Kč. 

Elektrické energie bylo ve stejném roce spotřebováno 1 964 MWh v hodnotě 6 161 066 Kč. 

Rozhodně největším plátcem za energie byla budova HAMU, kde celkově za energie v roce 

2021 zaplatilo 3 446 399 Kč (Obrázek 40).  

 

Podle dostupných informací AMU nakupuje standardní elektrickou energii z energetického 

mixu ČR, který je primárně tvořen fosilními palivy. Pokud se AMU rozhodne spočítat vlastní 

uhlíkovou stopu, pak je dost pravděpodobné, že energie jsou největším zdrojem CO2. Již 

na trhu existuje mnoho firem, které nákupy zelené energie umožňují. Možností samozřejmě 

je i instalace vlastních obnovitelných zdrojů energie, například solárních kolektorů. 

Ovšem instalace solárních kolektorů na budovách není v současné době možná. 

Teoretickou možností by bylo využít plochu budov AMU mimo Prahu, v Poněšicích a v 

Berouně. Pro přechod na obnovitelné zdroje energie jsou často vypsané i dotační tituly, 

které pomohou s návratností investice.  
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6.3.1 Osvětlení 

Všechny zkoumané budovy v rámci Quick checku přecházely z tradičního osvětlení k LED 

svítidlům (Obrázek 41). Tento přechod byl motivován zejména úsporou energie a menší 

správou díky delší životnosti. Toto rozhodnutí považujeme za správné vzhledem ke 

snížení spotřeby energie a doufáme, že všechna světla v blízké době budou vyměněna.  

 

Obrázek 41 Napravo příklad již existující úsporného osvětlení v budově HAMU, vlevo je stále vidět, že ne všechna svítidla jsou 
vyměná za LED. 

Obrázek 40 Porovnání spotřeby plynu a elektrické energie v jednotlivých budovách (sloupcový graf). Částka, kterou každá 

budova utratí za jednotlivou komoditu, je ukázána ve spojnicovém grafu.  
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Pokud máme něco podotknout, tak z našeho pohledu celé této akci chyběla koncepčnost, 

tedy centrální nákup jednotných svítidel vybraných na základě udržitelných kritérii. Nákup 

osvětlení mohl proběhnout na základě centrálního nákupu od jednoho dodavatele. Tímto 

rozhodnutím by nejen AMU mohla dosáhnout na nižší ceny a zároveň dosáhnout lepších 

servisních podmínek, které by přispěly k delší životnosti svítidel. Díky unifikaci svítidel 

mohlo dojít také k lepší recyklaci případných rozbitých svítidel. Jednou z alternativních 

možností je služba provozu svícení v budovách (Light as a service), kdy provozovatel platí 

paušální poplatek za provoz svícení v jeho budově a pronajímatel má na starosti správu 

veškerého technického aparátu. Tento systém se osvědčil jako velice udržitelný, protože 

nutí výrobce poskytovat co nejkvalitnější a nejúspornější svítidla pro menší nutnost správy 

a menší náklady na svícení. 

6.3.2 Klimatizace 

Chlazení budov a obecně instalované klimatizace jsou velkým trendem zejména 

v budovách DAMU a FAMU (Obrázek 42). Je jasné, že pro větší komfort lidí v letních měsících 

jsou klimatizace téměř nutností. Na druhou stranu klimatizace mají velkou spotřebu 

energie a dále prohlubují oteplování měst. Doporučujeme se podívat na možnosti 

pasivního ochlazování budov, a to jak lepší vzduchotechnikou, tak instalací více zelených 

ploch. 

Obrázek 42 Rozmístění klimatizací na budově DAMU (napravo) a FAMU (nalevo) 
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6.4 Provoz kanceláří 

6.4.1 Digitalizace 

Po diskusi se zástupci AMU a jednotlivých fakult jsme zjistili, že téměř veškerý spisový 

materiál (faktury, smlouvy atd.) se udržuje v papírové formě i na několika místech zároveň. 

Zástupce IT potvrdil, že již probíhají první kroky k digitalizaci AMU. Problematická je ale 

legislativa, jelikož AMU je veřejnou institucí. Na vypořádání s legislativou AMU spolupracuje 

s dalšími univerzitami a do budoucna plánuje digitalizaci. V současné době už existuje na 

AMU první pilotní projekt elektronického potvrzování dovolených, který by měl nastartovat 

digitalizaci do budoucna. Digitalizaci spisových materiálů považujeme za velice 

podstatnou a měla by nastat co nejdříve, protože povede ke snížení spotřeby papírů a k 

následnému snížení produkce papírového odpadu. 

6.4.2 Tisk 

Na digitalizaci částečně navazuje práce s tiskem v kancelářích i pro studenty. Všem jsou 

dostupné velké tiskárny rozmístěné po jednotlivých budovách, které fungují za poplatek, 

který si studenti hradí sami, případně pracovníkům jej hradí fakulta. Jednotlivé kanceláře a 

fakulty také mají své vlastní tiskárny, které hradí AMU.  

 

V dnešní době, kdy většina komunikace a práce probíhá online, není častokrát nutné 

tisknout velké množství papíru. Příkladem špatného použití papíru mohou být například 

vytištěné e-maily nalezené během fyzické analýzy odpadu. Podle našeho názoru by AMU 

měla podniknout kroky k omezení tisku. Je jasné, že v současné době není možné upustit 

od velkého množství potištěného papíru kvůli stále probíhající digitalizaci. Také 

připomenutí, že tisknout by se měly pouze nejnutnější věci, by bylo tím správným 

krokem. Mezi další možné kroky patří i zpoplatnění tisku zaměstnancům AMU, případně jim 

dát limit vytištěných stránek za měsíc zdarma. Tento systém by šel relativně levně 

implementovat, protože všichni pracovníci již mají karty od tiskáren. Dírou v tomto systému 

by byly vlastní tiskárny. Na druhou stranu AMU může také dát limit na množství papíru a 

tonerů jednotlivým zaměstnancům nebo fakultám. 

 

Pozitivní zprávou je, že všechny velké tiskárny jsou automaticky nastavené na černobílý a 

oboustranný tisk. V případě osobních tiskáren zaměstnanci tvrdili, že také tisknou 

černobíle a oboustranně, ale z nalezeného papíru při fyzické analýze tomu jistě není 

u všech.  



 

 

65 

6.4.3 Skartace 

I když nelze přesně kvantifikovat přesné množství skartovaného papíru, tak podle 

dotazovaných pracovníků AMU i výsledků fyzické analýzy je skartovaného papíru nemalé 

množství. Část papíru musí být ze zákona skartován specializovanou firmou. V tomto 

případě by ale měla být poptávaná firma, která je schopna doložit, že byl papír po skartaci 

dále materiálově využit, ideálně na další papír. Papír, který je skartován interně, není 

recyklovatelný z důvodu porušení papírových vláken a končí ve směsném odpadu. 

Navrhujeme zjistit, zda všechen papír, který je v současné době skartován, doopravdy 

skartací musí projít, případně se podívat po jiných možnostech, jako jsou skartační boxy. 

6.4.4 Balená voda 

Většina budov nepoužívá balené vody ve svých prostorách, buď mají instalované filtrační 

zařízení na kohoutkovou vodu, nebo pijí přímo kohoutkovou vodu. Tento postoj hodnotíme 

za kladný. V budově HAMU během prohlídky ale byly nalezeny dvě funkční jednotky na 10 l 

barely s vodou. Podle našeho názoru není nutné tyto barely používat, protože voda v Praze 

je kvalitní a není potřeba používat vodu balenou (Obrázek 43). Použití kohoutkové vody 

přinese nejen finanční, ale také environmentální úspory. 

Obrázek 43 Nalevo je příklad filtračního zařízení na vodu, který je dostupný pro zaměstnance a studenty HAMU. Správně je 
také to, že zde nejsou kelímky, tedy nevzniká zbytečný odpad. Dobrý příkladem je i využití Sodastreamu, oproti kupování 
balených vod. Napravo je příklad sodobaru s 10 l nádobami, tento sodobar je podle nás nepotřebný a měl by být vyměněn za 
filtrační zařízení, případně kohoutkovou vodu.  
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6.4.5 Kuchyňka 

Každá z procházených budov měla odhadem deset kuchyněk. Kuchyňky se jednoznačně 

lišily vybavením od nových kuchyněk s myčkou až po jednoduché kouty s konvicí na ohřev 

vody. V kuchyňkách se nepoužívá jednorázové nádobí. Největším nedostatkem kuchyněk 

byly chybějící nádoby na bioodpad.  

6.4.6 Káva 

 

Káva je nedílnou součástí studentského a pracovního života. Ve všech budovách funguje 

jistý druh stravovacích zařízení, kde se dá káva koupit. Každá z budov měla vlastní 

automatický kávovar na kávu a každá kuchyňka umožňuje si uvařit nějaký druh kávy 

(Obrázek 44). Příprava mleté kávy je zdrojem kávové sedliny, která se používá jako kvalitní 

hnojivo, nebo může být použita v bioplynové stanici na výrobu bioplynu, a proto by se s ní 

Obrázek 44 Příprava kávy na AMU může mít mnoho podob od malých french pressu, po kávovary uzamčené pro účely 
zaměstnanců až po velké kávovary spravované interně zástupci AMU a velké kávovary patřící do sítě velkých značek. 
Rozdílná je i forma placení a nákup kávy. Za CIRAA můžeme doporučit nákup z Fair Bio pražírny, která dodává svojí fair 

trade kávu i v bezobalových řešení. 
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nemělo plýtvat a vhazovat ji do směsného odpadu. Navrhujeme tedy ke každému 

velkému kávovaru umístit nádobu na bioodpad pro lepší sběr této sedliny. 

Samozřejmě budovy musí disponovat i odvozem bioodpadu nebo kompostérem. 
Výběr kávy je také důležitým prvkem, na AMU probíhá nákup kávy decentralizovaně 

pomocí příspěvků, které studenti a pracovníci platí při přípravě v kuchyňce. Jistě 

doporučujeme kupovat kávu fair trade a případně v bezobalovém řešení, jako například 

z Fair biopražírny. 

 

Nákup kávy v kavárnách nebo z automatu často souvisí i s kelímkem na jedno použití. 

AMU by měla apelovat na nájemce gastroprovozů, aby přišli s alternativou kelímku na 

jedno použití, například lze použít služby REkelímek nebo nakoupit hrníčky z druhé ruky a 

poskytovat je ke kávě s sebou se zálohou. Alternativa v podobě kompostovatelných nebo 

papírových recyklovatelných kelímků je nefunkční, protože kompostovatelné kelímky se 

často vůbec nerozloží, a tak působí více problémů než užitku.  

6.4.7 Úklid 

Mnoho snah o lepší třídění často končí v rukách neinformované osoby zodpovědné za úklid 

a vynášení odpadu. V případě přenastavení odpadového hospodářství je nutné 

spolupracovat s úklidovou firmou a přesně si nastavit, jakým způsobem budou nakládat 

s jednotlivými složkami odpadu. 

Na úklid lze také využít stáčenou drogerii. Jedná se o bezobalovou stáčírnu ekologické 

drogérie. Při úklidu a údržbě prostor AMU a toalet je spotřebováno velké množství 

drogistického zboží. Doporučujeme odebírat tyto prostředky ve větších baleních, tím dojde 

ke snížení množství jednorázových obalů, ve kterých jsou produkty uchovávané a ke 

zlevnění. Konkrétní řešení nabízí společnost Tierra Verde, která dodává ve vratných 

kanystrech a kbelících drogérii, která je nejen ekologicky šetrná, ale i účinná. Kanystry jsou 

od společnosti Tierra Verde dodávané ve specifickém pořadníku dle potřeb zájemce, po 

spotřebování je nádoba znovu naplněna, tím je předcházeno vzniku odpadu.  

  

https://www.fair-bio.cz/
https://tierraverde.cz/
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6.4.8 Re-use znovupoužití 

Znovupoužívání, opravování, případně změna účelu výrobků jsou pilířem cirkulární 

ekonomiky. Tímto způsobem lze předejít velkému množství odpadu a zbytečným 

nákupům. AMU a její jednotlivé fakulty jsou doslova premianty ve využívání věcí a 

vdechování jim nového života Obrázek 45. Myslíme si, že schopnosti AMU a jejich 

pracovníků opravit nebo předělat výrobky, zaslouží větší publicitu. Jednou z možností je 

také propojení s Federací Reuse Center, která se zaměřuje na tuto sféru. Myslíme, že 

propojením Federace a umělecké školy mohou vznikat nové, neotřelé nápady, které dále 

zpropagují jak re-use, tak environmentální snahy AMU.  

 

  

Obrázek 45 Příklady využití již nepotřebných věcí na nové praktické použití. Napravo jsou předělané držáky lan na držáky 
reproduktorů (HAMU). Zbylé dřevo použité na výrobu křesla (FAMU). 

https://reusefederace.cz/
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6.5 Cirkulární nákupy zadávání 
V současnosti je lidskou populací poptáváno jedenkrát větší množství komodit, než které je 

naše planeta Země schopna zajistit a zároveň obnovit udržitelným tempem. Tento model 

spotřeby v kombinaci s předpokládaným růstem počtu obyvatel až na 10 miliard lidí do 

roku 2050 znamená, že naše celková globální poptávka dosáhne trojnásobku udržitelné 

produkce naší planety. Je tedy zřejmé, že čerpáme mnohem více zdrojů, než kolik bychom 

měli. V souvislosti s faktem, že jen Evropa vyprodukuje 2,5 miliardy tun odpadu ročně, z 

čehož zhruba 50 % skončí na skládkách nebo ve spalovnách, můžeme náš způsob 

hospodaření označit nejen za neobnovitelný, ale také za celkem nezodpovědný. Máme 

dostatečná data o tom, že bychom se měli chovat lépe a odpady využívat jako zdroje, ale 

stejně klademe největší důraz na to, jestli se nám udržitelnost vyplatí finančně. Tento 

systém je natolik lineární, že se dnes zpět do oběhu dostává dle aktuální studie Circularity 

Gap pouhých 9 % všech materiálů, které dnešní společnost spotřebovává.  

 

Cirkulární ekonomika je novým přístupem k nakládání se zdroji co nejefektivnějším 

způsobem, a zároveň tkví v hledání efektivních cest k jejich navracení do oběhu na konci 

životního cyklu. V Česku se dnes potýkáme s nízkou poptávkou po výrobcích z recyklátu, 

kdy druhotné suroviny tak nemají takovou hodnotu, která jim odpovídá. Cestou může být 

cirkulární zadávání zakázek, které zohlední například procento využití druhotných surovin 

v daných výrobcích.  

 

Konkrétně AMU průběžně renovuje své budovy, kde je potřeba velké množství stavebních 

materiálů. Již při plánování nových staveb a renovací tedy doporučujeme zaměřit se na 

principy cirkulární ekonomiky a využití druhotných surovin. V této problematice může být 

nápomocna CIRAA, která je velmi aktivní v oblasti efektivního využívání primárních zdrojů 

a nahrazení primární zdrojů za druhotné suroviny. V oblasti cirkulárního zadávání CIRAA 

spolupracuje s Institutem Cirkulární Ekonomiky a návaznými institucemi. Je důležité 

zmínit, že prvky udržitelnosti budou muset být součástí veřejných zakázek s příchodem 

legislativy spojená se zelenou dohodou Obrázek 46.  

 

Jistým prvkem udržitelnosti, který jsme zaznamenali při naší analýze, bylo v IT oddělení, 

kdy je vyžadována nejméně pětiletá záruční doba. Tento tlak tak nutí výrobce k delší 

životnosti výrobků a jejich případné opravitelnosti. Podobné podmínky lze ale například 

požadovat při nákupu nábytku nebo jiného vybavení. Cirkulární zadávání doopravdy může 

prostoupit téměř do každého nákupu, který AMU udělá. Je jen na vás, zda budete toto od 

dodavatelů požadovat. 
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Velice oceňujeme výnos rektorky o zavedení udržitelnosti. V rámci diskuse s jednotlivými 

zástupci fakult a rektorátu ale nikdy nebyly jasně definované atributy udržitelnosti, které 

by poptávaná služba měla splňovat. Jisté ale je, že většina zakázek má rozdílné parametry, 

a tedy i její prvky udržitelnosti jsou rozdílné. Lze ale alespoň obecně stanovit základní 

pravidla, jako je použití recyklátu, LCA, opravitelnost a podobně. V tomto případě by jistě 

bylo dobré si i stanovit strategii udržitelnosti, která by tyto aspekty mohla přesněji 

definovat. Jak v případě přípravy strategie udržitelnosti, tak specifikace prvků udržitelnosti 

do jednotlivých zakázek vám CIRAA může poskytnout své služby. 

 

 
Obrázek 46 Infografika ukazující základní pravidla v cirkulárním zadávání spojená i s příklady dobré praxe. 
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7 Závěrečná poznatky 
Tato závěrečná část se věnuje poznatkům zjištěným v rámci celé analýzy, které nezapadají 

do již zmíněných kategorií. Je ale důležité je z našeho pohledu zmínit. 

 

7.1 Strategie udržitelnosti 
AMU v současné době má ustanovený environmentální panel, který slouží jako poradní 

orgán rektorce. Rozhodnutí pro vytvoření tohoto panelu shledáváme jako podstatné 

pro dosažení environmentálních cílů Akademie. Dalším logickým krokem je připravit 

strategii udržitelnosti, která přesně definuje oblasti, ve kterých AMU plánuje udělat zásadní 

kroky k omezení jejich dopadů na životní prostředí. Věříme, že i tento dokument pomůže 

při stanovení jistých cílů. Konvenční strategie udržitelnosti také obsahují takzvaný 

stakeholder dialog představující dopady na zainteresované osoby, případně výpočet 

uhlíkové stopy. CIRAA má několikaleté zkušenosti s přípravou takovýchto dokumentů. My 

budeme rádi i nadále partnerem AMU při stanovení udržitelných cílů. 

 

7.2 Příklady dobré praxe 
Na AMU existuje spousty zkušených a zainteresovaných lidí, kteří vnímají udržitelnost jako 

důležitý pilíř AMU. Zároveň každá z fakult je dále v jiných oblastech udržitelnosti, například 

práce s vodou, elektřinou nebo odpady. Podle našeho názoru by celkové zlepšení 

environmentálního stavu bylo rychlejší, pokud by se tito lidé potkávali a mohli sdílet svoje 

zkušenosti, případně kapacity při řešení různorodých problémů. Tato skupina by také 

mohla dopomoci k lepšímu plánování oprav a celkové koncepčnosti kroků AMU. 

 

Příkladem dobré praxe, který ještě nebyl zmíněn v rámci této studie, je zpracování pilin 

z tesařské dílny na DAMU. Standardně by DAMU muselo platit za svoz a likvidaci těchto pilin, 

pokud by byly předány PS. Zaměstnanci našli odběratele v malé koňské stáji za Prahou, kde 

jsou piliny využity jako podestýlka pro koně. Tyto piliny odvážejí zaměstnanci do stáje. 

Jediný náklad je tedy pouze za logistiku. V případě, kdy by DAMU hledalo alternativního 

odběratele, může využít online tržiště CYRKL. 
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8 Akční kroky 
Tato sekce sumarizuje všechny doporučené kroky v rámci této analýzy spojené s prioritizací 

na základě impaktu a proveditelnosti daného řešení.  

8.1 Krátkodobé priority 
• Odebrat nádoby na směsný odpad z kanceláří.  

o Rozmístit nádoby na tříděný a směsný odpad do společných prostor,  

• Rozšíření nádob na tříděný odpad. 

o Identifikovat místa s velkou produkcí odpadu. 

o Umístění nádob na plast, papír a sklo do těchto míst, do kuchyněk umístit 

nádoby i na kovy a nápojové kartony. 

o Poměr nádob na směsný a tříděný odpad by měl být jasně ve prospěch 

tříděného. 

o Nádoby by měly být barevně sjednocené. 

• Pilotní projekt třídění bioodpadu 

o Zavést nádoby na biologický odpad v kuchyňkách, u kávovarů a jiných 

místech s velkou frekvencí lidí. 

o Pořídit pro zájemce vermikompostér, jako edukativní prvek 

o Edukovat zaměstnance a studenty o třídění bioodpadů. 

o Objednat nádoby na bioodpad od PS, případně pořídit kompostér. 

• Nebezpečný odpad 

o Přidat nádobu na elektro odpad do budovy HAMU a dalších, které jej nemají. 

o Informovat pracovníky o tom co je nebezpečný odpad a jak se s ním nakládá. 

• Odpadové hospodářství 

o Uzavřít smlouvu s PS o závazku neskládkování odpadu AMU. 

o Zafixovat ceny za svoz odpadu. 

• Úklid 

o Informovat úklidovou službu a její pracovnice o nastalých změnách. 

• Monitoring 

o Naplněnost nádob umístěných uvnitř budov. 

o Naplněnost nádob na odvoz PS. 

o Modifikovat poměr nádob podle potřeb. 

• Vratné kelímky v přilehlých kavárnách 

o Informovat kavárny o problematice jednorázových kelímků. 

o Kompostovatelné ani recyklovatelné kelímky nejsou řešením. 

• Stanovení cílů vytříděnosti odpadů 
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o Inspirací mohou být cíle ČR na nadcházející roky. 

• Tisk 

o Informovat o problematice tisku všechny zaměstnance a studenty. 

• Skartace 

o Zajistit efektivní recyklaci skartovaných dokumentů. 

8.2 Střednědobé priority 
• Instalace vysoušečů rukou 

o Odebrání papírových zásobníků 

• Energetický audit budov AMU 

o Koncepce nákupu energie z obnovitelných zdrojů 

o Návrh instalace tepelných čerpadel, nebo zdrojů obnovitelné energie 

• Vodní audit budovy budov AMU 

• Seminář na cirkulární veřejné zadávání 

• Vypisování veřejných zakázek s definovanými udržitelnými cíli 

o Vypracovat interní manuál na udržitelné zadávání. 

• Tisk 

o Zajistit limit bezplatného tisku na zaměstnance. 

o Případně omezit dodávky papíru do personálních tiskáren. 

• Úklid 

o Implementace plnitelných mycích prostředků. 

• Předávání dobré praxe 

o Vytvořit panel zástupců AMU a jednotlivých fakult pro sdílení dobré praxe 

v oblasti udržitelnosti. 

o Koncepčně zapracovávat udržitelná řešení do jednotlivých budov. 

• Dosáhnutí cílů třídění odpadu 

o Stanovit si priority na předcházení plýtvání s vodou. 

8.3 Dlouhodobé priority 
• Aktivně předcházet vzniku odpadu 

o Každoročně snížit objem a váhu vyprodukovaného odpadu. 

• Práce se šedou vodou 

o Vypracovaná studie a první implementace prvků pracující s dešťovou 

a šedou vodou. 

• Úplná digitalizace smluv, faktur a dalších spisů 

• Strategie udržitelnosti AMU 

• Výpočet uhlíkové stopy 
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