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Anotace 

Práce se zaobírá zavedením čistší produkce do společnosti KVADOS, a.s., která 

je významným a respektovaným středoevropským producentem a dodavatelem vlastních 

softwarových řešení pro klienty ze segmentů obchodu, výroby a služeb. Ve své práci se 

snažím popsat jednotlivé principy čistší produkce aplikované na jednotlivé aspekty firmy. 

Čistší produkce představuje postupná konkrétní řešení, která se snaží jednotlivými náhledy 

a kroky snížit energetické nároky budovy, a možnosti využití či adaptace dostupných 

technologií, jež nabízí a zároveň používá tato IT firma, na jiná, efektivnější řešení. Všemi 

těmito kroky může do budoucna společnost přispívat k trvale udržitelnému rozvoji a být 

tak příkladem pro další firmy nejenom v Moravskoslezském kraji. Při postupném, 

hloubkovém zkoumání jednotlivým možných nedostatků jsem se zaměřila především na 

řešení, která tato moderní IT firma nabízí. 

Klíčová slova: čistší produkce, principy, dostupná technologie, IT firma, řešení 

 

Summary 

The thesis deals with implementation of cleaner production in the KVADOS, a.s. 

company, which is an important and reputable central-european producer and provider of 

proprietary software solutions for clients in the field of sales, production and services. The 

thesis describes the individual principles of cleaner production and their application to the 

individual company aspects. Cleaner production provides a set of consecutive specific 

solutions for the purpose of reducing the energy consumption of a building by individual 

insights and steps, and adapting the available technologies provided and used by this IT 

company to other, more efficient, solutions. All these steps can add to a sustainable 

development of the company, which then could serve as an example for other companies, 

not only in the Moravian-Silesian region. During a consecutive in-depth examination of 

individual possible deficiencies, I focused mainly on solutions offered by this modern IT 

company. 

Keywords: cleaner production, principles, available technology, IT company, solution 
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1. Úvod 

 Základní princip čistší produkce (zkráceně ČP; anglicky Cleaner Production, CP) 

je systematický přístup k prevenci vzniku znečištění a odpadu. V České republice se začala 

objevovat tato strategie v roce 1992. ČP podporuje a zavádí efektivnější využívání 

vstupních zdrojů a snižování rizika negativního působení člověka na životní prostředí. Tato 

preventivní strategie pohlíží na odpad jako na draze nakoupenou surovinu, kterou se 

nepodařilo proměnit na konečný výrobek. Jedná se o univerzální řešení pro jakékoliv 

odvětví průmyslu i služeb, a to bez ohledu na velikost. [10] 

Podnikatelská sféra je v dnešní době neustále nucena vypořádávat se 

s přibývajícími legislativními změnami, modernizacemi a rostoucími nároky, a to nejen 

v oblasti ochrany životního prostředí. Aby byly všechny tyto požadavky, které jsou dány 

zákony, ale i příslušnými směrnicemi a normami dodrženy, naplněny a zachovány, je 

velice důležité, až klíčové, začlenit zodpovědný přístup k životnímu prostředí do řídicích 

a výrobních procesů. [3, 10] 

Projekt ČP je jednorázovým, časově omezeným nástrojem řízení podniku, jehož 

hlavním cílem je dosažení určité změny. Cílem je neustálé zlepšování. V tomto ohledu 

není až tak důležité, zda podnik prohlašuje, že doopravdy využívá postupy ČP, ale jestli 

doopravdy opakovaně a neustále prověřuje své procesy z hlediska potencionálu k ČP. 

Některým podnikům se mohou problematika a řešení ČP zdát příliš triviální, až pro ně 

jednoduchá. Nejlepší nápady a řešení by měly ve většině případů vznikat zapojením prosté 

logiky, neboli jinak řečeno „zdravého selského rozumu“. Zavedením ČP a plněním 

směrnic a příslušných norem může pro podniky představovat při správné aplikaci 

dlouhodobý přínos nejenom ekonomický ale i environmentální. [3, 10, 27] 
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2. Charakteristika firmy 

KVADOS, a.s., je významným a respektovaným středoevropským producentem 

a dodavatelem vlastních softwarových řešení. Na trhu působí již od roku 1992. Zaměřuje 

se především na klienty ze segmentů výroby, obchodu a služeb. Společnost si zakládá na 

vysoké kvalitě vnitřních procesů, které má certifikovány dle všech 6 mezinárodních norem 

ISO, jež lze uplatnit v oblasti informačních a komunikačních technologií. Konkrétně se 

jedná o normy: 

 ISO 9001:2009 (management kvality) 

 ISO 10006:2004 (řízení projektů) 

 ISO 14001:2005 (environmentální management) 

 ISO 18001:2008 (systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví) 

 ISO 20000-1:2006 (poskytování služeb IT) 

 ISO 27001:2006 (řízení informační bezpečnosti 

Na dodržování norem pravidelně dohlíží mezinárodní nezávislá certifikační 

autorita Bureau Veritas. [11, 25] 

 

Obrázek 1: Logo společnosti KVADOS, a.s. 

Zdroj: www.kvados.cz 

KVADOS, a.s., je ryze česká, nezávislá firma bez zahraniční kapitálové účasti. 

Společnost sídlí a působí v Ostravě, odkud aktivně působí na 11 evropských trzích. 

V rámci politiky společenské odpovědnosti se zapojuje do dění zejména v městském 

obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky a dále v Moravskoslezském kraji. Za to byla 

společnost nezávisle nominována také do Ankety společenské odpovědnosti. [12] Firma je 

rovněž zakládajícím členem IT Clusteru, což je sdružení, které se v Moravskoslezském 

kraji zabývá výzkumem a vývojem nových technologií a jehož členem je také Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita Ostrava. [13, 25] 

http://www.kvados.cz/Content/Certifikace
http://www.kvados.cz/Content/Certifikace
http://www.kvados.cz/Content/Certifikace
http://www.kvados.cz/Content/Certifikace
http://www.kvados.cz/Content/Certifikace
http://www.kvados.cz/Content/Certifikace
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2.1. Historie firmy 

Společnost KVADOS, a.s., byla založena v roce 1992 a od počátku se věnuje 

prodeji, implementaci a školení uživatelů informačních systémů. Od roku 1995 zároveň 

vlastní software vyvíjí. Jako nejvýznamnější milníky firma uvádí tyto: 

 1992 – vznik firmy 

 1993 – první zakázka pro Hrušovské chemické závody v Ostravě  

 1994 – dodávka softwaru pro MASOKOMBINÁT a.s. Chomutov, zakázka pro 

Zásobování teplem Ostrava 

 1995 – první části ERP VENTUS® 

 1996 – stěhování sídla z Orlové do Ostravy  

 1998 – podepsán kontrakt s K + B Progres, a.s. 

 1999 – ostrý provoz VENTUS® v K + B Progres, a.s. 

 2000 – první komponenty produktu myAVIS™, vlastní B2C portál www.open.cz 

 2001 – zakázka pro British American Tabacco (Czech Republic), s.r.o. 

 2002 – nasazení myAVIS™ v Tchibo Slovensko s.r.o., účast na veletrhu CeBIT 

v Hannoveru 

 2003 – opětovný rozvoj společnosti, nárůst obratu a počtu zaměstnanců 

 2004 – zahájení spolupráce se skupinou ČEZ, stěhování ze Stodolní ulice na 

Pivovarskou 

 2005 – první řešení pro oblast WMS, založení dceřiné společnosti KVADOS 

Mobile Solutions s.r.o. specializované na mobilní informační systémy 

 2006 – nasazení myAVIS™ SFA v Chorvatsku v rámci skupiny Podravka 

 2007 – první nasazení vertikály myAVIS™ Field Service v zahraničí 

 2008 – na trh se dostává produkt myCASH™ pro maloobchodní prodejny 

 2009 – konec půlročního stěhování do prostor v budově Novoveská (viz dále), 

mezi produkty se zařadil myWORK™ pro řízení pracovníků v kancelářích, první 

nasazení produktu myFABER™ pro servisní společnosti 

 2010 – vybudováno datové centrum, produktové portfolio se rozrůstá o nástroj 

k řízení vnitrofiremních procesů myTEAM™ a produkt myDATACENTER™, 

který je zaměřen na cloudové služby 
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 2011 – fúze s dceřinou společností KVADOS Mobile Solutions s.r.o. a změna 

organizační struktury, rozšíření portfolia o myMACHINE™ pro efektivní 

využívání strojů ve výrobních společnostech, rekonstrukce administrativní budovy 

KVADOS Novoveská, změna sloganu z Information Technology na Software 

Solutions 

 2012 – firma dosahuje počtu zaměstnanců 130 [25] 

2.2. Administrativní budova KVADOS 

KVADOS, a.s., funguje a působí centrálně z jednoho místa, a sice 

z administrativní budovy KVADOS v lokalitě Ostrava-Mariánské Hory. Tato budova 

ovšem není v jejím majetku, přestože nese název společnosti. Objekt a přilehlé pozemky 

patří developerské firmě BQ Investment s.r.o. (viz podkapitola 2.4), se kterou KVADOS, 

a.s., dlouhodobě spolupracuje – spolupráce obou subjektů probíhala již v předchozích 

působištích společnosti KVADOS, a.s. Vzájemný smluvní vztah obou firem umožňuje, aby 

byl objekt včetně veškeré infrastruktury plně v souladu s požadavky a potřebami hlavního 

uživatele (tedy KVADOS, a.s.), zároveň však jeho veškerou údržbu a úpravy zajišťuje 

vlastník, který se specializuje na správu nemovitostí. 

- Adresa: 

o Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

- Specifikace: 

o 4 nadzemní podlaží + suterén v celém půdorysu kancelářské budovy 

o Celkem cca 1 800 m2 kancelářské plochy + suterén 

o Obsazení budovy 150–180 lidmi (dle vnitřního rozvržení) 

o Rozdělení do patrových celků (půdorysy viz příloha) 

o 50 parkovacích míst na vlastním pozemku (možné rozšíření až na 

100 parkovacích míst na vlastním pozemku) 

o Dostupnost z dálnice D1, MHD v přímé blízkosti (autobus a trolejbus) 

o Zabezpečený přístup, kamerový systém  

o Přímé napojení na optické sítě  

- Hlavní výhody: 

o Vlastní datové centrum (realizace 2010) 
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o Vlastní solární elektrárna na střeše budovy (o výkonu až 20 kW)  

o Vlastní trafostanice s výkonem až 600 kW (zajištěna redundance dodávek 

elektrické energie) [22, 25] 

 

Obrázek 2: Administrativní budova KVADOS 

Zdroj: www.kvados.cz 

2.3. Současnost, působení a organizační struktura 

Společnost KVADOS, a.s., zaměstnává okolo 130 pracovníků (tento stav firma 

udržuje cíleně), kteří působí výhradně v prostorách administrativní budovy KVADOS. 

Z tohoto počtu připadá přibližně 10 % na oddělení výzkumu a vývoje, 15 % na oddělení 

následné podpory Service Desk, 15 % na oddělení řízení projektů, 35 % na výrobní 

oddělení (programátoři a analytici), 5 % na správu datového centra a zbývajících 20 % 

tvoří management a administrativní pracovníci. [23] 

Předmětem podnikání firmy jsou výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

1 až 3 živnostenského zákona. [29] V praxi to znamená především vývoj, prodej, 

implementaci a poprodejní podporu vlastního softwaru a obslužných technologických 

platforem, poskytování cloudových služeb prostřednictvím vlastního datového centra 
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a z menší části také přeprodávání hardwarových komponent a mobilních zařízení typu 

PDA, smartphone, tablet nebo notebook. Jedná se tedy výhradně o činnosti ze sektoru 

služeb a veškerá produkce probíhá v kancelářských prostorách. Navíc se od roku 2012 

firma soustředí na vlastní řešení s vyšší přidanou hodnotou a zmíněný přeprodej hardwaru 

omezuje. [4] 

V rámci systému řízení má KVADOS, a.s., definován také dokument Mise, vize 

hodnoty společnosti KVADOS, a.s., kde deklaruje, že podporuje udržitelný rozvoj a svou 

činností a produkty chce přispívat k ochraně životního prostředí. [6] V souladu s tímto 

tvrzením firma nastavila vnitřní procesy dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a pravidelně 

ji recertifikuje. 

 

Obrázek 3: Certifikát normy ČSN EN ISO 14001:2005 udělený KVADOS, a.s. 

Zdroj: www.kvados.cz 
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Z výše uvedeného je zřejmé, že při podnikání firmy KVADOS, a.s., nevzniká 

například nebezpečný pevný odpad (vyřazený hardware je předáván k druhotnému 

zpracování dle zvláštní interní směrnice), v rámci projektu čistší produkce lze ale 

pozornost zaměřit na využívání energií, a to v součinnosti s vlastníkem budovy, v níž 

společnost působí. 

2.4. BQ Investment s.r.o. – profil vlastníka budovy 

BQ Investment s.r.o. je specializovaný developer orientovaný na 

Moravskoslezský kraj a především na jeho metropoli Ostravu. Společnost je vlastníkem 

a správcem administrativních budov v atraktivních lokalitách centra města a obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky (budova využívaná společností KVADOS, a.s.), v nichž 

poskytuje tato společnost špičkové moderní a bezpečné zázemí zejména regionálním 

firmám a institucím. Nabízené služby jsou komplexní – od pronájmu kancelářských prostor 

přes realitní činnost po pronájem a půjčování věcí movitých nezbytných k úspěšnému 

podnikání. 

 

Obrázek 4: Logo společnosti BQ Investment 

Zdroj: Interní materiály firmy 

BQ Investment s.r.o. preferuje dlouhodobá partnerství a svým klientům se snaží 

maximálně vyjít vstříc. Ve spolupráci s nimi v rámci full servisu například vybírá vhodné 

nemovitosti, provádí jejich úpravy a zařízení tak, aby zákazníci získali ideální podmínky 

pro svůj byznys a mohli se soustředit jen na něj, aniž by byli zatíženi administrativou či 

výdaji. Všechny realizace probíhají také s důrazem na šetrný přístup k životnímu prostředí 
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a maximální využití obnovitelných zdrojů. Není bez zajímavosti, že developerský projekt 

v Mariánských Horách zahrnoval vlastní solární elektrárnu ke snížení energetické 

závislosti objektu. [22, 25] 

K zajištění moderního, bezpečnostního a ekologického prostředí pro svou 

klientelu se tato společnost snaží neustále investovat do vlastních projektů, které skýtají 

zázemí řadě důležitých institucí a firem. Pozitivní stav je podporován i z prostředků 

Evropské unie, a to převážně z Operačního programu Podnikáni a inovace agentury 

CzechInvest. Díky tomuto grantu přijatému z projektu Eko-energie byla v administrativní 

budově KVADOS provedena v letech 2010 a 2011 kompletní výměna oken za plastová 

s nízkým stupněm propustnosti tepla, zateplil se strop posledního podlaží a i část suterénu, 

vyměněn byl také atmosférický plynový kotel za kondenzační, který pracuje s účinností 

přes 100 %. Došlo tak ke snížení energetické náročnosti budovy, významně zde kleslo 

množství produkovaného CO2 a zároveň se posílila kvalita nabízených developerských 

řešení společnosti BQ Investment s.r.o. [22, 25] 

 

Obrázek 5: Administrativní budova KVADOS, recepce 

Zdroj: www.kvados.cz 
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Obrázek 6: Administrativní budova KVADOS, zasedací místnost VENTUS 

Zdroj: www.kvados.cz 

 

Obrázek 7: Administrativní budova KVADOS, sekretariát společnosti 

Zdroj: www.kvados.cz  
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3. Čistší produkce v kontextu USV 

Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je koncept, který se zabývá hledáním otázky 

základního konfliktu, se kterou se setkáváme každý den. Chceme produkty, které by nám 

usnadnily náš moderní způsob života, ale zároveň nesmí mít negativní dopad na kvalitu 

našeho životního stylu. [17, 20] 

3.1. Čistší produkce 

Čistší produkce je preventivní strategií v ochraně životního prostředí, která se 

zaměřuje na odstraňování příčin vzniku environmentálních problémů na úrovni podniků 

a organizací. Je dobrovolným nástrojem ochrany životního prostředí. Podle definice United 

Nations Environmental Programme (dále jen „UNEP“) rozumíme čistší produkcí „stálou 

aplikací integrální preventivní strategie a procesy, výrobky a služby s cílem zvýšit jejich 

efektivnost a omezit rizika jak vůči člověku, tak i životnímu prostředí. [15, 17, 28] 

UNEP je organizace spolupracující s mnoha vládními a nevládními organizacemi, 

podniky z oblasti obchodu nebo průmyslu, s médii ale i se samotnými občany. Práce 

UNEP zahrnuje hodnocení národních, regionálních i globálních environmentálních trendů 

i podmínek, integrace ekonomického rozvoje, rozvíjení mezinárodních legislativních 

dohod a v neposlední řadě ochrany životního prostředí. Mezinárodní deklarace o čistší 

produkci byla jako veřejný dokument připravená organizací UNEP v roce 1997 a přijata 

v Koreji na 5. semináři dne 28. září 1998. [27] Jedním z cílů je snižování dopadů 

průmyslové výroby na životní prostředí. Jde o strategii, kde mohou být postupy aplikovány 

velmi univerzálně, bez ohledu na velikost podniku či oboru jeho působení. Její hlavní 

výhodou je, že se nezabývá jenom a pouze environmentální, ale také ekonomickou 

stránkou výroby. [15, 18, 28] 
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3.2. Vznik a vývoj čistší produkce 

3.2.1. Čistší produkce ve světě 

Historie a vývoj strategie čistší produkce a jejího rozšíření ve světě začíná v roce 

1972, kdy se konala první konference OSN o životním prostředí, jež se stalo jednou 

z celosvětových priorit. [5, 21] 

Program minimalizace nebezpečných a toxických odpadů byl vyhlášen v USA 

roku 1984 v rámci novelizace zákona o udržování a obnově zdrojů (Resource Conservation 

and Recovery Act) a zákona o nebezpečných a pevných odpadech. Z tohoto zákona 

vyplývalo, že všichni znečišťovatelé životního prostředí jsou povinni vypracovat programy 

na snížení objemu a toxicity odpadů. Velkou zásluhu na rozvoji a šíření osvěty strategie 

čistší produkce má environmentální program OSN UNEP. V roce 1990 se konal první 

seminář na nejvyšší úrovni věnovaný dané problematice čistší produkce. Semináře se 

konají pravidelně co dva roky v různých zemích světa. Setkávají se zde zástupci vlád, 

mezinárodních organizací, nevládních struktur a je zde probíráno a diskutováno o dalším 

vývoji a podpoře čistší produkce. K velice významným seminářům patří v pořadí 5. ze září 

1998 v Soulu, kde byla vyhlášena Mezinárodní deklarace čistší produkce a také principy 

jejího financování. [5, 21] 

3.2.2. Čistší produkce v České republice 

Historie ČP se začíná psát v letech 1992–1993, kdy byly poprvé uskutečňovány 

první demonstrační projekty. Prvním projektem v České republice byla minimalizace 

odpadu v Chemopetrolu Litvínov. Ten byl realizován ČEMC (České ekologické 

manažerské centrum) ve spolupráci se Světovým environmentálním centem (World 

Environmental Center). Druhým realizovaným projektem u nás byl v Kovočasu Děčín 

Univerzitou v Amsterdamu. V této době byl navíc zahájen česko-norský program čistší 

produkce, který vyškolil první české odborníky, kteří se velice intenzivně této 

problematice věnují dodnes a stali se z nich velmi vyhledávaní experti. Absolventi kurzu 

v roce 1993 založili Asociaci manažerů udržitelné spotřeby a výroby. V 90. letech 

20. století vzniklo České centrum čistší produkce, které realizovalo už více než 

160 úspěšných projektů ČP v podnicích jak u nás, tak i v zahraničí. Výsledkem těchto 
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projektů bylo zavádění preventivních opatření ČP. Celková úspora se pohybuje v řádech 

několika stovek milionů korun. [10, 19, 26, 27] 

3.3. Projekt čistší produkce 

Projekt čistší produkce je jednorázovým, časově omezeným nástrojem řízení 

podniku, jehož cílem je dosažení změny. Postupy lze úspěšně integrovat do systému řízení, 

ale musí se aplikovat postupně s konečným cílem neustálého zlepšování. Integrace 

metodiky ČP do podnikové praxe znamená zavedení postupů ČP v podniku a ne pouze 

projekt či audit vedoucí k jednorázovému zlepšení. Není zde až tak důležité, jestli podnik 

prohlašuje, že využívá postupy ČP, ale zda opravdu opakovaně prověřuje své procesy 

z hlediska potenciálu ČP. Stálá aplikace čistší produkce vede především k opakovanému, 

systémovému prověřování efektivního využívání vstupů a k předcházení vzniku odpadů. 

Při komplexní integraci je metodika ČP začleněna i do provozu koncových technologií. 

Hlavním zdrojem informací pro daný projekt jsou materiálové a energetické bilance 

doplněné o ekonomické vyhodnocování. [1, 7] 
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Obrázek 8: Propagace čistší produkce 

Zdroj: www.vitejtenazemi.cz 

3.4. Rámcové schéma postupu při projektu posouzení možností 

čistší produkce 

3.4.1. Příprava projektu  

Prvním krokem k posouzení možností čistší produkce je příprava projektu, kterou 

provádí přípravná skupina. Hlavním úkolem v přípravě projektu je: 

- získání podpory a souhlasu od vedení firmy k uskutečnění, realizaci 

projektu, 

- zveřejnění environmentální politiky daného podniku. [7, 15, 24] 

Získání vedení podniku je jedním z klíčových kroků k realizaci samotného 

projektu. V tomto případě je velice důležitá komunikace i se samotnými zaměstnanci 

z různých odvětví firmy, kterých se bude týkat realizace projektu. Pakliže by vedení 
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patřičně nezaujal plán čistší produkce, dříve či později by se mohlo stát, že projekt uvázne 

na mrtvém bodě. S největší pravděpodobností by byla ztížena jakákoliv aplikace čistší 

produkce v konkrétní společnosti. [7, 15, 24] 

Environmentální politika podniku je písemný závazek vedení podniku podpořit 

připravovaný projekt čistší produkce. Jde o písemné prohlášení podniku, které podepsal 

ředitel podniku. Zde je uvedeno hlavní zaměření podniku v oblastech ochrany životního 

prostředí. Environmentální politika je považována za velmi obecné prohlášení a poskytuje 

rámec pro stanovení pozdějších konkrétních cílů a cílových hodnot. Pro provádění projektu 

čistší produkce je velmi důležité, aby se s environmentální politikou seznámili všichni – 

a to jak zaměstnanci daného podniku, tak i veškeré další zainteresované strany. 

Zaměstnanci si musejí být vědomi podpory, jíž se projektu dostává od vedení podniku, aby 

se pak i oni mohli aktivně a bez problémů zapojit do konkrétního řešení určitého úkolu, 

problematiky. [7, 15, 24] 

3.4.2. Předběžné hodnocení 

Úkolem předběžného hodnocení je: 

- identifikace oblastí podniku, kde dochází k největšímu vzniku odpadu, 

- stanovit si priority řešení, 

- vymezení rozsahu prováděného projektu. 

Identifikace oblastí se značným vznikem odpadů vychází z analýzy vstupů 

a výstupů z hlediska celého podniku. Vypracuje se jejich jmenovitý přehled se zadáním 

ceny a efektivnosti jejich využití v dané technologii. V praxi se osvědčilo využití 

takzvaných tabulek top twenty, kde je uvedeno 20 nejvýznamnějších surovin a pomocných 

látek, popřípadě 20 toxikologicky nejzávaznějších surovin a pomocných látek 

a 20 nejvýznamnějších odpadů a emisí. [15, 24] 

Jelikož nejdou všechny existující problémy řešit hned a najednou, je potřeba určit 

kritéria, podle kterých budou stanoveny priority řešení. V případech, kdy nemá podnik 

stanovena svá specifická kritéria, je možné použít tato tři obecná kritéria: 

- snadnost a rychlost nápravy, 
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- nebezpečnost a množství vzniklého odpadu a látek unikajících do životního 

prostředí (zde dobře poslouží tabulka top twenty), 

- velikost finančních ztrát, ke kterým dochází důsledkem produkce odpadů 

a úniku látek do životního prostředí. [15, 24] 

Při stanovení rozsahu projektu je nutností vyrovnat se extrémům, a to jak příliš 

velkému, tak naopak malému rozsahu. Příliš velký rozsah projektu by mohl svými nároky 

přesáhnout pracovní kapacitu, která byla na řešení projektu uvolněna. Přetížení pracovníků 

vede k nepřesné práci, nervozitě, ale na druhé straně příliš malý rozsah může u pracovníků 

způsobit ztrátu souvislostí s projektem jako celkem. [15, 24] 

3.4.3. Organizace projektu 

Pod pojmem organizace projektu rozumíme výběr pracovníků, kteří budou za 

realizaci projektu odpovídat. Zároveň je potřeba sestavení konkrétního plánu projektu. 

Pracovníky musíme rozdělit do dvou skupin, a to do skupiny řídicí a skupiny pracovní. 

Složení pracovníků jednotlivých skupin záleží na charakteru řešeného projektu. Je potřeba, 

aby byl v řídicí skupině alespoň jeden zástupce vedení, nejlépe přímo ředitel podniku 

a manažer odpovědný za danou výrobu, který může být i vedoucím pracovní skupiny. 

Mezi oběma skupinami musí být zajištěno bezprostřední spojení, které umožňuje rychlý 

přenos informací k vrcholovému managementu. Toto spojení umožňuje rychlé vyřešení 

záležitostí. Mezi hlavní úkoly řídicí skupiny patří stanovení cíle projektu a strategie jeho 

dosažení, posouzení plánu projektu. Dalšími důležitými součástmi jsou stanovení 

odpovědnosti jednotlivých pracovníků za jednotlivé etapy projektu, posouzení správnosti 

stanovených priorit, koordinace projektu čistší produkce s dalšími programy 

uskutečňujícími se v podniku, zabezpečení financování projektu, popřípadě opatření 

finančních zdrojů, sledování realizace opatření, zajištění zveřejnění výsledků 

a v neposlední řadě ve všech fázích projektu kontrola jeho plnění. [15, 24] 

Hlavním úkolem pracovní skupiny je vypracování plánu projektu a zároveň 

i zajištění jeho realizace. Pracovní skupina by se měla skládat nejlépe z 5 až 8 členů, 

v závislosti na problému a konkrétních podmínkách v organizaci. Do skupiny mohou být 

přizváni i experti (konzultanti). Při zvlášť náročných problémech je pro zodpovězení 
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některých důležitých dílčích otázek vytvořena takzvaná „ad hoc“ externí skupina, která je 

po vyřešení problému rozpuštěna. [15, 24] 

Plán projektu musí obsahovat cíl, kterého má být dosaženo, a také časový 

harmonogram postupu jeho dosažení. Z praxe vyplývá, že pro správné plánování projektu 

je klíčové předem určit překážky, jež by se mohly během realizace projektu vyskytovat. 

Celková doba projektu by měla být několik měsíců, ale maximálně do jednoho roku. 

U každého úkolu, který je v plánu, by měl být uveden odpovědný zaměstnanec, stejně jako 

termín ukončení. [15, 24] 

Cíl projektu určuje řídicí skupina. U cíle je důležité, aby byl stanoven přiměřeně 

okolnostem, takže ne příliš vysoký, ale ani nízký. Správně zvolené cíle projektu musejí být 

dosažitelné a měřitelné. Na rozdíl od environmentální politiky podniku, která je 

formulována zcela obecně, jsou cíle naopak dány jednoznačně, přesně a obsahují 

takzvanou cílovou hodnotu, tedy číselný údaj, kterého se má v projektu dosáhnout. [15, 24] 

Nutná je rovněž identifikace překážek. Mezi ně nejčastěji patří například 

nedostatečná ochota vynaložit na projekt finanční prostředky, nedostatečná motivace 

vedení i zaměstnanců daného podniku, nedostatek potřebných informací o látkových, 

energetických i finančních tocích. [15, 24] 

3.4.4. Analýza látkových a energetických toků 

Úkolem této analytické části je pečlivé prověření daného pracovního procesu 

z hlediska jeho vlivu na životní prostředí. To obnáší kontrolu množství a charakteru 

udávaných odpadů, zjištění příčin jejich vzniku, prověření, zda v procesu 

nekontrolovatelně neunikají do životního prostředí ještě jiné, nesledované látky. Dá se říci, 

že se jedná o prověření bilance, která by mezi vstupy a výstupy výrobního procesu měla 

existovat. [15, 24, 30] 

Vymezení bilančního prostoru a bilančního období je prvním krokem fáze 

analýzy, hranic systému, pro který se bude sestavovat přehledné schéma všech látkových 

toků. Velikost systémů má odpovídat velikosti určeného rozsahu projektu. Pro vymezení 

bilančního toku je vhodné využití přirozených hranic ve výrobním procesu. [15, 24, 30] 
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Pro vybraný systém se provede soupis všech látkových a energetických vstupů 

a výstupů. Jedná se hlavně o látky, které překračují zvolenou hranici systému. Ve 

vybraném systému se pomocí blokového schématu znázorňují všechny operace 

a jednotlivé procesy, které zde probíhají. Při získávání dat pro látkové a energetické toky 

lze vycházet například z účetních dokladů o nákupu surovin, prodeji výrobků, údajů 

měřicích přístrojů, výkazů ztrát a například evidence vzniklých odpadů. K objektivnímu 

posouzení splnění vytyčeného cíle je zapotřebí stanovit ještě ve fázi analýzy ukazatele 

splnění cíle a určit si jejich číselné hodnoty pro výchozí stav (před realizací projektu čistší 

produkce). [15, 24] 

3.4.5. Navrhování variant řešení 

Úkolem této fáze je především najít vhodné způsoby odstranění zjištěné příčiny 

vzniku nežádoucího odpadu. Mezi hlavní dvě metody k tvorbě nápadů se používají 

brainstorming a brainwriting pool. [15, 24] 

Brainstorming (v překladu „mozkové bouření“) je metoda používaná ke 

generování nápadů. Tato metoda se provádí ve skupině nejlépe 8–10 lidí, maximálně však 

15. Ve skupině se vybere vedoucí, který dohlíží na dodržování pravidel, a zapisovatel, 

který každý vyslovený nápad zapisuje na tabuli, kde je zároveň zapsán problém, který je 

potřeba vyřešit. Pro zaručení kladného výsledku je potřeba docílit přátelské atmosféry, aby 

každý z účastníků neměl zábrany a ostych k vyslovení každého nápadu. Délka jednání by 

měla být maximálně 30 minut, ale pokud je potřeba, je dovoleno ji prodloužit. Po skončení 

návrhové fáze se zapsané varianty vyhodnocují a projednávají. [15, 24] 

Brainwriting pool je variantou brainstormingu. Jde opět o generování nápadů, ale 

s tím rozdílem, že se zapisují na papír. Skupina je tvořena maximálně 8 lidmi, kdy každý 

z nich má svůj papír, kde napíše 4 řešení daného problému. Papír se dá doprostřed stolu. 

Když se zde sejdou papíry všech zúčastněných, každý účastník si vezme opět jeden 

libovolný papír (ne ten, který odevzdal) a inspirován nápady na papíru na něj připíše další 

řešení, načež papír opět vrátí do středu stolu. Doba trvání se opět doporučuje maximálně 

do 30 minut. Po uplynutí doby se papíry vyberou k vyhodnocení. [15, 24] 

Posledním krokem fáze navrhování je roztřídění. Všechny varianty jsou rozděleny 

do 4 skupin od A do D. 
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Skupina A – varianty, které jsou z hlediska životního prostředí jednoznačně 

výhodné a po technické stránce jsou tak jednoduché, že je lze okamžitě realizovat. 

Nevyžadují žádná investiční opatření.  

Skupina B – varianty, u nichž se předpokládá rychlá ekonomická návratnost, 

avšak nějaké finanční prostředky pro realizaci vyžadují. 

Skupina C – varianty, které pravděpodobně budou investičně náročné a které 

bude ještě potřeba dále prozkoumat a rozpracovat jak z hlediska vlivu na životní prostředí, 

tak i z hlediska technické proveditelnosti. 

Skupina D – varianty, jež jsou na první pohled nerealizovatelné, ale je vhodné je 

ponechat archivovány pro další program čistší produkce, kde by mohly být nápomocny 

v řešení. [15, 24] 

3.4.6. Posouzení variant 

Navržené varianty, především B a C, je třeba posoudit z hlediska jejich technické 

proveditelnosti a z hlediska ekonomického. Někdy je potřeba porovnat navržené varianty 

i mezi sebou a vybrat tu, která je optimální k splnění zadaného úkolu. [15, 24] 

Vyhodnocení z hlediska vlivu na životní prostředí se provádí především tehdy, 

kdy nové řešení sice zamezuje vzniku původního odpadu, ale zároveň zase způsobuje 

vznik nových odpadů. Vliv na ŽP je zapotřebí stanovovat hlavně u těch řešení, které 

navrhují změnu výrobku. Zde je potřeba prověřit, zda nový výrobek, který má z hlediska 

výroby menší negativní dopad na životní prostředí, má snížený negativní dopad v celém 

svém životním cyklu. [15, 24] 

Z technického hlediska je nutné prověřit nároky na prostor (na nová zařízení 

a přístroje), zajištění dodávky látek a energie, nutnost a dobu zastavení provozu při 

instalaci nových zařízení, zajištění přijatelného servisu u nových zařízení, zajištění 

obsluhy, nutnost nových zaměstnanců, potřeba vyškolení zaměstnanců, možnost změny 

kvality výrobků. [15, 24] 

Praxe dokazuje, že pro vyhodnocení z hlediska vlivu na ekonomiku podniku 

nejsou vhodná běžná ekonomická hodnocení investic klasickými způsoby. Ty se 

hodnocení projektů na ochranu životního prostředí nehodí. Mezi hlavní příčiny patří 
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především skutečnost, že klasické účetní systémy nesledují přesně a úplně náklady, které 

jsou spojené s ochranou životního prostředí. [15, 24] 

Dále se v praxi často stává, že ani z posouzení proveditelnosti variant nevyplyne, 

která z nich je nejlepší, neboť každá má své klady a zápory. Pak je potřeba využít 

vzájemné porovnání variant, posoudit varianty ze všech hledisek a kritérií, jež mají 

splňovat, a zjistit, která z nich je splňuje optimálně. Nejznámější a zároveň nejednoduší 

metodou je expertní výběr variant, metoda párového porovnání a metoda vážených 

součtů. [15, 24] 

Expertní výběr variant je založen na subjektivním hodnocení navržených 

variant řadou předem vybraných odborníků nebo pracovním kolektivem, kteří podle svého 

názoru vybírají 3 nejlepší varianty. Udělená pořadí se u každé varianty zvlášť sečtou 

a varianta s nejnižším číslem by měla být variantou nejlepší. [15, 24] 

Jelikož je porovnání více variant složitější než hodnotit vždy dvě, zavedla se 

metoda párového porovnání. U této varianty je klíčové, aby si podnik stanovil parametry, 

na kterých mu nejvíce záleží. Dvě hodnocené možnosti se podle těchto parametrů 

vzájemně srovnávají a ta, jež dané kritérium splňuje lépe, dostává bod. Varianta, která 

získá větší počet bodů, je vhodnější pro realizaci. Pro docílení správného výsledku je 

zásadní, aby kritéria byla dobře vybrána a rovněž aby pokrývala všechny podstatné 

okolnosti (pokud jsou některá z kritérií považována za významnější, lze jim udělit větší 

váhu). [15, 24] 

U metody vážených součtů se stanoví kritéria, která mají posuzované varianty 

splňovat, a přiřazuje se k nim určitá váha. Míra, v jaké daná varianta splňuje určité dané 

kritérium, se vyjádří číslem od 1 do 10 (10 znamená stoprocentní splnění kritéria). Zvlášť 

u každé varianty se pak tato míra vynásobí vahou daného kritéria a získané součiny pro 

všechna kritéria se u každé varianty zvlášť sečtou. Varianta s vyšším počtem bodů je 

samozřejmě preferována. [15, 24] 

3.4.7. Realizace variant 

Během realizace je velmi důležité zdokumentování projektu – zachycení 

a zaznamenání všeho, co bylo uděláno, a navržení postupu realizace vybraných opatření 

včetně měření dosažených výsledků. Závěrečnou zprávu o průběhu a konečných 
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výsledcích projektu zpracovává pracovní skupina a předává ji řídicí skupině. Závěrečná 

zpráva musí obsahovat:  

- informaci o organizačním zabezpečení projektu, 

- zdůvodnění výběru zaměření variant, 

- veškeré údaje podstatné pro analýzu energetických a látkových toků, 

- seznam navržených variant, 

- vyhodnocení variant realizovaných již během projektu, 

- varianty navržené k realizaci a také plán realizace, 

- cíle stanovené na začátku projektu a předpoklady pro jeho dosažení, 

- zkušenosti získané během práce na projektu a případně i návrh programu 

pro čistší produkci. [15, 24] 

Je podstatné, aby zpráva byla zpracována přehlednou formou, aby byla dobře 

strukturovaná a zároveň srozumitelná pro každého. 

Úkolem závěrečné zprávy je: 

- podat přehled o vykonané práci pracovní skupiny, kromě toho má sloužit 

jako zdroj pro další pracovníky, kteří se budou také podílet na programu 

čistší produkce, 

- má sloužit jako podklad pro řídicí skupinu, která na jejím základě rozhodne 

o zavedení příslušných opatření,  

- slouží jako podklad pro pracovníky podniku, kteří budou odpovědní za 

dodržení plánu realizace. [15, 24] 

Plán realizace musí obsahovat: 

- zdůvodnění a popis navržené varianty včetně očekávaných účinků, 

- popis činností, které jsou nezbytné pro její zavedení, 

- jména osob odpovědných za realizaci jednotlivých činností včetně způsobu 

jejich vzájemné koordinace, 

- harmonogram dosažených jednotlivých cílů a konečný termín realizace, 

- návrh na měření výsledků zavedené varianty včetně návrhu délky 

zkušebního období a způsobu vyhodnocování získaných údajů, 

- návrh na udržování instalovaných opatření a také zajištění 

financování. [15, 24] 
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3.4.8. Vyhodnocování výsledků projektu 

Výsledky zavedení změn by měly být sledovány, měřeny, vyhodnocovány 

a zaměstnanci podniku by o nich měli být informováni. K měření ukazatelů látkových 

a energetických toků je vhodné pokud možno používat stejných metod, kterými byly tyto 

ukazatele měřeny ještě před zavedením změny. Tím se zmenší rozdíly mezi různými 

metodami a měření je i přesnější. O výsledcích vyhodnocování, především o hodnotách 

snížení negativního dopadu na životní prostředí a o dosažených úsporách, by měli být 

informováni jak zaměstnanci podniku, tak i všechny zainteresované strany. 

U zainteresovaných stran se pak zvýšení zájmu o program čistší produkce může projevit 

i větší ochotou k poskytnutí potřebných finančních prostředků, úvěrů nebo půjček. 

Zaměstnanci jsou více motivováni k většímu zájmu o programy, propagování čistší 

produkce a stanovení svých nových cílů. Také se zvyšuje dobrá pověst firmy. Pozitivní 

vliv čistší produkce na ekonomickou situaci podniku je rozhodně a jednoznačně 

vysoký. [14, 15, 16, 24] 
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Obrázek 9: Schéma environmentálního programu – projektu čistší produkce 

Zdroj: http://www.dashofer.cz/download/ukazky/isr_2_3_8_mail.pdf?wa=WWG14IX, str. 10 
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4. Analýza stavu ve firmě a návrhy na jeho zlepšení 

4.1. Analýza a návrh na zlepšení stavu 

V kancelářském objektu společnosti (viz podkapitola 2.2) je instalován výkonný 

chladicí systém pro zajištění optimální teploty v místnosti datového centra (v suterénu 

budovy), kde je trvale v provozu výpočetní technika se značným příkonem. Pro zmíněný 

objekt byl začátkem roku 2013 zpracován Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). 

Mezi doporučenými opatřeními je prošetření možnosti využití tepla chladicího okruhu DC 

pro vytápění objektu. Objem tepla je zde značný, vytápěný objekt je zateplený a lze tedy 

předpokládat, že odpadní teplo se může do značné míry podílet na pokrytí potřeb topné 

soustavy. Nižší teplotní úroveň chladicího okruhu v porovnání s topným systémem 

vyžaduje pro využití jeho odpadního tepla použití tepelného čerpadla, které zvýší teplotu 

média na využitelnou úroveň. [22] 

Při mé podrobné prohlídce budovy a seznámení se s rutinním chodem jsem 

neshledala žádné zásadní problémy, ba dokonce ani jinou možnost na zlepšení stavu 

objektu. Budova dospěla po rozsáhlé modernizace k velkým a dobře hlídaným změnám, 

které vedou k tomu, že objekt je i přes svou velikost energeticky poměrně nenáročný. 

Zároveň dochází k neustálým výměnám žárovek za novější a úspornější typy, využívá se 

elektrická energie ze solárních panelů na střeše a jsou přijata, dodržována a kontrolována 

i další opatření, která vedou k nižším spotřebám energie a zdrojů (včetně pitné a užitkové 

vody). 
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Obrázek 10: Průkaz energetické náročnosti budovy 

(stav před instalací tepelného čerpadla) 

Zdroj: Interní materiály firmy BQ Investment s.r.o. 

4.1.1. Chladicí soustava datového centra 

Chladicí soustava datového centra je provozována nepřetržitě. Odvádí téměř celý 

konstantní tepelný výkon, a tak jsou jedinými významnými změnami teploty vzduchu, 

který odvádí přebytečné teplo z chladicího okruhu. Takto je samozřejmě také chladicí 

systém DC navržen. V okruhu postupně docházelo k nepříznivým změnám, které se 

projevovaly snížením chladicího výkonu – nežádoucím růstem teploty v prostoru datového 

centra. Proto byl proveden zásah do chladicího okruhu, kdy byl propláchnut a vyčištěn 

a vyměněna chladicí kapalina. Po tomto zákroku se chladicí výkon výrazně zvýšil, až 

dosahoval druhé meze nižších teplot. [22] 
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Uvnitř datového centra se nacházejí racky – skříně pro umístění a montáž 

hardwarové infrastruktury, především serverové, a souvisejících kabelových rozvodů. Od 

prvotního návrhu je DC uspořádáno do dvou různých tepelných zón, takzvaných teplých 

a studených uliček. Zadní strany racků, odkud vystupuje teplý vzduch, jsou natočeny proti 

sobě. Tyto chodby jsou od zbytku místnosti datového centra odděleny posuvnými dveřmi 

a je v nich vyšší teplota vzduchu (názorně je to zřejmé z Obrázek 11 a Obrázek 12). 

 

Obrázek 11: Datové centrum společnosti – hlavní chodba 

Zdroj: www.kvados.cz 
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Obrázek 12: Datové centrum společnosti – čelní pohled na rack se servery ve „studené uličce“ 

Zdroj: www.kvados.cz 

4.1.2. Topná soustava budovy 

Topná soustava budovy je jednodušším systémem než chlazení datového centra, 

ale přesto musejí být splněny určité technické podmínky umožňující její provoz ke 

spokojenosti zaměstnanců společnosti. Změny vedoucí k přetápění nebo naopak 

nedotápění, stejně jako jiné nepravidelnosti provozu, jsou tímto nežádoucí. Objekt má po 

zateplení jiné nároky na nominální teploty topné vody a jejich průběh v topné sezóně, než 

měla původní budova. Původně vyšší požadované topné výkony nyní klesly a snížila se 

i rychlost v rozvodném potrubí. Byl instalovaný nový plynový kondenzační kotel, 

s novými požadavky na teploty topné vody na vstupu. Následně byly poměry v topné 

soustavě vyladěny tak, aby soustava řádně topila. [22] 
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4.1.3. Vysoušení skladů 

V rámci zjišťování podkladů pro zpracování PENB bylo konstatováno, že některé 

suterénní místnosti mají vysokou vlhkost. Na tyto sklady navíc stavebně navazuje kotelna, 

která díky své blízkosti s datovým centrem a dostatečnému prostoru je i místem instalace 

tepelného čerpadla. Nabízí se tak možnost využít odpadní teplo k sušení zde už zmíněného 

problému s vysokou vlhkostí. Do skladu bylo třeba zavést přivádění ohřátého suchého 

vzduchu a naopak vlhký odtáhnout. I při malém průtoku vzduchu je účinek značný. [22] 

4.1.4. Rozšíření topné soustavy 

Společnost KVADOS, a.s., má záměr rozšířit své provozní prostory o novou 

budovu, která by měla být postavena v sousedství dnešní budovy. S tím souvisí předpoklad 

napojení topné soustavy nové budovy na dnešní kotelnu. Bude-li napojena nová budova na 

dnešní kotel, jistě by měla být pro novou budovu vyžita možnost dodávky odpadního tepla 

i pro tuto budovu. Zvětšení soustavy je pro uplatnění takového tepla po bilanční stránce 

rozhodně výhodnější. Nutným předpokladem je opět technické zajištění takového záměru, 

které by dovolovalo maximálně využít výhod – šetřit nakupovaným palivem a současně 

nezhoršovat stávající provoz. [22] 

4.1.5. Projekt 

Projektem je v tomto případě míněn materiál, který vychází z potřeb investora, 

zahrnuje navrhované úpravy a navrhuje celkové funkční a ekonomické řešení. Hlavní 

náplní projektu využití tepla je zajištění požadovaných funkcí zařízení pro vyvedení tepla 

při zachování funkce chladicí soustavy i topné soustavy. Základem tedy jsou funkční 

schémata chlazení i vytápění pro výchozí stav s popisem jejich vlastností a požadavků na 

dodržení vnějších a vnitřních parametrů pro charakteristické stavy. [22] Podklady, grafy 

a měření – schéma nového stavu, po propojení chlazení a vytápění okruhem tepelného 

čerpadla, s hodnotami několika charakteristických stavů – jsou v přílohách této práce. 
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Tabulka 1: Tepelný výkon datového centra v období od 12. 4. 2013 do 18. 10. 2013 

Zdroj: Interní materiály KVADOS, a.s. 

Datum kW Průměr od 1. 10. 

12. 4. 2013 28,8 

 15. 4. 2013 28,6 

 7. 7. 2013 36,0 

 9. 7. 2013 37,8 

 1. 10. 2013 30,5 

 2. 10. 2013 30,6 

 3. 10. 2013 29,8 

 4. 10. 2013 29,4 

 7. 10. 2013 30,6 

 8. 10. 2013 31,1 

 9. 10. 2013 30,5 

 10. 10. 2013 32,0 

 11. 10. 2013 33,0 

 14. 10. 2013 31,8 30,9 

16. 10. 2013 31,4 

 17. 10. 2013 31,3 

 18. 10. 2013 30,7 31,0 

Hodnoty ve výše uvedené tabulce pocházejí z odečtů LCP modulů datového 

centra. Graf se znázorněnými hodnotami je umístěn mezi přílohami této práce. 
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4.2. Využití tepla chladicího okruhu 

V projektu by měla být řešena i druhá strana – chladicí okruh. Provozní stav, kdy 

tepelné čerpadlo odebírá menší část tepla produkovaného datovým centrem, nemusí být na 

první pohled problémový. Avšak při stavech, kdy se zmíněné hodnoty vyrovnávají, nebo 

by dokonce odběr převýšil produkci, to zřejmě bude složitější. Pak musí v zájmu 

chladicího okruhu a DC reagovat jak okruh chlazení, tak okruh TČ. Mělo by být popsáno, 

jaká reakce to bude. Opět je potřeba připomenout rozsah požadavků po připojení druhé 

budovy. [22] Doporučuji v budoucnu zpracování další části projektu, která by se 

samostatně projednávala a zahrnovala by komplexní technické řešení popsaného záměru. 

Doložila by optimální volbu velikosti tepelného čerpadla, ekonomii záměru a byla by 

zadáním pro dodavatelskou dokumentaci. 

4.2.1. Topná soustava 

Dnešní průběh teplot topné vody, která vystupuje z kotelny do rozvodu, je 

odladěn pro aktuální stav. Tuto vazbu venkovní teplota – výkon – teploty topné vody je 

třeba respektovat. Další křivka, kterou je potřeba popsat, zahrnuje stejnou vazbu, ale pro 

zásobování dnešní i nové budovy. Výsledkem budou hodnoty teplot a průtoku topné vody, 

které budou zadáním pro návrh konkrétní podoby nového napojení – nového 

spolupracujícího zdroje tepla. Základem je tepelné schéma dnešní kotelny 

s charakteristickými údaji. Na něj by měla navázat výstupní strana okruhu tepelného 

čerpadla. [22] 

4.2.2. Vlastnosti tepelného čerpadla 

Základní energetickou vlastností tepelného čerpadla je „násobnost“. Je to poměr 

mezi produkovanou energii (výkonem – tepelným) na výstupu tepelného čerpadla a mezi 

vloženou energii (příkonem – zpravidla elektrickým). Z fyzikální podstaty vyplývá, že čím 

je rozdíl teplot mezi vstupem a výstupem vyšší, tím je násobnost nižší. Proto je častá 

kombinace tepelného čerpadla a podlahového vytápění. Pro stejný výstupní výkon je tedy 

potřeba větší elektrický příkon. Tím pak klesá ekonomika provozu. Pokud topná soustava 

vyžaduje vyšší teplotu, je třeba ji zvýšit doohřevem, třeba v plynovém kotli. Při snaze 

přivést výstup topné vody z TČ (první stupeň ohřevu) na vstup stávajícího kotle (druhý 
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stupeň ohřevu) můžeme narazit na požadavek výrobce kotle na maximální vstupní teplotu 

či jiný. Je tedy třeba promyslet vliv požadavků topné soustavy a výstupní parametry TČ 

a upravit schéma zapojení tak, aby parametry vyhovovaly ze všech provozních stavů. Vliv 

topné soustavy v podobě průtoku a požadovaných teplot topné vody jsou na TČ přenášeny, 

a modifikovány konkrétním způsobem napojení. Budou se měnit v průběhu celé topné 

sezony i během celého dne i týdne. Pro téma volby velikosti tepelného čerpadla je ještě 

potřeba upozornit na skutečnost, že dodávka tepla do topné soustavy má výrazné rozpětí. 

Při výpočtu potřebného příkonu tepla pro vytápění budovy se počítá s venkovní 

výpočtovou teplotou (Ostrava -15 °C). Takové mrazy trvají v topném období jenom 

několik hodin za rok. Naproti tomu teploty „kolem nuly“ trvají tisíce hodin za rok. Když to 

vyjádříme číselně, spodní polovina výkonu zdroje pokryje přibližně 80 % dodávky tepla 

a horní polovina výkonu přibližně do 20 % výkonu tepla.  

Proto se často výkonově dělí instalované zařízení zdrojů na zdroje: 

- pro základní výkon s vysokou činností (vyplatí se dražší zařízení), 

- špičkové s co nejnižšími investičními náklady (i za cenu horší účinnosti, 

která nemá velkou příležitost k uplatnění). [22] 

Podobná filozofie se proto uplatňuje i v tomto případě. Drahé zařízení tepelného 

čerpadla by mělo pokrývat základní zatížení – ušetří hodně zemního plynu a navíc 

nepotřebuje tolik příkonu. Naproti tomu špičkové zatížení lze poměrně levně pokrýt již 

instalovanými kotly (tedy jen za cenu paliva). Investiční náklady na tepelné čerpadlo 

vynaložené na plný výkon topné soustavy budou zahrnovat i onu „horní polovinu výkonu“, 

tedy tu málo využitou. Optimální velikost výkonu TČ by měla být výsledkem 

ekonomického propočtu, pokud cena TČ pro poloviční nebo dvojnásobný výkon není 

stejná. U předimenzovaného tepelného čerpadla by se mohl uplatnit negativní vliv častých 

odstávek a startů na živostnost zařízení. 

Správnost volby a zapojení by měla být určitě doložena ekonomickou volbou 

velikosti TČ a schématy napojení TČ na chladicí soustavu i topnou soustavu s tabulkou 

charakteristických hodnot v důležitých místech schématu. [22] 
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4.2.3. Chladicí soustava 

Chladicí soustava datového centra je velice významným systémem spojeným úzce 

se stěžejní činností společnosti KVADOS, a.s., a provozem hlavního technologického 

zařízení. Jakékoliv ohrožení, omezení nebo zničení tohoto systému je proto velice 

nebezpečné. Záměr na využití tepla z tohoto chlazení tak nutí k porovnání možné úspory 

nákupu zemního plynu pro topný systém s možným zkomplikováním provozu již zmíněné 

chladicí soustavy. Úspora paliva realizovaná propojením chladicí a topné soustavy se 

soustavou tepelného čerpadla by proto měla být pojata s vysokou bezpečností. Jakýkoliv 

podnět topné soustavy nebo tepelného čerpadla, který nebude řešen předpokládaným 

způsobem, musí znamenat odpojení TČ, aby neohrozil provoz datového centra, ale ani 

samo odpojení nesmí narušit chlazení DC. Je třeba řešit provozní stavy, kdy se mohou 

kombinovat různé chladicí výkony (teplo vyváděné z DC) s tepelnými výkony odváděnými 

pomocí TČ. Vždy musí být stanoveno bezpečné řešení nebo nastavení prvků okruhu. 

Nutně je třeba prověřit dopady změn v chladicím okruhu vyvolané činností TČ na vlastní 

chladicí okruh a činnost automatiky chladicí jednotky. Je třeba vyloučit situace, s nimiž by 

si automatika v důsledku „neznámých situací“ nevěděla rady a vyhodnotila jako havarijní 

situaci. Nejde jen o okamžité stavy, ale s ohledem na provozní vliv zásobních nádrží jde 

i o nevyvážený (kdy třeba okamžitý odběr tepla převyšuje produkci tepla DC) stav trvající 

desítky minut. [22] 

Opět je nutné ověřit si na tepelném schématu chladicí soustavy možné provozní 

stavy, které mohou být vyvolány požadavky topné soustavy, modifikované vlastnostmi 

soustavy TČ. Je proto nutné vytipovat několik charakteristických stavů, zjistit při nich 

vnitřní parametry v chladicím okruhu a navrhnout řešení, nebo je alespoň komentovat. 

Automatika TČ a její projevy nesmějí zasahovat do řízení automatiky chladicí soustavy. Je 

nutné prošetřit možnost a způsob okamžitého bezpečného odpojení TČ od chladicí 

soustavy „pro každý případ“. Všechny problémové stavy je třeba projednat 

s provozovatelem. [22] 

4.3. Shrnutí projektu 

Projekt musí být modelem celého tepelného hospodářství co do dispozic, 

energetických bilancí, vlastních funkcí zařízení, zabezpečení a řízení provozu a ekonomiky 
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provozu. Po projednání projektu s investorem by se měl stát, spolu se zápisem 

z projednání, závazným zadáním pro zpracování dodavatelské dokumentace. Její 

modifikací by pak měla být na závěr akce dokumentace skutečného stavu. Projekt musí 

prokázat, že nákup a instalace nového zařízení musí být ekonomickým přínosem, 

zajišťujícím rozumnou návratnost, a že nové zařízení neomezí, nebo dokonce neohrozí 

provoz dnešních zařízení. Současně musí obsahovat i popis bezpečného zastavění nového 

zařízení do provozovaného energetického hospodářství včetně jeho spolehlivého řízení 

i s vytipováním a ošetřením nežádoucích provozních stavů. Teprve po uzavření tohoto 

kroku lze definitivně rozhodnout o vlastní realizaci záměru – vyvedení tepla z chlazení 

datového centra. [22] 

4.4. Charakteristika tepelného čerpadla NIBE F1345-30 

Jako navrhované opatření ve firmě KVADOS, a.s., v souvislosti s čistší produkcí 

je aplikace tepelného čerpadla do kotelny. Jedná se o zařízení, které je aplikované do této 

konkrétní kotelny přímo na míru. Zařízení je konstruováno a aplikováno na konkrétní 

potřeby této velké budovy. V letošní zimě (2013/2014) se ukázalo, že aplikace tohoto 

zařízení se ukázala jako výhodná investice, jelikož nebylo potřeba ani jednou použít teplo 

z kotle. Odpadní teplo vycházející z datového centra, které bylo do minulého roku 

vypouštěno bez zpětného využití z budovy ven, se v poslední topné sezoně maximálně 

zužitkovalo. Zde nastává evidentní šetření kvality životního prostředí a udržení trvalých 

hodnot. V budově se již delší dobu využívá alternativní solární energie, teď nově tepelné 

čerpadlo, kdy není potřeba odebírat k topení zemní plyn. Zde nastává další úspora 

neobnovitelných zdrojů z už již zdevastované přírody. 

V kotelně je u umístění tepelného čerpadla viditelná příprava na navedení do nové 

budovy, se kterou se počítá do budoucna (Obrázek 15). Předností, kterou nabízí dnešní 

moderní technika, je možnost sledovat práci a stavy tepelného čerpadla na dálku online 

a odkudkoliv, neboť je připojeno do vnitřní wifi sítě budovy, která je trvale dostupná 

(konektivita k síti internet je pro celou budovu jištěna několika nezávislými linkami, 

jelikož je spojení nutné pro správnou funkci softwarových produktů a technologií 

situovaných v datovém centru). Po nainstalování monitorovacího programu jsou technici, 

ale i zaměstnanci schopni například z domova sledovat vývoj TČ.  
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- Tepelné čerpadlo NIBE F1345-30     1 ks 

- Stávající kondenzační plynový kotel Therm   2 ks 

- Akumulační nádrž topení 1 000 l     1 ks 

- Stávající akumulační nádrž chlazení 1 000 l   2 ks  

- Stávající expanzní nádoba sekundárního okruhu 200 l  2 ks 

- Stávající expanzní nádoba chladicí směsi 400 l   1 ks 

- Stávající oběhové čerpadlo topení Grundfos Magna  1 ks 

- Stávající oběhové čerpadlo chlazení Wilo     1 ks [22] 

4.4.1. Srovnání stávajícího plynového kotle a nového tepelného čerpadla  

Tepelné čerpadlo NIBE F1345-30 

- Topný výkon/příkon kompresoru při 0/35°C 30,7 / 7 kW (EN 14511) 

- Topný výkon/příkon kompresoru při 0/45°C 30,1 / 8,47 kW (EN  

   14511) 

- Topný výkon/příkon kompresoru při 15/55°C 44 / 10,21 kW 

- Maximální provozní proud kompresoru  2× 10,5 A 

- Množství chladiva (R407C)    2× 2,3 kg [22] 

 

Stávající plynový kotel Therm 45 KD 

- Výkon   13–45 kW 

- Max. provozní tlak   3 bary 

- Max. provozní teplota   80 °C [22] 

4.4.2. Funkce zařízení 

V budově je instalované datové centrum, které produkuje technologické teplo, jež 

je odváděno chladicími LCP moduly do chladicí kapaliny, která je čerpána do dvou 

akumulačních nádob s objemem 2× 1 000 litrů. Na střeše budovy jsou instalovány tři 

chladicí chillery, které udržují nastavenou teplotu chladicí kapaliny na požadované 

hodnotě.  
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Stávající plynová kotelna je řízena kaskádovým řadičem Therm CR 03 na 

ekvitermní teplotu výstupní vody. 

Tepelné čerpadlo je připojeno primárním okruhem k akumulačním nádobám 

chladicího okruhu a odebírá teplo pro vytápění budovy. Odběrem tepla pro vytápění 

budovy je omezován provoz chladicích chillerů. Pokud tepelné čerpadlo neodebere 

všechno teplo vyrobené datovým centrem, začne teplota chladicí kapaliny stoupat a uvedou 

se do chodu chladicí chillery, tak jako by tepelné čerpadlo nebylo v provozu. Spuštěním 

chillerů dojde k poklesu teploty chladicí kapaliny, chillery se následně vypnou a tepelné 

čerpadlo dále odebírá teplo pro vytápění. Řídicí systém chillerů není žádným způsobem 

propojen s řídicím systémem tepelného čerpadla z důvodu bezpečného provozu DC. 

V případě poruchy tepelného čerpadla jsou automaticky uzavřeny uzavírací klapky na 

primárním potrubí, čímž je tepelné čerpadlo odpojeno od chladicí soustavy data centra 

a nemůže žádným způsobem ovlivňovat chlazení DC. Poloha klapek je signalizována 

v rozvaděči TČ. Pokud provozem tepelného čerpadla dojde k podchlazení chladicí 

kapaliny na mezní hodnotu, zareaguje termostat TČ a dojde k vypnutí jednoho kompresoru 

tepelného čerpadla. Změnou teploty chladicí kapaliny dojde k opětovnému spuštění 

kompresoru. Pokud teplota chladicí kapaliny klesne ještě pod kritickou teplotu, dojde 

k vypnutí celého TČ. [22] 

Na sekundární straně je tepelné čerpadlo připojeno k akumulační nádobě topné 

vody a plynová kotelna je též připojena do akumulační nádrže. Tepelné čerpadlo ohřívá 

akumulační nádrž na ekvitermní teplotu, která je nastavená na vyšší hodnotu než 

ekvitermní teplota regulace plynových kotlů. Tím je zajištěna priorita tepelného čerpadla 

před plynovou kotelnou. Navíc je do řídicího kotle přiveden signál blokace kotelny 

z tepelného čerpadla. V případě nedostatečného výkonu tepelného čerpadla dojde 

k odblokování plynové kotelny a v případě poklesu teploty topné vody na ekvitermní 

teplotu plynové kotelny dojde ke spuštění plynových kotlů, které dohřejí topnou vodu na 

požadovanou ekvitermní teplotu, a tak zajistí vnitřní tepelnou pohodu budovy. [22] 

Taktéž v případě poruchy nebo vypnutí tepelného čerpadla dojde k odblokování 

plynové kotelny, a tím k jejímu automatickému najetí do provozu. [22] 
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Obrázek 13: Chillery a agregát na střeše společnosti – chillery v popředí 

Zdroj: www.kvados.cz 

 

Obrázek 14: Chillery a agregát na střeše společnosti – agregát v popředí 

Zdroj: www.kvados.cz 
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4.4.3. Provozní podmínky 

- Zdrojem tepla pro vytápění celého objektu je 1 ks dvoukompresorového 

tepelného čerpadla NIBE F1345-30. 

-  Tento zdroj obnovitelné energie je provozován bivalentně a řídí se 

ekvitermní regulací výstupní teploty ze strojovny tepelných čerpadel 

pomoci řídicího systému. 

- Tento zdroj je podporován 2 ks plynových kondenzačních kotlů 13–

45 kW, které slouží jako bivalentní zdroj. 

- Celkový instalovaný topný výkon kompresorů v tepelném čerpadle je 

44 kW při teplotě primárního média 15 °C. 

- Pro rovnoměrný chod tepelného čerpadla je do společného potrubí před 

rozdělovačem a sběračem zaústěna akumulační nádoba topné vody 

o objemu 1 000 l. [22] 

4.4.4. Provozní kapaliny 

- Primární okruh: je tvořen stávajícími akumulačními nádržemi 2× 1 000 l a 

potrubním vedením z datového centra k tepelným čerpadlům, je naplněn 

nemrznoucí směsí na bázi monopropylenglykolu na bod tuhnutí -20 °C, 

jmenovitý teplotní spád 17/14. 

- Sekundární okruh: topná voda, jmenovitý teplotní spád 55/45 °C 

- Chladicí okruh TČ: chladivo R407C. [22] 

4.4.5. Provozní tlaky 

- Primární okruh: 1,8–2,9 bar – ruční doplňování. 

- Sekundární okruh: 2–2,4 bar – ruční doplňování. 

- Vnitřní chladicí okruh tepelného čerpadla: až 35 bar – bez 

doplňování. [22] 
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Obrázek 15: Tepelné čerpadlo NIBE F1345-30 – umístění v kotelně 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 16: Tepelné čerpadlo NIBE F1345-30 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5. Závěr  

Společnost KVADOS, a.s., je moderní IT firma, pro kterou je jednou z priorit co 

nejmenší zatížení životního prostředí a jeho ochrana. To nejen formálně deklaruje, ale 

spolu se svými partnery se dle toho také každodenně při svém působení chová. 

V provozních prostorách společnosti jsem absolvovala několik schůzek a místních 

šetření. Během nich nebylo shledáno nic, co by bylo potřeba změnit nebo zlepšit s ohledem 

na program čistší produkce. Objekt, který si firma pronajímá od specializovaného 

developera, je v úzké spolupráci s ním uzpůsoben všem jejím požadavkům, a to včetně 

detailů. Budova prošla kompletní rekonstrukcí před 5 lety a od té doby dochází k neustálé 

modernizaci spotřebičů, ale i pro tuto firmu důležitých počítačů a dalších komponent 

nezbytných k její podnikatelské činnosti i rutinnímu chodu objektu, za spotřebiče s nižším 

odběrem elektrické energie a s nižší energetickou náročností. Zároveň zde dochází k velice 

pečlivému třídění odpadů všech druhů. Společnost má propracovaný systém řízení, se 

kterým trvale monitoruje a vyhodnocuje vlivy na životní prostředí a v kooperaci 

s partnerem, v jehož prostorách působí, průběžně zavádí veškerá dostupná opatření 

snižující negativní vlivy na životní prostředí.  

Nápadem využít teplo vyprodukované datovým centrem se firmy prvotně 

zabývaly již při budování serverovny. K samotné realizaci došlo neprodleně v roce 2013 

poté, co byl pro objekt zpracován Průkaz energetické náročnosti budovy, přičemž právě 

využíváním odpadního tepla z datového centra bylo možné ještě vylepšit hodnocení 

objektu. Takovéto zužitkování odpadního tepla hardwarové infrastruktury je podle 

informací dostupných vlastníkovi i nájemci budovy k 25. 4. 2014 unikátní přinejmenším 

v rámci Moravskoslezského kraje. 

Osobně proto věřím, že realizace tohoto projektu tepelného čerpadla pro využití 

tepla, které bylo dříve vypouštěno z budovy ven, je pro vytápění budovy posledním 

krokem k naprosté soběstačnosti v tomto ohledu, a to s plným využitím jedinečných 

vlastností, které může nabídnout tato konkrétní IT firma, respektive její zázemí. 

Projekt v praxi funguje a potvrzuje se, že investice do tepelného čerpadla byla 

správná a návratnost financí bude oproti předběžným výpočtům dokonce rychlejší. V topné 

sezoně 2013/2014 se ukázalo, že nebylo potřeba využít k topení plyn – vytápění budovy 

zcela pokrylo tepelné čerpadlo. To zvládne s rezervou vykrýt nároky na vytápění již při 
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33% obsazení datového centra. Při instalaci tepelného čerpadla byly navíc připraveny 

i podmínky pro jeho využití k vytápění v budoucnu zvažovaného objektu na přilehlých 

pozemcích. S ohledem na dosavadní poznatky se domnívám, že obě společnosti, tedy 

KVADOS, a.s., i BQ Investment s.r.o., budou při svých dalších krocích následovat 

principy čistší produkce, jako činí dosud, a to i v nové budově. 

Během řešení diplomové práce jsem si opakovaně potvrdila, že vedení firmy 

KVADOS, a.s., si velmi dobře uvědomuje následky lidského chování devastující životní 

prostředí, k čemuž se společnost odmítá připojovat. Dle zásady „být dobrým sousedem“ se 

firma naopak svým chováním snaží eliminovat všemi dostupnými způsoby negativní jevy 

a působit pozitivně na okolí. Lze konstatovat, že procesy a chování KVADOS, a.s., je 

možné brát za „Best Practice“ a touto společností by se významně mohly inspirovat i další 

subjekty podnikající ve stejném oboru, chtějí-li se chovat zodpovědně.  
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