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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou environmentálních zátěţí, které jsou 

způsobeny lidskou spotřebou přírodních zdrojů a nadměrnou tvorbou odpadů, jenţ zatěţují 

ţivotní prostředí. Jednou z moţností změny přístupu lidstva k ţivotnímu prostředí  

je zavedení čistší produkce. Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na zavedení čistší 

produkce v nevýrobní organizaci a to v Základní škole Hlučín. Vyuţila jsem metodiky 

čistší produkce a snaţila jsem se zaměřit na oblasti, které jsou pro školu nejvíce zatěţující. 

Jedná se především o sníţení spotřeby a nákladů za energetiku, vodu a pouţívaní čistících 

a dezinfekčních prostředků, na jejich úsporná opatření a efektivní vyuţívání na této škole. 

Snaţila jsme se najít úsporná opatření pomocí získaných dat z let 2008 aţ 2013. 

 

Klíčová slova: čistší produkce, projekt, návratnost, úspora, ţivotní prostředí, spotřeba 

 

Summary 

This diploma thesis deals with the environmental burdens caused by human 

consumption of natural resources and excessive production of waste that pollute the 

environment. Onepossible change humanity's environment the introduction of cleaner 

production. In my thesis I focused on the introduction of cleaner production in non-

manufacturing organization and the primary school Hlučín. I took advantage of cleaner 

production methodology and tried to focus on areas that are most burdensome for the 

school. This is primarily to reduce consumption and costs for energy, water and the use of 

detergents, disinfectants, their austerity measures and effective use at the school. We tried 

to find cost-saving measures using data obtained from 2008 to 2013. 
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Seznam použitých zkratek 

 

č.    Číslo 

ČP    Čistší produkce 

DPH    Daň z přidané hodnoty 

GJ    Gigajoule 

Kč    Česká koruna 

Ks    Kus 

h    Hodina 

kWh    Kilowatthodina 

kWp    Kilowatt peak 

l    Litr 

m
2
    Metr čtvereční 

m
3    

Metr krychlový 

např.    Například 

tzv.    Takzvaně 

tj.    Tak jako 

W    Watt 

ŽP    Ţivotní prostředí 
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1 Úvod 

Čistší produkce je v dnešní době vnímána poměrně široce jako integrální 

preventivní strategie aplikována ve výrobní i nevýrobní organizaci. [2] 

Hlavní aplikačním nástrojem strategie ČP je tzv. posuzování moţnosti ČP.  

Pod tímto pojmem se rozumí aplikace jednotného rámcového schématu postupu, kterým  

se prověří materiálové a energetické toky daného systému za účelem identifikace příčin 

vzniku neţádoucích odpadů a následně se posoudí moţnosti odstranění těchto nalezených 

příčin a to jak z hlediska technické proveditelnosti, tak z hlediska ekonomické  

účinnosti. [2] 

V současné době se stále setkáváme se snahou odpovědného přístupu k ţivotnímu 

prostředí. Tuto skutečnost vidíme jak v podnikatelské sféře, tak i v soukromém sektoru. [1] 

Principem čistší produkce je systematické přistupování k prevenci vzniku odpadů  

a znečisťování ţivotního prostředí. V podstatě můţeme říct, ţe čistší produkci nazýváme 

preventivní strategií ochrany ţivotního prostředí, hledající řešení, jak předcházet 

environmentálním zátěţím, nebo se je snaţí alespoň sniţovat. [1, 2, 6] 

Cílem této diplomové práce je poukázat na skutečnosti, související s lidskou 

činnosti v sociální oblasti a stavem ţivotního prostředí. Je třeba se zaměřit na omezování 

znečišťování ţivotního prostředí zbytečnými odpady a nadměrnou spotřebu energií 

nevýrobní organizaci. 

V této diplomové práci se zaměřuji na nevýrobní organizaci, kterou je základní 

škola Hornická v Hlučíně. Diplomová práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou  

a praktickou část. V teoretické části popisuji teorie o čistší produkci a v praktické části 

hledám moţnosti energetických a materiálových úspor ze získaných interních zdrojů  

ze základní školy. 

  



Bc. Martina Mikulková: Čistší produkce na základní škole 

2014  2 

2 Čistší produkce v nevýrobní organizaci 

2.1 Definování čistší produkce 

Čistší produkce je stálou aplikací integrální preventivní strategie na procesy, 

výrobky a sluţby. Cílem je zvýšit jejich efektivnost a omezit rizika jak vůči člověku tak 

i ţivotnímu prostředí. Základem je iniciativa a aktivita ve výrobní nebo nevýrobní 

organizaci např. školy, hotely, zdravotnictví. [2, 5] 

Čistší produkce tedy chrání ţivotní prostředí, spotřebitele i zaměstnance a zlepšuje 

efektivitu, rentabilitu i konkurenceschopnosti organizace či podniku. Nejedná se pouze  

o environmentální strategii, ale zabývá se také ekonomickou stránkou výroby. Čistší 

produkce dává mocný nástroj ke sníţení odpadů. Návratnost investic do čistší produkce  

je rychlá a proto by měla být pro podniky či organizace velkým přínosem. [4, 8] 

Čistší produkce se v nevýrobní organizaci zavádí z důvodů: 

 sníţení energetické a materiálové náročnosti organizace, 

 uspoření finančních prostředků, 

 zvyšování konkurenceschopnosti organizace na trhu, 

 pozitivního vlivu na pověst organizace. [8, 18] 

Znaky čistší produkce jsou: 

 preventivní přístupy k řešení problémů, jenţ mají sníţit negativní dopady  

na ţivotní prostředí,  

 široké aplikační oblasti, které nám dávají moţnosti vyuţití čistší produkce  

v kaţdém průmyslovém odvětví, 

 moţnosti aplikace nejenom na výrobní procesy, ale také na činnosti, které 

neposuzujeme z hlediska ochrany ţivotního prostředí jako důleţité  

(např. autodoprava, opravy a údrţba, administrativa a jiné), 

 pozitivní ekonomické dopady, jenţ jsou zapříčiněny předcházením  

a omezováním vzniku odpadů, coţ má za následek sníţení výrobních 

nákladů, zvýšení efektivnosti výroby, čímţ se zvyšuje 

konkurenceschopnost,  
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 zapojení skupin, mající pracovní činnost související s daným problémem a 

jsou tvořeny zástupci vedení, pracovníky a interními nebo externími 

odborníky. [8, 19, 21] 

2.2 Hlavní principy prevenční ochrany ŽP 

Čistší produkce nabízí různé cesty, jak aktuálně vrátit vysokou spotřebu zdrojů  

a chovat se příznivěji ve vztahu k přírodě a podporovat výrobu energií z obnovitelných 

zdrojů. Preventivní přístup je zaloţen na třech základních principech, a to na principu 

prevence, opatrnosti a integrace. [2, 20] 

 Princip prevence - předcházet poškozování ţivotního prostředí, neţ později 

odstraňovat, nebo snášet jeho následky. [2, 5] 

. 

 Princip opatrnosti -nestačí předcházet škodlivým vlivům, ale je nutné  

je ustavičně prověřovat a dlouhodobě sledovat i důsledky vlivů a zásahů  

do ţivotního prostředí, jenţ se na první pohled, nebo z krátkodobého 

hlediska zdají být neškodné. Hlavní příčinou je omezenost měření, jak  

z hlediska účinku, tak z hlediska času. [2, 3] 

 

 Princip integrace - vlivy na ţivotní prostředí i opatření, musí být 

zkoumány ve vzájemných souvislostech a musí být posuzovány integrálně 

ve všech realizačních stádiích. Pokud nepouţijeme tento princip, mohou být 

provedena taková opatření, při kterém dojde k zamezení vzniku odpadu 

v jednom toku, ale také se tím změní charakter odpadu v jiném toku. [2] 

2.3 Mezinárodní deklarace o čistší produkci 

Mezinárodní deklarace o čistší produkci je veřejný dokument, připravený 

organizací UNEP v roce 1997 a přijat dne 28. září 1988 v Koreji na 5. semináři. Deklarace 

obsahuje závazek propagovat a pouţívat strategii čistší produkce. Signatářem deklarace 

můţe být organizace i jedinec různého druhu, dodrţující poţadavky uvedené v  

deklaraci. [8, 16] 
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Podpisem Deklarace se daný subjekt zavazuje, ţe bude vyuţívat svého vlivu 

k budování kapacit na šíření informačních, vzdělávacích a tréninkových programů ČP, 

podporovat její integraci a realizaci a i sdílet nabyté zkušenosti a předávat je dále ostatním 

zájemcům. Deklarace byla přepsána do 17 jazyků od jejího vzniku do konce září 2012. 

Deklaraci podepsalo 350 významných signatářů. Databázi podpisů vede UNEP DTIE. 

Ministr ţivotního za českou republiku podepsal Deklaraci čistší produkce 8. 3. 1999. 

V roce 2002 se konal poslední 7. seminář na nejvyšší úrovni v Praze, kde se zúčastnilo přes 

350 delegátů z celého světa. [2, 8, 16, 22] 

2.4 Metodika projektu čistší produkce 

ČP je univerzálně pouţitá strategie, kterou můţeme realizovat v kaţdém odvětví, 

a to jak v průmyslovém či neprůmyslovém. Aplikace nezávisí na charakteru ani  

na velikosti podniku. Metodu ČP lze aplikovat na procesy, výrobky a sluţby různého 

charakteru. [2, 9] 

Čistší produkce představuje procedurální a koncepční přístup k výrobě, jenţ 

vyţaduje, aby fáze výrobního postupu i ţivotního cyklu produktu, výrobku nebo sluţby, 

byly stále prověřovány za účelem předcházení poškození ţivotního prostředí i zdraví 

člověka. [2, 9, 17, 23] 

Důleţitým rysem ČP je sledování ekonomických motivů, neboli eko-efektivnosti, 

které vyplívají nejen z prevence před postihy legislativou, ale hlavně ze sníţení spotřeb 

surovin, energií a pomocných materiálů. [2, 9] 

V čistší produkci se mluví obvykle o dvojím efektu, a to o environmentálním  

a ekonomickém. Efektů je ve skutečnosti více a všechny napomáhají 

konkurenceschopnosti podniku či organizace ke: 

 sníţení odpadů, 

 sníţení ekologických rizik s vyloučením pouţívání nebezpečných látek, 

 splnění zákonných norem, 

 zlepšení provozního prostředí, 

 zlepšení ţivotního prostředí v okolí podniku či organizace, 

 úsporám nákladů na nakládání s odpady, nákup surovin, 

 zlepšení kvality výrobků, 
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 úsporám na poplatcích za znečišťování, 

 zlepšení postavení podniku či organizace při jednání s úřady a zlepšení 

environmentálního image podniku či organizace. [2, 9] 

V posledních letech se hlavně klade velký důraz na energetické a materiálové 

úspory, hlavním důvodem je ochrana ţivotního prostředí. Cílem je dosáhnout 

energetických a materiálních úspor. V ČP se také řeší pracovní podmínky zaměstnanců  

a jejich bezpečnost, skladování nebezpečných látek a zacházení s nimi. [10] 

2.5 Sledované činnosti 

Je důleţité při zavádění vhodné strategie ČP, se zaměřit na různé činnosti a oblasti, 

které s chodem organizace souvisí. Jedná-li se o výrobní podniky, jde o charakter výrobku 

nebo pouţívané technologie výroby, pokud se jedná o nevýrobní organizace, tak 

posuzujeme jiné oblasti. [2, 5] 

Jelikoţ ve své diplomové práci se zabývám pouze nevýrobní organizací tedy 

základní školou, budu rozebírat pouze související otázky. 

 Dodrţení pracovních neboli školních postupů – jak zaměstnanci dodrţují 

pracovní postupy nebo ţáci školní řád apod. 

 Organizace – hledat materiálové a energetické ztráty organizace. 

 Přistup zaměstnanců nebo ţáků k organizaci – dodrţování legislativních 

prostředků, zodpovědnost, způsob zacházení s majetkem organizace. 

 Zboţí a materiál – alternativy pouţívaného výrobku, které jsou ekologicky 

příznivější, zda nakupované zboţí patřičně odpovídá ekologickým normám. 

 Systém řízení organizace – informační tok k zaměstnancům nebo ţákům, 

nastavení systému řízení.  

Při hledání odpovědí na příslušné otázky, je výhodné aby hodnocení prováděl 

externí auditor. Úkolem projektu je najít příčinu environmentálního problému a získat 

odpovědi jak případný problém řešit. Je důleţité, aby se do projektu zapojili i zaměstnanci, 

jelikoţ bez zodpovědného přístupu všech zaměstnanců by se to neobešlo. Je potřeba 

si stanovit priority, na které se chceme v rámci projektu zaměřit a utvořit pořadí, jak 

budeme řešit a případně aplikovat. [2] 
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2.6 Zavedení postupů čistší produkce 

Základní myšlenkou realizace čistší produkce je to, ţe se nemá jednat  

o jednorázovou akci. Aby byl projekt úspěšný, měl by být dodrţen postup při zavedení 

čistší produkce Pro úspěšné zavedení, je nezbytná účast poradce a konzultanta, kteří jsou 

s danou problematikou seznámeni. Program prevence musí být ţivotaschopný a přinášet 

předpokládané environmentální a ekonomické výhody. [2, 3] 

 

Obrázek č.1: Schéma projektu čistší produkce v  organizaci [2] 

2.6.1 Příprava projektu 

Prvním krokem při zavádění preventivní strategie v organizaci je jeho důsledná 

příprava. [2] 
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Hlavní úkoly: 

 získání souhlasu a podpory vedoucích pracovníků k realizaci projektu, 

 environmentální politika podniku. [2] 

Získání souhlasu a podpory vedoucích pracovníků k realizaci projektu 

Velmi důleţité je získat souhlas a také zájem vedení a spolupráci zaměstnanců 

k realizaci projektu. Kromě souhlasu vedení je také nutné, aby přislíbená spolupráce  

a podpora byla po celou dobu realizace projektu. [2, 5] 

Environmentální politika organizace 

Je veřejné prohlášení, představující písemný závazek vedení organizace a poskytuje 

podporu připravovanému projektu čistší produkce. Jde v podstatě o písemné prohlášení 

organizace, které je podepsané ředitelem podniku, kde je uvedeno hlavní zaměření 

v oblasti ochrany ţivotního prostředí. Je zapotřebí, aby zaměstnanci byli seznámeni 

s environmentální politikou organizace a mohli se zapojit do řešení konkrétního řešení 

problému. Projekt přináší ekologické a ekonomické výhody, coţ je pro organizaci velkým 

přínosem. Zveřejnění environmentální politiky je dobrou reklamou pro organizaci. [2, 5, 7] 

Interní prezentaci environmentální politiky lze provést různými způsoby: 

 osobním dopisem ředitele všem zaměstnancům, 

 publikováním environmentální politiky v časopise, 

 vyvěšením na nástěnkách, 

 zařazením do pracovních porad, 

 zařazením do školení nových zaměstnanců. [2, 5] 

Volba způsobů závisí na charakteru a velikosti organizace, nejčastěji se uveřejňuje 

ve výročních zprávách organizace nebo v místních novinách. [2] 

2.6.2 Předběžné hodnocení 

Slouţí k identifikaci oblasti, ve kterých v organizaci dochází k největším ztrátám, 

hledáme proto nejvyšší potenciál čistší produkce. Úkolem je stanovit si základní osu řešené 

problematiky a priority řešení. Je potřeba si udělat přehled o hlavních materiálových  

a finančních tocích a efektivnosti jejich vyuţití. Přehled získáme provedením jednoduché 
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analýzy hlavních vstupů a výstupů celé organizace. Je důleţité si stanovit kritéria,  

se kterými se projekt čistší produkce bude zabývat, jako např.: 

 doba nápravy, 

 finanční náklady, 

 nebezpečí pro ţivotní prostředí a zdraví. [2, 5] 

Stanovení rozsahu projektu 

Při stanovení rozsahu projektu se vymezí zaměření projektu a ohraničí se oblast,  

ve které se bude projekt realizovat. Je potřeba se vyvarovat dvou extrémům (příliš malý 

nebo příliš velký rozsah projektu). [2, 3] 

2.6.3 Organizace a plánování projektu 

Zahájení organizace čistší produkce v příslušné organizaci se dotkne velké skupiny 

zaměstnanců a všech oblastí jeho činností. Je důleţité, aby všichni spolupracovníci  

se zapojili do projektu. [2, 5] 

Organizace a plánování projektu zahrnuje: 

 ustanovení řídící skupiny, 

 ustanovení pracovní skupiny, 

 cíl projektu, 

 identifikaci překáţek, 

 sestavení časového plánu. [2] 

Řídící skupina 

Navrhuje cíle projektu a přebírá úlohu kontroly. Hlavním řídícím orgánem je ředitel 

organizace a vedoucí pracovníci. Řídící skupina schvaluje strategii projektu, podporuje 

a kontroluje zaměstnance. Dále také zabezpečuje financování, jmenuje vedoucího a členy 

pracovní skupiny a kontroluje dosaţené výsledky. [2] 

 

  



Bc. Martina Mikulková: Čistší produkce na základní škole 

2014  9 

Mezi hlavní úkoly řídící skupiny patří: 

 stanovení cíle projektu a strategii jeho dosaţení, 

 posouzení projektu, 

 stanovení odpovědnosti jednotlivých pracovníků za jednotlivé etapy 

projektu, 

 posouzení správnosti stanovených priorit, 

 zabezpečení financování projektu, 

 ve všech fázích projektu kontrola jeho plnění. [2] 

Pracovní skupina 

Pracovní skupina by měla vypracovat plán projektu a jeho realizaci. Je převáţně 

sestavována pro kaţdý ucelený úsek samostatně. Do čela skupiny se staví např. ředitel, 

který by měl garantovat pravomoc a odpovědnost k prováděným zásahům.  

Pracovní skupina by měla mít 5 aţ 8 členů v závislosti na problému a podmínkách 

organizace. V pracovní skupině kromě zaměstnanců mohou být přizváni i experti 

(konzultanti). Hlavními úkoly pracovní skupiny je stanovení cíle programu, vybrání 

pracovníků do týmů, sledování odpadních toků, provádění vyhodnocení analýzy, obhájení 

a realizace navrţené varianty. [2, 5] 

Plán projektu 

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

harmonogram posupu dosaţení. Je vhodné si během plánovaného projektu předem určit 

překáţky, jenţ by se v průběhu realizace mohly poskytovat. Doba trvání projektu by měla 

být několik měsíců, maximálně však 1 rok. U kaţdého úkolu, by měl být uveden 

zodpovědný pracovník a termín ukončení. [2, 5]  
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Cíle projektu 

Řídící skupina určuje cíle projektu. Formulace cíle musí být přesná, jednoznačně 

vyjádřená a obsahovat cílovou hodnotu, které se má dosáhnout, tj. číselný údaj. Cíl 

projektu musí být dosaţitelný a měřitelný. [2] 

Identifikace překážek 

V průběhu realizace projektů se mohou vyskytnout různé překáţky, které pak 

mohou negativně ovlivnit realizaci. Mezi často se vyskytující překáţky patří  

např.: nedostatek motivace vedení a pracovníků, nedostatek informací o finančních nebo 

materiálních tocích a nevyjasněná strategie podniku. [2, 8] 

2.6.4 Fáze analýzy 

Hlavním úkolem pro vybraný úsek je podrobné zjištění energetických a látkových 

vstupů a výstupů. Obvykle sledovací období je jeden rok, neboť z účetního hlediska je  

to nevhodnější. Je důleţité zkontrolovat, zda skutečně udávané údaje souhlasí a zjistit jaké 

jsou příčiny případných nesrovnalostí. [2, 5] 

Při získání dat pro látkové a energetické toky lze vycházet např. z: 

 účetních dokladů, 

 výkazů o spotřebě, 

 evidence o vzniklých odpadech, 

 údajů měřících přístrojů. [2, 5] 

2.6.5 Fáze návrhu variant 

Úkolem fáze je najít nejvhodnější způsoby, jak odstrani příčinu vzniku neţádoucího 

odpadu: 

 návrh variant moţného opatření, 

 výběr variant pro hlubší analýzu. [2, 8] 
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Z hlediska materiálových toků, pro dokonalé poznání sledovaného procesu  

se navrhují různé varianty řešení. Varianty vznikají z nápadů řešitelů, které závisí na jejich 

zkušenostech, znalostech, motivaci a invenci. [2, 5] 

Návrh možného opatření 

K návrhu moţného opatření se pouţívají osvědčené metody, kdy si určeni 

pracovníci překládají své nápady a návrhy ústní nebo písemnou formou. [2, 3] 

Možné metody navrhování variant 

Brainstorming je ústní navrhování variant. Je to kolektiv 8-15 lidí, který si sděluje 

různé návrhy pod vedením. Základem je posbírat nápady, během krátkého časového 

rozmezí a co nejvíce myšlenek a postřehů, které se mohou vzájemně kombinovat. 

Neexistuje zde ţádná omezení potlačující tvořivost a fantasií účastníků. [2, 22] 

Je vybrán vedoucí, který dohlíţí na dodrţování pravidel a zapisovatel, který kaţdý 

vyřčený nápad zapisuje na tabuli. Na tabuli jsou poté uvedeny problémy, které se mají 

vyřešit. Pro úspěšný průběh i výsledek je nutné vytvořit přátelskou atmosféru a přesvědčit 

kaţdého účastníka, ţe úspěch spočívá v co největším počtu nápadů, které nahlásí. 

Účastníci by měli nahlásit kaţdou variantu, která je napadne. Úspěch brainstormingu  

je zaloţen právě na té skutečnosti, ţe vyřčení sebenesmyslnějších nápadů, můţe být 

invencí k uţitečné a praktické variantě. V průběhu je zakázáno hodnotit vyřčené nápady. 

Doporučená doba brainstormingu je 30 minut. Po skončení se návrhy vyhodnotí. [2, 22] 

Brainwriting pool je výměna psaných nápadů. Skupina má maximálně 8 členů.  

U této metody je návrh zapsána na papír a vhozen doprostřed stolu. Pak se papíry 

rozeberou a kaţdý naváţe na danou myšlenku předchůdce. Je zapotřebí, aby kaţdý 

účastník přišel do styku se všemi papíry alespoň dvakrát. Doporučená doba trvání je okolo 

30 minut. Pak se papíry vyberou a vyhodnotí. Tato metoda je výhodná pro nesmělé 

účastníky. [2, 22] 
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Hlavní překážky tvořivosti 

V obou metodách je nutné předem seznámit účastníky s hlavními překáţkami 

tvořivosti, neboli myšlenkami, které si nesmí při tvorbě variant připustit. [2] 

Jedná se především o zábrany typu: 

 nebude to k ničemu, 

 nejsem dostatečně velký odborník, 

 budou se mi smát, 

 nemám to dostatečně vymyšlené, 

 kdyţ na to nepřišli jiní, nepřijdu ani já. [2] 

K dobré tvorbě nápadů přispívá i správné uvedení problémů. Důleţité je i sloţení 

tvůrčích skupin. Praxe ukazuje, ţe nejlepší výsledky se získají ze skupiny, kde je smíšený 

kolektiv, neboli specialisté na daný problém a laici. [2] 

Výběr variant pro hlubší analýzu 

Poslední fáze navrhování je jejich roztřídění. Všechny navrţené varianty lze 

roztřídit do čtyř označených skupin A aţ D. [2] 

Do skupiny A se řadí varianty typu organizačních opatření, které jsou z hlediska 

ţivotního prostředí výhodné a po technické stránce jednoduché, lze je zavést okamţitě. [2] 

Do skupiny B se řadí varianty, u kterých se předpokládá rychlá ekonomická 

návratnost. [2] 

Do skupiny C se řadí varianty, které jsou pravděpodobně investičně náročné  

a je nutné je ještě prověřit z hlediska vlivu na ţivotní prostředí i technické  

proveditelnosti. [2] 

Do skupiny D se řadí varianty, které jsou na první pohled nezrealizovatelné, 

ale jejich soupis je vhodné uchovat pro další program CP, kdy by mohly být nápomocný 

v řešení. [2] 

Je potřeba posoudit varianty ze všech hledisek a kritérií, jeţ mají splňovat a zjistit, 

která z nich je splňuje optimálně. [2] 

 



Bc. Martina Mikulková: Čistší produkce na základní škole 

2014  13 

2.6.6 Analýza proveditelnosti 

Navrţené varianty musí projít technickým, ekonomickým a environmentálním 

zhodnocením. Posuzuje se vliv na ţivotní prostředí a na kvalitu výrobku a vyhodnocuje  

se vliv na bezpečnost práce. Je důleţité vybrat variantu, která bude splňovat daný  

úkol. [2, 5] 

Je důleţité zjistit, zda při minimalizaci vzniku odpadů nevzniká jinde odpadů více. 

Z hlediska technického je důleţité prověřit nároky na nová zařízení a prostor, zajistit 

případný servis, zjistit ztráty při realizaci nové technologie, nebo zajistit nové zaměstnance 

či vyškolit původní k nové obsluze. [2, 5] 

Je potřeba při zdokumentování projektu poznamenat vše, co bylo uděláno  

a navrhnout postup realizace vybraných opatření. Vyhodnocené varianty jsou pracovní 

skupinou předloţeny řídící skupině. Řídící skupina posoudí a vybere perspektivní variantu 

k realizaci. Pracovní skupina podává zprávy, tato zpráva obsahuje veškeré informace  

od začátku projektu. Zpráva musí být přehledná, aby se v ní mohl kaţdý dobře  

orientovat. [2] 

2.6.7 Plán realizace 

Aby byly vyčerpány existující moţnosti pro sníţení odpadu a škodlivin v podniku 

či organizaci, je nutné vypracovat plán realizace opatření, která jsou ekonomicky  

a technicky přijatelná. [2] 

Plán realizace by měl obsahovat: 

 zdůvodnění a popis navrţené varianty, 

 souhrn opatření a lhůty realizace, 

 popis činnosti nezbytné pro jejich zavedení, 

 jména osob zodpovědné za realizaci, 

 průběh školení zaměstnanců pro práci na novém zařízení a pro pouţívání 

nových provozních návodů, 

 harmonogram dosaţení cílů a konečný termín realizace, 

 návrh na měření výsledků zavedené varianty a způsob vyhodnocování 

získaných údajů, 
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 návrh na zajištění financování. [2] 

2.6.8 Vyhodnocení výsledků projektu 

Výsledky by měli být měřeny, vyhodnocovány a pracovníci podniku  

nebo organizace by o nich měli být informováni. K měření ukazatelů energetických a 

látkových toků je vhodné pouţívat stejných metod, kterými byly tyto ukazatele měřeny  

před zavedením změny. Tím se eliminují rozdíly mezi metodami a měření je  

přesnější. [2, 5] 

O výsledcích vyhodnocování a o hodnotách sníţení negativního dopadu na ţivotní 

prostředí, by měli být informování jak zaměstnanci organizace, tak i zainteresované strany. 

Zaměstnanci jsou tímto motivováni k většímu zájmu o programy čistší produkce 

a ke stanovování cílů. U zainteresovaných stran se můţe projevit větší ochota k poskytnutí 

potřebných finančních prostředků, úvěrů a půjček. Jde i o zvyšování dobré pověsti 

podniku. [2, 5, 8] 

Neinvestiční opatření lze zavést většinou okamţitě. Varianty, které vyţadují 

investiční toky, je třeba prověřit z hlediska jejich technických a ekonomických parametrů  

a také vlivu na ţivotní prostředí. Z ekonomické stránky existuje mnoho výpočtu finanční 

návratnosti investic, které jsou rozloţené do delšího časového období. Nejvhodnějším 

způsobem výpočtu je metoda doby splácení, metoda čisté současné hodnoty, ukazatel 

rentability a vnitřní výnosové procento. Dalším způsobem výpočtu je prostá doba 

návratnosti. Jedná se o nejjednodušší formu vyjádřední, která nám dá rychlou kontrolu 

reálnosti investice. Je to doba, za kterou se peněţní příjmy z investice vyrovnají 

počátečním nákladům na investice. [2, 5, 38] 

Vliv čistší produkce na ekonomickou situaci podniku či organizace je pozitivní  

a jednoznačně vysoký. Předpokládá se, ţe vzhledem k dosavadním účetním systémům 

nebyl stoprocentně vyhodnocen. Po zavedení environmentálního účetnictví, které  

se intenzivně rozvíjí a bude schopné ocenit všechny poloţky, do nichţ se zavedení čistší 

produkce pozitivně promítlo, lze očekávat ještě další zjištění pozitivních dopadů. [2, 5, 16] 
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3 Charakteristika základní školy 

Základní škola Hlučín, Hornická 7, příspěvková organizace(dále jen "Základní 

škola Hlučín") přivítala své první ţáky 4. září 1965. V roce 1984 se poprvé otevřely třídy, 

jenţ byly zaměřeny na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů. Tyto 

třídy navštěvují všestranně nadání ţáci z Hlučína a širokého okolí.Výuka v těchto třídách 

je převáţně zaměřena na rozvoj abstraktního a logického myšlení ţáků, je kladnem 

především důraz na výchovu k samostatnosti při řešení problémů. [12] 

 Základní škola Hlučín přijímá do tříd nejen ţáky talentované, ale i ţáky s hlubším 

zájmem o účení. Nejlepší ţáci se mohou účastnit olympiád z matematiky, fyziky, biologie, 

chemie, českého jazyka, cizích jazyků, zěměpisu a dějepisu. Ţáci v těchto soutěţích 

obsazují první místa a úspěšně konkurují stejně starým ţákům z víceletých gymnázií. [12] 

 

 

Obrázek č.2: Základní škola Hornická 7  [35] 

 

Hlavní úlohou základní školy je motivovat ţáky k aktivnímu zájmu o výuku  

a k osvojování nových vědomostí a dovedností, naučit ţáky komunikovat a spolupracovat 

s lidmi, vést ţáky k ochraně fyzického a duševního zdraví, zaměřit se na protiúrazovou 

prevenci, podporovat jejich myšlení a schopnost sebehodnocení, vést ţáky k respektování 

hodnot a ochraně k ţivotnímu ptostředí, učit ţáky k ohleduplnosti, toleranci, zásad etiky  

a k ústě starším a hendicapovaným lidem. [11, 12] 
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3.1 Základní informace 

Zřizovatelem základní školy Hlučín je město Hlučín, které jmenuje a odvolává 

ředitele školy. Základní škola má celkem 52 zaměstnanců. 

Základní škola Hlučín je úplná škola sídlištního typu. Poskytuje základní vzdělání 

cca 420 ţákům a to v 1. aţ 9. ročníku. Výuka probíhá na 1. stupni od 1. do 5. třídy a na 2. 

stupni od 6. do 9. třídy.  Na 2. stupni jsou 1 aţ 2 třídy v kaţdém ročníku zaměřeny  

na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědních předmětů. [11] 

3.2 Organizační struktura 

 

Obrázek č.3: Organizační struktura [11] 

3.3 Umístění školy 

Základní škola Hlučín je umístěna na sídlišti OKD v Hlučíně. Pro svou polohu  

se stala spádovou školou pro děti z okolních vesnic. Velkou výhodou je dopravní 

dostupnost. [11] 
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3.4 Vybavení školy 

Základní škola Hlučín je plně bezbariérová a je tak připravena přijímat ţáky  

se zdravotním postiţením. [11] 

Škola má velmi dobře vybavené počítačové učebny a také odborné učebny fyziky, 

chemie, biologie, chemickou laboratoř, dvě jazykové učebny, učebnu výtvarné výchovy, 

učebnu hudební výchovy, dílny na pracovní činnost a cvičnou kuchyň. [11, 12] 

Ţáci a učitelé mají k dispozici knihovnu. Knihovna je rozdělena na dvě části, jednu 

vyuţívá 1. stupeň a druhá slouţí pro ţáky druhého stupně a učitele. Knihovna je hlavním 

zdrojem informací jak pro učitele tak pro ţáky. [11, 12] 

K pohybovým aktivitám vyuţívají ţáci tělocvičnu, dvě asfaltová hřiště se čtyřmi 

koši, fotbalové hřiště, prolézačky, tři betonové  stoly na stolní tenis, dráhu na skateboard, 

dvě doskočiště pro skok daleký. [11, 12] 

V celém areálu školy jsou rozsáhlé travnaté plochy, kterou mohou ţáci vyuţít  

k relaxaci v době přestávek. Základní škola má dlouhou hlavní chodbu, která měří 60 

metrů a slouţí také pro ţáky v době přestávky. [11, 12] 

Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů jsou určeny dvě učebny výpočetní 

techniky, v nichţ jsou jednotlivé stanice propojeny sítí a připojeny na internet. V obou 

učebnách jsou pro zkvalitnění výuky dataprojektory. Po dohodě s vyučujícím mohou ţáci  

v době přestávek vyuţívat  učebnu PC. [11, 12] 

 

 

Obrázek č.4: Učebna pc [36] 
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Základní škola má dohromady tři dataprojektory, přičemţ se ten třetí nachází  

na prvním stupni. Škola má celkově čtyři interaktivní tabule. Vyučující mají k dispozici 

počítače ve sborovně a k přípravě materiálu vyuţívají 5 kopírek. Učitelé vyuţívají ke  

své práci kabinety, které jsou bohuţel menší, a není jich dostatek. [11, 12] 

Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou, kde se stravují ţáci i zaměstnanci 

školy. Stravování je pestré a odpovídá poţadavkům zdravé výţivy. Také mají ţáci  

k dispozici občerstvovací automat a automat s mléčnými výrobky. [11, 12] 

Škola má kvalitní hygienické zázemí v souladu s normami (WC,umyvadla, sprchy). 

Šatny jsou přímo před třídami. [11, 12] 

V samostatném pavilonu sousedícím se školou jsou 2 oddělení školní  

druţiny. [11, 12] 

3.5 Charakteristika pedagogického sboru 

V současné době na škole pracuje 25 učitelů, z toho 6 muţů, 2 vychovatelky školní 

druţiny a asistentka pedagoga, která je k dispozici k tělesně postiţenému ţákovi. Ve sboru 

jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči. Všichni 

pedagogové se průběţně vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání pracovníků. Škola vyuţívá 

vzdělávacích center v Opavě a Ostravě. Všichni pedagogové se vzdělávají v rámci státní 

informační politiky v práci s počítači. [11] 

3.6 Projekty, soutěže a jiné aktivity: 

Základní škola Hlučín se zapojuje do různých soutěţí a projektů. Projekty 

např.:Den Země, Evropský den bez aut v rámci týdne evropské mobility a soutěţe 

např.:pěvecké, recitační, přírodovědné, znalostní, sběr kaštanů a ţaludů, výtvarné. 

Škola pořádá různé akce pro ţáky jako např. divadlo, kino, koncerty, výlety, 

sportovní aktivity (např. basketbal, floorball, střeleckou olympiádu a jiné), lyţařské 

výcviky, a také různé vzdělávací krouţky. [13] 
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Základní škola zahrnuje do svého vzdělávacího programu pro ţáky enviromentální 

výchovu. Seznamuje ţáky s ekosystémem, se základními podmínky ţivota, dále klade 

důraz na přírodní prostředí v našem okolí a stav ţivotního prostředí v našem okolí, 

ale hlavně problémy ţivotního prostředí v souvisloti s lidskými aktivitami, neboli proč 

člověk ničí, ale také proč chrání ţivotní prostředí. [13] 

Škola se v roce 2008 zapojila do celostátní soutěţe s názvem Recyklohraní. Ţáci  

se díky tomuto projektu dozvěděli o recyklaci odpadů a znečištění ţivotního prostředí. 

V rámci Recyklohraní si ţáci připomněli význam sběru odpadů a jejich třídění. Také  

si připomněli druhy sběrných nádob a jejich umístění v okolí školy a v okolí jejich 

bydliště. Dále sbírali v rámci projektu vyslouţilá elektrozeřízení do sběrných nádob k tomu 

určených, které byly umístěny v areálu školy. [13] 

 

Obrázek č.5: Recyklohraní –soutěž [13] 
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4 O projektu čistší produkce 

4.1 Vyhodnocení sběru dat v letech 2008 až 2013 

Mým cílem v diplomové práci je sníţení spotřeby a nákladů elektrické energie, 

vody, plynu, čistících a dezinfekčních prostředků na základní škole v Hlučíně a to v letech 

2008 aţ 20013. 

Hlavní cíl: 

 sníţení spotřeby elektrické energie 10 %, 

 sníţení spotřeby vody 10 %, 

 sníţení spotřeby plynu 10 %, 

 sníţení čistících a dezinfekčních prostředků 10 %. 

Při zavedení projektu se mohou objevit moţné překáţky a to především nedostatek 

finančních prostředků, nedostatečná motivace vedení a zaměstnanců, nedostatek 

potřebných informací o látkových a energetických únicích. 

4.2 Sběr dat o materiálových tocích 

Nasbíraná data o materiálových tocích, které jsouv letech 2008 – 2013, jsem získala 

z interních zdrojů základní školy Hlučín. 

Jedná se především o toky elektrické energie, vody, plynu, tepla, čistících a 

dezinfekčních prosředků. 

Potřebné informace ke sběru dat jsem sesbírala z: 

 výkazů spotřeby energií, 

 výkazů spotřeby vody, 

 výkazů spotřeby plynu, 

 výkazů spotřeby tepla, 

 výkazů spotřeby čistících a dezinfekčních prostředků. 
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4.2.1 Elektrická energie 

Náklady na elektrickou energii představují velký podíl v nákladech na zařízení.  

Osvětlení společných prostor 

Základní škola Hlučín nepouţívá úsporné ţárovky. Ţárovky jsou nainstalovány ve 

třídách, v kabinetech, v kancelářích, na chodbách, v tělocvičně, na WC a ve sprchách. Ve 

většině případů se jedná o klasické 40 W ţárovky. 

Elektrické spotřebiče 

V kancelářích, v ředitelně a kabinetech jsou počítače, tiskárny a rychlovarné 

konvice. Škola má dvě počítačové učebny, čtyři interaktivní tabule a dva dataprojektory. 

Měření spotřeby elektrické energie je prováděno na hlavním elektroměru 

umístěném v budově základní školy. Přehled o spotřebě elektrické energie je z let 

2008 aţ 2013 v tabulce č. 1. 

Ve sledovaných letech je dodavatelem elektrické energie společnost ČEZ, a.s.  V 

tabulce č. 1 je uvedena spotřeba elektrické energie základní školy Hlučín. Dále je zde 

uveden průměr a také celková spotřeba elektrické energie za sledované období. Maximální 

celkový odběr byl v roce 2012 a to ve výši 148 604 kWh. V roce 2009 byl minimální odběr 

elektrické energie ve výši 143 552 kWh. Průměrný odběr elektrické energie v letech 2008 

– 2013 byl 145 581 kWh. 

Tabulka č.1: Elektrická energie  

Rok Spotřeba [kWh] Cena v Kč za 1 kWh Celkem [Kč s DPH] 

2008 145 356 2,2 319 783 

2009 143 552 2,3 330 170 

2010 145 231 2,3 334 031 

2011 144 506 2,4 346 814 

2012 148 604 2,5 371 510 

2013 146 234 2,5 365 585 

Celkem 873 483 14,2 2 067 894 

Průměr 145 581 2,4 344 649 
 

Cena elektrické energie za 1 kWh měla rostoucí tendenci, i kdyţ v letech 2010 a 

2013 měla stejnou výši jako předcházející rok. S různorodou spotřebou a cenou se měnila i 

celková cena elektrické energie (viz graf č. 1). Nejniţší celková cena, kdy 1 kWh stál 2,2 
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Kč, byla v roce 2008 ve výši 319 783, ač v tomto roce byla spotřeba třetí nejvyšší za 

sledované období.   

Graf č.1: Elektrická energie 

 

4.2.2 Voda 

Voda je odebírána z místní vodovodní sítě a vyuţívána je přaváţně k hygienickým 

potřebám ţáků a zaměstnancůškoly. Také je vyuţívána ve stravovacím provozu, k zalévání 

květin a při úklidových pracech.  

Sprchování  

Základní škola je vybavena dívčími a chlapeckými sprchami v tělocvičně na 

prvním a druhém stupni školy. Sprchy nejsou vybaveny úspornými hlavicemi. 
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Umyvadla 

Všechna umyvadla ve škole ještě nejsou vybaveny bezdotykovými bateriemi pro 

regulaci teploty a průtoku vody, coţ hodně ovlivňuje spotřebu vody. 

Toalety 

Základní škola je vybavena a rozdělana na pavilony a v kaţdém pavilonu jsou dívčí 

a chlapecké toalety. Skoro všechny toalety nejsou vybaveny úsporným dvojitým 

splachováním, kromě zrekontruovaných dívčích WC na první stupni. Toalety jsou zde 

vybaveny klasickou desetilitrovou nádrţkou. 

Stravovací provoz 

Vode je zde vyuţívání hlavně k přípravě a vaření pokrmů, dále na mytí nádobí a 

konečný úklid. 

Vodárenskou společností, která dodává vodu do základní školy Hlučín, je 

společnost Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. V tabulce č. 2 je uvedena spotřeba vody v 

jednotlivých letech v m
3
. Také je zde uvedena průměrná a celková cena vody. V průměru 

se spotřeba vody za sledované období pohybuje okolo 8 244 m
3
 za rok.  

Tabulka č.2: Spotřeba vody 

Rok Spotřeba [m3] Cena v Kč za 1 m3 Celkem [Kč s DPH] 

2008 8 268 28,1 232 331 

2009 8 237 28,2 232 283 

2010 8 234 28,6 235 492 

2011 8 222 29,7 244 193 

2012 8 257 29,7 245 233 

2013 8 246 29,9 246 555 

Celkem 49 464 174,2 1 436 088 

Průměr 8 244 29,0 239 348 

 

Průměrná cena vody byla 29 Kč za 1 m
3
. I kdyţ byla spotřeba vody v letech 2008 

aţ 2013 různorodá, tak díky ceně za 1 m
3
, která se neměnila nijak závratně, měla celková 

cena rostoucí tendenci (viz graf č. 2).  
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Graf č.2: Celková cena za spotřebu vody  

 

Využití roční spotřeby vody: 

 3 % vody na zalévání (např. rostlin), 

 67 % vody na hygienické účely, 

 30 % vody na úklid. 

Roční průměrná spotřeba vody za sledované období činí 8 244 m
3
. Nejvíce vody se 

vyuţije při splachování, sprchování a mytí, jedná se o 5 524 m
3
 ročně. 2 473 m

3 
ročně jde 

na úklid a nejméně, 247 m
3
/rok, se vyuţívá při zalévání.  

Graf č.3: Roční spotřeba vody 
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4.2.3 Zemní plyn 

Zemní plyn se ve škole pouţívá pouze k vaření na průmyslových plynových 

sporacích, které mají i plynovou troubu. K jejich výměně došlo jiţ v roce 2007 a další 

výměna by neměla úsporných efekt.  

Zemní plyn dodává společnost Pragoplyn, a.s. Tabulka č. 5 udává spotřebu plynu, 

cenu v korunách za 1 kWh a cenu celkem. Spotřeba plynu byla nejvyšší v roce 2013, 

dosáhla výše 59724 kWh. Nejniţší cena, 9,8 za 1 kWh, byla v roce 2010. 

Tabulka č.3: Zemní plyn  

Rok Spotřeba [kWh] Cena v Kč za 1 kWh Celkem [Kč] 

2008 57 969 9,9 573 893 

2009 58 235 10,1 588 174 

2010 57 961 9,8 568 018 

2011 59 100 10,2 602 820 

2012 58 635 10,6 621 531 

2013 59 724 10,7 639 047 

Celkem 351 624 61,3 3 593 482 

Průměr 58 604 10,2 598 914 

 

V letech 2008 aţ 2013 byla průměrná spotřeba plynu 58 604 kWh a průměrná cena 

byla 598914 Kč. Ve sledovaném období byla minimální spotřeba v roce 2010, a to ve výši 

57 961 kWh.  

4.2.4 Teplo 

Dodavatelem tepla základní škole Hlučín je společnost Teplo Hlučín, spol. s r.o, 

která je jediná teplárna v okolí města Hlučín. V tabulce č. 4 jsou uvedeny hodnoty spotřeby 

ve sledovaných letech 2008 aţ 2013, dále je zde uvedena cena v korunách za 1 GJ a 

celková cena. Nejniţší spotřeba tepla ve výši 2 124 GJ a nejvyšší cena 613,4Kč/GJ byly v 

roce 2013. Sníţení spotřeby tepla bylo způsobeno výměnou starých oken za nové. [15] 
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Tabulka č.4: Teplo 

Rok Spotřeba [GJ] Cena v Kč za 1 GJ Celkem [Kč] 

2008 2 296 590,1 1 184 921 

2009 2 238 588,9 1 183 100 

2010 2 269 593,8 1 193 538 

2011 2 275 592,2 1 190 914 

2012 2 262 610,6 1 228 527 

2013 2 124 613,4 1 234 774 

Celkem 13 464 3 589,0 7 215 775 

Průměr 2 244 598,2 1 202 629 
 

V letech 2009 a 2011 došlo, oproti předcházejícím letům, ke sníţení ceny tepla 

v důsledku sníţení nákladů za zemní plyn.  V roce 2012 došlo ke zvýšení ceny z 592,2 

Kč/GJ na 610,6 Kč/GJ z důvodů vyššího DPH a růstu cen paliva (viz graf č. 4). 

Graf č.4: Cena tepla za 1 GJ 
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aţ 2013. Spotřeba čistících a dezinfekčních prostředků má na základní škole Hlučín 

vzestupnou tendenci, coţ je způsobeno rostoucí cenou prostředků a zvýšenou sazbou DPH. 

Nejniţší celková cena za spotřebu čistících a dezinfekčních prostředků byla 40 475 Kč v 

roce 2008, nejvyšší cena byla 44 711 Kč v roce 2013. 

Tabulka č.5: Čistící a dezinfekční prostředky  

Rok 
1. čtvrtletí 

[Kč] 
2. čtvrtletí 

[Kč] 
3. čtvrtletí 

[Kč] 
4. čtvrtletí 

[Kč] 
Celkem [Kč] 

2008 11 281 10 403 7 485 11 306 40 475 

2009 11 492 10 521 7 626 11 451 41 090 

2010 11 888 10 792 7 790 11 623 42 093 

2011 12 256 11 044 8 043 11 759 43 102 

2012 12 562 11 230 8 118 11 939 43 849 

2013 12 783 11 448 8 378 12 102 44 711 

Celkem 72 262 65 438 47 440 70 180 255 320 

Průměr 12 044 10 906 7 907 11 697 42 553 
 

V grafu č. 5 lze vidět rostoucí cenu čistících a dezinfekčních prostředků za 

jednotlivá čtvrtletí. Nejvyšší spotřeba prostředků je v 1. a 4. čtvrtletí. Tuto spotřebu 

ovlivňuje zejména podzimní a zimní počasí, kdy je nutné vynaloţit více prostředků na 

úklid. Ačkoli ve 3. čtvrtletí dochází k celkovému úklidu školy, tak je spotřeba prostředků 

nejniţší a to z důvodu letních prázdnin.  

Graf č.5: Vývoj cen čistících a dezinfekčních prostředků za jednotlivá čtvrtletí  
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4.3 Identifikace příčin vzniku ztrát 

V této fázi jsem si poloţila pár otázek a odpovědí, které odhadují moţné příčiny 

ztrát, tzv. mnoţství, místa a okolnosti vzniku. Některé příčiny je moţné odstranit okamţitě, 

ostatní je nutno promyslet a zváţit různé varianty řešení. 

 

V oblasti energetiky: 

 ve třídách, kabinetech a na chodbách svítí světla, aniţ by to bylo nutné, 

 nevypínají se elektrické spotřebiče na noc ze zdrojů elektrické energie, 

 ţáci si ve škole nabíjejí své elektrické přístroje, klidně celý den (notebooky, 

mobilní telefony, tablety), 

 nejsou pouţívány úsporné zdroje elektrické energie. 

 

V oblasti tepla: 

 „protápěním“ neboli časté větrání ve třídách a na chodbách, 

 nezavírání vstupních dveří ţáky, učiteli nebo rodiči. 

 

V oblasti vody: 

 protékání vody na sociálních zařízeních, (WC, sprchy, umyvadla), 

 mytí nádobí pod tekoucí vodou, 

 chybí úsporné regulační sprchy, 

 chybí úsporná sociální zařízení (WC), 

 nekontrolované pouštění vody ţáků a zaměstnanců, 

 nekontrolovatelné zalévání květin. 
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V oblasti čistících a dezinfekčních prostředků: 

 pouţívání drahých čistících a dezinfekčních prostředků, 

 nesprávné pouţívání čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnanců 

 neboli nepouţívání ţádných dávkovačů nebo odměrek, 

 větší spotřeba mycích prostředků důsledkem častého umývání nádobí pod 

 tekoucí vodou. 
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5 Vyhodnocení a realizace projektu 

5.1 Návrhy možných variant 

Úkolem této varianty je nalézt nejvhodnější způsob, jak odstranit zjištěné příčiny 

vzniku úniku a ztrát. Aby byl projekt úspěšný, je potřeba aktivní zapojení všech 

zainteresovaných osob. Navrhla jsem seznam moţných variant, které mohou být úspěšné 

v její budoucí realizaci. 

Seznam možných navrhovaných variant: 

V oblasti energetiky: 

 poučit zaměstnance, aby dohlíţeli na zbytečně rozsvícená světla, 

 kontrolovat ţáky, nad mnoţstvím zapnutých elektrických spotřebičů, 

 kontrolovat ţáky, aby si zbytečně nehráli se světly ve třídě, 

 vypínat na noc všechny elektrické spotřebiče ze zdroje, 

 vypínat na noc všechna světla, 

 všímat si spotřeby energie při koupi nových spotřebičů a světel. 

 

V oblasti tepla: 

 nainstalovat do vstupních dveří samo-zavírací zařízení např. Brano, 

 kontrola těsnosti oken, 

 dodrţování správného větrání. 

 

V oblasti vody: 

 zavedení úsporných WC, 

 zavedení úsporných regulačních sprch, 

 zavedení úsporných vodovodních baterií a spořičů vody, 

 dohled zaměstnanců nad ţáky při jakémkoliv pouţívání vody, 
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 výměna nových vodovodních potrubí. 

 

V oblasti čistících a dezinfekčních prostředků 

 zakoupení různých dávkovačů neboli odměrek, 

 proškolit zaměstnance o dávkovačích nebo odměrkách, 

 nakoupit levnější čistící a dezinfekčních prostředky, 

 neumývat nádobí pod zbytečně tekoucí vodou, 

 podat správné informace o nakládání s čistícími a dezinfekčními prostředky 

zaměstnance a ţáky. 

5.2 Analýza proveditelnosti 

Při výběru variant je třeba zjistit, který z návrhu bude nejvhodnější a jaký bude jeho 

přínos.  

Prvotním cílem zavedení čistší produkce je sniţování environmentálních dopadů na 

lidské činnosti a ţivotní prostředí. Při zavedení projektu na základní škole, se hledaly 

oblasti, kde dochází k největším energetickým a materiálních únikům, a poté se zjišťovaly 

příčiny a moţnosti řešení. 

V oblasti ochrany životního prostředí: 

 sníţení spotřeby energie, 

 sníţení spotřeby vody, 

 sníţení spotřeby zemního plynu, 

 sníţení spotřeby tepla, 

 sníţení spotřeby čistících a desinfekčních prostředků. 

Z hlediska technckého provedení byly zváženy: 

 moţnosti dodávky energie, 

 školení zaměstnanců, 

 pořízení nových zaízení, 

 změna frekvence vyuţitelnosti, 

 revize a servis starých zařízení. 
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Z ekonomického hlediska pak byly zváženy: 

 výše investičních nákladů k zavedení případného opatření, 

 sledování cenového vývoje energií, 

 návratnost investic, 

 moţnosti získání externích zdrojů na realizaci projektu. 

5.3 Vybrané varianty navrhovaného řešení 

Navrhovaná řešení pro lepší přehled jsem rozdělila do tří skupin podle ekonomické 

náročnosti. Do první skupiny patří nejméně finančně náročné úpravy a řešení, druhou 

skupinou tvoří návrhy, které jsou středně náročné a třetí skupinu zastupují nejnáročnější 

moţnosti úsporných řešení. 

5.3.1 Finančně nenáročné varianty řešení čistší produkce 

Do finančně nenáročných variant řešení patří úpravy s minimálními náklady 

nebo o úpravy, které nevyţadují ţádnou investici. 

Snížení čistících a dezinfekčních prostředků  

Čistící a desinfekční prostředky jsou ve škole hodně důleţité, hlavně na udrţení 

čistoty a hygienických podmínek. Pro sníţení nákladů na tyto prostředky bych navrhla 

odměrky, které zajistí sníţení přebytečné spotřeby dezinfekčních a čistících prostředků. 

Klasické odměrky se pohybují okolo 30 Kč, při koupi 10 ks jsou investiční náklady na 

spotřebu čistících a dezinfekčních prostředků 300 Kč. Je nutné apelovat na zaměstnankyně 

úklidu, aby odměrky pouţívaly a tak zabránily zbytečnému plýtvání těchto prostředků. 

Dávkovací pumpa na kanystr, kde se cena pohybuje okolo 100 Kč, umoţní přesné 

dávkování čistících a desinfekčních prostředků a na jedno stlačení odpovídá 25g. Dá se 

upevnit na jakýkoliv větší kanystr s čistícími a dezinfekčními prostředky. Při koupi 5 kusů 

těchto dávkovacích pump, budou investiční nálady 500 Kč. 
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Obrázek č.7: Dávkovací pumpa [28] 

 

Snížení spotřeby elektrické energie 

Pro sníţení spotřeby energie bych navrhla vyměnit na základní škole úspornější 

osvětlení. Ve škole je 120 klasických ţárovek se spotřebou 40 W, i kdyţ se vţdy 

nezapínají všechny najednou, přesto dochází ke zbytečné spotřebě elektrické energie, která 

by se dala sníţit výměnnou za úspornější variantu. U výměny 120 úsporných osvětlení se 

spotřebou 11 W (svítivost srovnatelná s klasickou 75 W), kdy průměrná cena u jednoho 

zářiče je 60 Kč a investiční náklady činí 6 000 Kč. Průměrná doba svícení ve škole je 7 

hodin. 

 

Obrázek č.8: Úsporná zářivka [32] 
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Výpočet nákladů na zakoupení žárovek: 

120 [ks]× 50 [Kč] = 6 000 Kč 

Výpočet současné roční průměrné spotřeby žárovek: 

120 [ks]× 40 [W] = 4 800 W = 4,8 kW 

4,8 [kW] × 7 [h] × 365 [dnů] = 12 264 kWh 

Výpočet roční snížené průměrné spotřeby při použití úsporného osvětlení: 

120 [ks] × 11 [W] = 1 320 W = 1,32 kW 

1,32 [kW] × 7 [h] × 365 [dnů] = 3 372,6 kWh 

Výpočet roční úspory při použití úsporného osvětlení: 

12 264 [kWh] – 3 372,6 [kWh] = 8 891,4 kWh 

2,4 [Kč]  8 891,4 [kWh]= 21 339 Kč 

Prostá doba návratnosti: 

6 000 [Kč] ÷ 21 339 [Kč] = 3,5 měsíce 

Roční úspora při výměně klasických ţárovek za 11 W zářivky bude 8 891 kWh coţ 

je v peněţním vyjádřní 21 339 Kč. Doba návratnosti u spotřeby ţárovek je do 3,5 měsíce. 

 

Další nenáročnou variantou je vypínání výpočetní techniky ze zdrojů elektrické 

energie místo pouhého vypnutí do pohotovostního reţimu. Základní škola Hlučín vyuţívá 

2 dataprojektory (pohotovostní reţim jednoho dataprojektoru je 10 W), 3 tiskárny 

(pohotovostní reţim jedné tiskárny je 11 W), 50 počítačů (pohotovostní reţim jednoho 

pořítače je 0,8 W) a 50 monitorů (pohotovostní reţim jednoho monitoru jsou 2 W).  

Výpočet současné roční spotřeby elektrické energie výpočetní techniky v 

pohotovostním režimu: 

Dataprojektor 

2 [ks]  10 [W]  20 [h]  365 [dnů] = 146 000 Wh = 146 kWh 
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Tiskárny 

3 [ks]  11 [W]  22 [h]  365 [dnů] = 264 990 Wh = 264,99 kWh 

Počítače 

50 [ks]  0,8 [W]  16 [h]  365 [dnů] = 233 600 Wh = 233,60 kWh  

Monitory 

50 [ks]  2 [W]  16 [h]  365 [dnů] = 584 000 Wh = 584 kWh 

Výpočet roční úspory elektrické energie při vypínání výpočetní techniky ze zdrojů 

eletrické energie: 

146 [kWh] + 264,99 [kWh] + 233,60 [kWh] + 584 [kWh] = 1 228,59 kWh 

2,4 [Kč/kWh]  1 228,59 [kWh] = 2 948 Kč 

Prostá doba návratnosti: Ihned 

Tato varianta nevyţaduje ţádné náklady a při vypínání výpočetní techniky  

z elektrických zdrojů se ročně ušetří 1 228,59 kWh, coţ při průměrné ceně 2,4 Kč/kWh 

dělá ročně 2 948 Kč.  Doba návratnosti u vypínání výpočetní techniky je ihned. 

 

Snížení spotřeby tepla 

Nenáročnou a málo investiční variantou je kontrola a úprava těsnosti oken, správné 

větrání a instalace samouzavíracího zařízení Brano do hlavních dveří. Při správném větrání 

okolo 5 minut se prostor dostatečně vyvětrá a nedochází k většímu úniku tepla. Cena se 

pohybuje okolo 400 Kč/ks. Škola má jeden hlavní v chod s velkými dveřmi a 3 vedlejší, 

kterými ţáci chodí na školní zahradu. Při instalaci samouzavíracího zařízení do všech 

dveří, budou investiční náklady činit 1 600 Kč. Odhad doby návratnosti u samouzavíracího 

zařízení do všech dveří je do jednoho roku. 

Prostá doba návratnosti: do 1 roku 
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Obrázek č.9: Samouzavírací zařízení Brano  [31] 

 

5.3.2 Středně finančně náročné varianty 

U středně finančních navrhovaných opatření se vyţadují jisté peněţní prostředky, 

ale ne však takové, které by organizaci nějak zatěţovaly. 

Snížení spotřeby čistících a dezinfekčních prostředků 

Čistících a dezinfekční prostředky můţeme sníţit zakoupením dávkovače na mýdlo 

a dezinfekční prostředky na mytí rukou. Roční spotřeba tuhých mýdel je nejméně 2 880 

kusů, coţ je 23 040 Kč za rok při ceně 8 Kč/ks. Litrový dávkovač se dá zakoupit uţ za 230 

Kč. Při koupi pěnového mýdla Deb Foamer, by měla být spotřeba, kterou uvádí výrobce, 

aţ 50 % oproti běţnému tuhému mýdlu. Cena pěnového mýdla Deb Foamer se pohybuje 

kolem 300 Kč/l.[29] 

 

Obrázek č.10: Dávkovač na mýdlo [30] 
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Výpočet nákladů na nákup dávkovačů na mýdlo a desinfekční prostředky: 

120 [ks] × 230 [Kč] = 27 600 Kč 

Výpočet roční úspory mýdel a desinfekčních prostředků: 

23 040 [Kč]  × 0,5  = 11 520 Kč 

Prostá doba návratnosti:  

27 600 [Kč] ÷ 11 520 [Kč] = 2 roky a 4 měsíce 

Dávkovačů by bylo nutné zakoupit 120 ks. Náklady na jejich pořízení by se 

pohybovaly okolo 27 600 Kč. Při pouţití pěnových mýdel značky Deb Foamer by se roční 

náklady na spotřebu čistících a dezinfekčních prostředků měly sníţit na 11 520 Kč. Doba 

návratnosti u dávkovačů je 2 roky a 4 měsíce. 

 

Snížení spotřeby vody 

Pro sníţení spotřeby vody je důleţité se zaměřit na sociální a hygienické zařízení 

jako jsou sprchy, WC, umyvadla, které ţáci a zaměstnanci vyuţívají nejvíce.  

Sprchy vyuţívají ţáci a učitelé převáţně po tělocviku či nějaké sportovní aktivitě. 

Proto bych vyměnila u všech sprch staré sprchovací hlavice za úsporné. Cena úsporných 

sprchovacích hlavic značky EcoXygen se pohybuje v průměru okolo 900 Kč. Výrobce 

udává úsporu vody aţ 75 % ve srovnání s běţnou sprchovou hlavicí. Instalaci sprchových 

hlavic je moţno provést přímo na klasickou sprchovou hadici. A také bych doporučila větší 

kontrolu ţáků, aby zbytečně nenechávali téct vodu. 

Výpočet nákladů na zakoupení sprchových hlavic EcoXygen: 

16 [ks] 900 [Kč] = 14 400 Kč 

Výpočet roční úspory vody při použití sprchových hlavic EcoXygen: 

1 381 [m
3
]  0,75 = 1 036 m

3
 

40 091 [Kč]  0,75 = 30 068 Kč 

Prostá doba návratnosti:  

14 400 [Kč] ÷ 30 068 [Kč] = 6 měsíců 
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Celkové náklady na pořízení činní 14 400 Kč za 16 sprchovacích hlavic. Roční 

celková úspora za vodu bude tak pro základní školu Hlučín po jejich instalaci 1 036 m
3
. 

Doba návratnosti u sprchových hlavic je 6 měsíců. 

 

Další varianta na sníţení spotřeby vody je úsporný splachovací systém na toaletách, 

který umoţní splachovat menší mnoţství vody. Klasické splachovací toalety, bez moţnosti 

menšího či většího spláchnutí, mají nádrţe okolo 9 - 10 litrů. Splachování skoro deseti litry 

pitné vody povaţuji za zbytečné plýtvání vody. Moderní toalety se vyrábějí se s duálním 

splachováním, které nabízí splachování předem nastaveným malým nebo velkým objemem 

vody. Malé spláchnutí se pohybuje okolo 3 – 5 litrů a velké okolo 9-10 litrů. 

 

Obrázek č.11: Úsporné splachování [24] 

Výpočet nákladů na zakoupeníWC včetně nádrží: 

35 [ks]  1 000 [Kč] =35 000 Kč 

Výpočet současné roční průměrné spotřeby: 

408 [osob] × 9 [l] × 2 × 270 [dnů] = 1 982 880 l = 1 982,880 m
3
 

Výpočet roční průměrné spotřeby při použití duálního splachování: 

408 [osob] × 6 [l] × 2 × 270 [dnů] = 1 321 920 l = 1 321,920 m
3
 

Výpočet roční úspory při použití duálního splachování: 

1 982,880 [m
3
] - 1 321,920 [m

3
] =660,96 m

3 

29 [Kč]  660,96 [m
3
]= 19 168 Kč 

Prostá doba návratnosti:  

35 000 [Kč] ÷ 19 168 [Kč] = 1 rok a 10 měsíců 
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Při počtu 52 zaměstnanců a 356 ţáků, průměrném pouţívání toalety 2x kaţdý za 

den a cca s prázdninami 270 dní v roce o 9 litrovém splachování po výpočtu dostaneme 

1 982,880 m
3
/rok. Po upravené průměrné spotřebě se sníţení o 3 litrovém splachování 

dostaneme 1 321,920 m
3
/rok. Výsledkem je průměrný uspořený objem, který činní 660,96 

m
3
/rok. Do měření jsem nezapočítala návštěvy a rodiče, kteří příjdou do školy. Také 

frekvence 2 krát za den je velmi nízká, tudíţ se dá předpokládat daleko větší úspora. 

Celkové náklady na pořízení WC včetně splachovacích nádrţí, jenţ mají duální 

splachování, se pohybují okolo 119 000 Kč. Doba návratnosti u pouţití duálního 

splachování je 1 rok a 10 měsíců. 

 

5.3.3 Finančně náročné návrhy řešení čistší produkce 

Tyto úpravy vyţadují velký finanční obnos, který bohuţel organizace nemá ihned 

k dispozici.  

Snížení spotřeby vody na zalévání rostlin  

Po celé škole jsou rozmístěné květiny, a to jak ve třídách, tak na hlavní chodbě, 

které potřebují časté zalévání. Základní škola Hlučín pouţívá vodu také k zavlaţování 

trávníků či zalévání květin v areálu školy a při zalévání rostlin (např. brambory, okurky, 

rajčata atd.), které se sadí v rámci předmětu Pěstitelské práce. Navrhla bych proto instalaci 

svodu dešťové vody z okapu do nějaké objemnější nádrţe. Průměrné roční sráţky v letech 

2008 aţ 2013 činily 706,9 mm/m
2
. Vodou z nádrţe škola můţe zalévat květiny. Tím dojde 

ke značné úspoře spotřeby vody. [26] 

Vhodnou nádrţí můţe být nádrţ na vodu typu DC 9000 o objemu 9000 litrů, kdy 

náklad na pořízení jedné nádrţe se pohybuje okolo 37 000 Kč. Nádrţ přibliţně zabere 

místo o rozloze 5,69 m
2
. Některé firmy nabízejí ekologickou likvidaci, kde si poškozenou 

nádrţ odvezou a přivezou novou. 
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Obrázek č.12: Nádrž na dešťovou vodu [25] 

Výpočet ceny kontejnerů: 

4 [ks]× 37 000 [Kč] = 148 000 Kč 

Výpočet roční úspory vody na zalévání: 

4 [ks]× 9 000 [l] = 36 000 l = 36 m
3
 

29 [Kč/m
3
]× 36 [m

3
] = 1 044 Kč 

Prostá doba návratnosti: nad 10 let 

Průměrná roční úspora vody, pouţitá na zalévání rostlin při zavedení 4 kontejnerů 

na vodu typu DC 9000, bude ve výši 36 m
3
. Coţ je úspora 1 044 Kč.  Doba návratnosti u 

zavedení kontejnerů na dešťovou vodu je nad 10 let. 

 

Snížení spotřeby vody u sanitárního zařízení 

Doporučila bych v celé základní škole vyměnit u všech umyvadel staré baterie za 

nové. Na trhu je široká škála energeticky úsporných variant baterií, nejčastěji se vyuţívá 

jednotkové baterie. Cena se pohybuje v průměru okolo 3 000 Kč. Nové baterie by podle 

informací výrobce měli sníţit spotřebu vody aţ o 60 %. 
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Obrázek č.13: Úsporná bezdotyková vodovodní baterie [27] 

Výpočet nákladů na pořízení baterií: 

120 [ks]  3 000 [Kč] = 360 000 Kč 

Výpočet roční úspory vody při použití nových baterií: 

2 210 [m
3
]  0,6 = 1 326 m

3
 

64 145 [Kč]  0,6 = 38 487 Kč 

Prostá doba návratnosti:  

360 000 [Kč] ÷ 38 487 [Kč] = 9 let a 4 měsíce 

Při zakoupení 120 úsporných bezdotykových vodovodních baterií budou investiční 

náklady 360 000 Kč. Úspora vody bude ve výši 1 326 m
3
 za rok, coţ je 38 487 Kč při 

průměrné ceně za 29 Kč/m
3
. Doba návratnosti u výměny úsporných vodovodních baterií je 

9 let a 4 měsíce. 

 

Snížení spotřeby elektrické energie 

Finančně náročný návrh úspory v oblasti elektrické energie spočívá v instalaci 

solárních panelů. Solární energie je ekologická a její zásoby jsou nevyčerpatelné. Přímé 

vyuţití slunečních paprsků pro výrobu elektrické energie má velká potenciál v pokrytí 

potřeb, vzhledem k velké nevyuţité ploše na střechách budov Základní školy  

Hlučín. [14, 33] 

Solární panel, který má nominální výkon 250 Wp, je umístěn vertikálně pod úhlem 

53, dokáţe ročně vyrobit aţ 305,57 kWh energie (viz tabulka č. 6). 
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Obrázek č.14: Solární panely [34] 

 

Tabulka č.6: Výpočet sluneční a vyrobené energie  [35] 

Měsíc Sluneční energie [kWh/m
2
] Vyrobená energie [kWh] 

Leden 36,89 9,16 

Únor 54,6 13,3 

Březen 108,5 26,5 

Duben 150,9 37,4 

Květen 161,2 39,4 

Červen 158,7 38,2 

Červenec 159,34 37,7 

Srpen 159,03 38,1 

Září 117,3 27,4 

Říjen 79,05 18,8 

Listopad 44,7 10,9 

Prosinec 36,27 8,71 

Celkem 105,54 25,46 

Průměr 1 266,48 305,57 
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Plocha střechy školy:  480 m
2
 

Plocha panelu:  1,63 m
2
 

Náklady na pořízení:   1 800 865 Kč 

Výpočet počtu panelů: 

480 [m
2
]  1,63 [m

2
] = 295 panelů 

Výpočet průměrné roční úspory:  

295 [panelů] × 305,57 [ kWh] = 90 143,15 kWh 

2,4 [Kč] × 90 143,15 [kWh]= 216 344 Kč 

Prostá doba návratnosti:  

1 800 865 [Kč] ÷ 216 344 [Kč] = 8 let a 4 měsíce 

Investiční náklady na pořízení 295 solárních panelů včetně instalace činí 1 800 865 

Kč. Při vyuţití 480 m
2
 plochy střech Základní školy Hlučín můţe být roční úspora 

elektrické energie aţ 90 143,15 kWh, při průměrné ceně 2,4 Kč to činí 216 344 Kč. Doba 

návratnosti při instalaci solárních panelů je 8 let a 4 měsíce. 

 

5.4 Vyhodnocení variant v jednotlivých oblastech 

V této podkapitole shrnu všechny navrţené varianty pro sníţení spotřeby elektrické 

energie, vody, tepla, čistících a dezinfekčních prostředů. V oblasti plynu jiţ škola učinila 

potřebné kroky pro jeho sníţení. Plyn vyuţívá základní škola Hlučín pouze pro vaření a v 

roce 2007 došlo k výměně starých plynových sporáků za nové. V oblasti tepla také jiţ 

došlo ke sníţení, a to v roce 2013 kdy bylo provedeno zateplení a výměna oken. Návrhy, 

kde se dá vyčíslit úrpora, jsou z oblasti elektrické energie, vody a čistících a dezinfekčních 

prostředků. Sníţení z celkové spotřeby těchto oblastí vyjadřuje graf č. 6. V oblasti spotřeby 

elektrické energie jde při realizaci návrhů sníţit celkovou roční spotřebu o 69 %. V oblasti 

pouţití vody se jedná o 37 % a v oblasti čistících a dezinfekčních prostředků to je aţ 27 %. 
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Graf č.6: Celkové snížení spotřeby v procentuálním vyjádření  

 

 

5.4.1 V oblasti elektrické energie 

Celkové náklady:   1 806 865 Kč 

Celková úspora v kWh/rok:  100 263,14 kWh 

Celková úspora v Kč/rok:  240 631 Kč 

Prostá doba návratnosti:  7 let a 6 měsíců 

V oblasti elektrické energie jsem navrhla neinvestiční moţnost úspory v podobě 

vypínání výpočetní techniky ze zdrojů elektrické energie. Základní škola Hlučín uvádí 

výpočetní techniku pouze do pohotovostního reţimu. Vypínáním by se ročně ušetřilo aţ 10 

119,99 kWh (1 %). Dále bych navrhla výměnu klasických 40 W ţárovek za úsporné 11 W. 

Jedná se o méně náročnou finanční variantu, při které by byly náklady 6 000 Kč. Úspora 

by pak činila 8 891,4 kWh (6 %). Finančně náročnou variantou je instalace solárních 

panelů na nevyuţitý prosto střech základní školy Hlučín. Náklady na pořízení by činily 1 

800 865 Kč a roční úspora elektrické energie by při příznivém počasí byla aţ 90 143,15 

kWh (62 %).  Doba návratnosti v oblasti elektrické energie je 7 let a 6 měsíců. 

 

 

69%

37%

27%

Elektrická energie Voda Čistící a dezinfekční prostředky



Bc. Martina Mikulková: Čistší produkce na základní škole 

2014  45 

5.4.2 V oblasti vody 

Celkové náklady:  641 400 Kč 

Celková úspora v m
3
/rok: 3 059 m

3
 

Celková úspora v Kč/rok:   88 767 Kč  

Prostá doba návratnosti:  7 let a 3 měsíce 

Spotřebu vody jsem si rozdělila do tří oblastí, podle pouţití na: vodu na zalévání, 

vodu na hygienické účely a vodu na úklid. V oblasti sníţení spotřeby vody jsem se 

zaměřila na pouţití vody na zalévání a pro hygienické účely. Průměrná roční spotřeba vody 

se pohybuje okolo 239 348 m
3
.  

Vodu vyuţívanou pro hygienické účely jsem si dále rozdělila do tří kategorií, a to 

podle spotřeby (viz graf č. 7) na WC, umyvadla a sprchy. U toalet, lze sníţit spotřebu 

vody, koupí nových toalet včetně duálních nádrţí, jejichţ spotřeba na velké spláchnutí je 6 

litrů. To nám z celkové průměrné roční spotřeby uspoří 660,96 m
3
 (8 %). Umyvadla bych 

vybavila novými typy úsporných bezdotykových baterií. Tyto baterie by podle odhadů 

výrobce měly sníţit spotřebu vody aţ o 60 %. Z celkové roční spotřeby vody činí úspora 1 

326 m
3 

(16 %). U sprch bych vyměnila jejich hlavy, přičemţ nové lze namontovat na 

původní hadice a tak náklady na jejich pořízení nebudou příliš vysoké. Roční úspora u 

takto upravených sprch je 1 036 m
3
 (12,5 %). Doba návratnosti v oblasti vody je 7 let a 3 

měsíce. 

Graf č.7: Rozdělení vody používané pro hygienické účely  
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Vodu pouţívanou na zalévání lze sníţit pořízením 4 plastových nádrţí na dešťovou 

vodu o objemu 9 000 l. Při pouţití těchto plastových nádrţí by roční úspora z celkové 

spotřeby byla 36 m
3
 (0,5 %). Ač je to z celkového mnoţství roční spotřeby vody velmi 

nepatrné sníţení, tak dešťová voda, kromě sníţení nákladů na nákup pitné vody, 

neobsahuje chlor a je tak vhodná na zalévání i pokojových rostlin. 

Graf č.8: Spotřeba vody sanitárního zařízení  

 

Celková úspora při realizaci těchto návrhů by byla 3 059 m
3
/rok (37 %). Při 

průměrné ceně 29 Kč/m3 by byla celková roční úspora 88 767 Kč.  

 

5.4.3 V oblasti tepla 

Celkové náklady:  1 600 Kč 

Prostá doba návratnosti: Ihned 

Základní škola Hlučín je vytápěna teplárnou. Ve sledovaném období činila 

průměrná spotřeba 2 244 GJ/rok. V roce 2013 došlo ke sníţení potřeby tepla a to díky 

zateplení a výměny oken. Proto jsem navrhla kontrolu správného větrání. Při správném 

větrání v chladném počasí při době přibliţně 5 minut, se prostor dostatečně vyvětrá bez 

větší ztráty tepla. Dále jsem navrhla kontrolu těsnosti oken, ač se jedná o okna nová, je 

důleţitá kontrola a zjištění, zda okna správně těsní. Poslední finančně nenáročnou 

variantou je instalace samouzavíracího zařízení. Náklady na pořízení by při koupi 4 kusů 
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činily 1 600 Kč. Škola sice má toto zařízení, ale bohuţel jiţ neplní svůj účel a díky tomu 

uniká ze školy teplo. Doba návratnosti v oblasti tepla je ihned. 

 

5.4.4 V oblasti čistících a dezinfekčních prostředků 

Celkové náklady:  28 400 Kč 

Celková roční úspora:  11 520 Kč 

Prostá doba návratnosti: 2 roky a 6 měsíců 

Průměrná roční celková cena čistících a dezinfekčních prostředků ve sledovaném 

období byla 42 553 Kč. Při zavedení dávkovačů mýdel a zakoupení pěnových mýdel by 

celková roční úspora byla 11 520 Kč (27 %). Dále jsem navrhla investici do pořízení 

odměrek a dávkovacích pump na kanystr. Pouţití těchto pomůcek nelze vyčíslit, jelikoţ 

závisí na správném pouţití zaměstnankyň. Je proto nutné apelovat na zaměstnankyně, aby 

dané pomůcky pouţívaly a tím sníţily čistící a dezinfekční prostředky.  Doba návratnosti 

v oblasti čistících a dezinfekčních prostředků je 2 roky a 6 měsíců. 
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5.5 Doporučení vyhodnocených variant podle návratnosti 

Při zavádění úsporných opatření na základní škole Hlučín bych se jako první 

zaměřila na neinvestiční varianty, u nichţ je návratnost okamţitá. Jedná se o vypínání 

výpočetní techniky ze zdrojů elektrické energie a o správnost větrání. U obou variant stačí 

proškolit zaměstnance. Dále bych pokračovala v zavádění variant, u nichţ je doba 

návratnosti o 1 roku. Jedná se o výměnu samouzavíracího zařízení Brano u všech dveří. 

Pokračovala bych výměnnou starých sprchovacích hlavic za hlavice nové. Posledním 

návrhem, jehoţ návratnost je do 1 roku, je výměna 40W klasických ţárovek za úsporné 

11W.  

Návratnost do dvou let je u splachovacího systému, kde bych vyměnila původní 

nádrţe, jenţ mají okolo 9 aţ 10 litrů a jsou bez moţnosti menšího či většího spláchnutí, za 

nádrţe s duálním splachováním, u kterých se malé spláchnutí pohybuje v rozsahu okolo 3 

aţ 5 litrů a velké okolo 9 aţ 10 litrů. V oblasti čistících a dezinfekčních prostředků jsem 

navrhla zakoupení dávkovačů mýdla a pouţití pěnového mýdla, čímţ zmenšíme spotřebu 

tuhého mýdla. Návratnost je u tohoto návrhu do 3 let.  

Instalaci solárních panelů, které vyuţívají sluneční energií k výrobě elektrické 

energie, by základní škola Hlučín ročně ušetřila 62 % z celkové spotřeby elektrické 

energie. Jedná se o finančně náročný návrh, jehoţ návratnost je do 9 let. Předposledním 

návrhem, jehoţ návratnost je do 10 let, je výměna starých baterií za nové. Ač je návratnost 

velmi vysoká, tak i přesto bude výměna nutná z důvodu nevyhovujícího starého zařízení. 

V oblasti úspory vody na zalévání jsem navrhla zavedení nádrţí na dešťovou vodu. Jejich 

pořízení je nákladné a návratnost je velmi vysoká. Ale díky úspoře v jiných oblastech a 

moţnost získání dotací, bych i přesto toto zavedení navrhla, jelikoţ ušetří úsporu pitné 

vody, která se na zalévání pouţívá. 
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6 Závěr 

Moje diplomová práce se týkala čistší produkce v nevýrobní organizaci. Cílem 

práce bylo seznámení s metodikou čistší produkce a vhodným návrhem čistší produkce pro 

základní školu Hlučín. Čistší produkce je velmi prospěšná v jakémkoliv odvětví. Měli 

bychom si uvědomit, ţe nejde jen o sníţení nákladů firmám, státním subjektům nebo 

podnikatelům, ale ţe se dostáváme k zdravějšímu, čistějšímu a přínosnějšímu ţivotnímu 

prostředí v celém světě.  

Diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části a to na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části jsem popisovala čistší produkci a zaměřila se na seznámení se základní 

školou Hlučín. V praktické části jsem se podrobně zabývala čistší produkcí pro tuto školu a 

snaţila se sníţit spotřebu elektrické energie, vody, tepla, plynu, čistících a dezinfekčních 

prostředků. Základní škola mi poskytla své interní zdroje, ze kterých jsem čerpala potřebné 

údaje pro vyhotovení svých budoucích a snad přínosných opatření. 

Prostřednictvím svých návrhů jsem nejvíce spotřebu sníţila v oblastech elektrické 

energie, vody a mnoţství čistících a dezinfekčních prostředků. 

Své návrhy řešení stanovených cílů, jsem ukázala základní škole a doufám, ţe je 

pouţije a bude pro ně velkým přínosem. Jsem přesvědčena, ţe někteří zaměstnanci aţ uvidí 

smysl a přínos čistší produkce se rozhodnou provést svou variantu čistší produkce ve svých 

domovech. 
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