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Anotace 

Diplomová práce se zabývá navržením projektu čistší produkce ve vzdělávací instituci 

zabezpečující předškolní vzdělávání dětí ve věku od 3 do 6 let. Cílem této práce je popis 

postupu aplikace čistší produkce v praxi, navržení projektu čistší produkce a zhodnocení 

potenciálu mateřské školy pro zlepšení v oblasti spotřeby přírodních zdrojů a tvorby 

odpadů. Teoretická část práce se zabývá popisem preventivních přístupů k ochraně 

životního prostředí, charakteristikou strategie čistší produkce a její metodikou. Také 

objasňuje význam environmentální výchovy a možnosti využití preventivních strategií ve 

školách. Praktická část se věnuje navržení projektu čistší produkce pro Mateřskou školu 

Tovačov a zhodnocení potenciálu mateřské školy pro zlepšení v oblasti ochrany životního 

prostředí. 
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Summary 

This diploma thesis is focused on a design of a cleaner production project in an 

educational institution providing pre-school education of children ages 3 to 6 years old. 

The goal of this thesis is a description of the application of cleaner production at practice, 

design of the project and evaluation of cleaner production potential of a nursery school for 

improvement in the consumption of natural resources and waste. The theoretical part 

describes the preventive approach to environmental protection, characteristic of cleaner 

production strategy and its methodology. It also explains the significance of environmental 

education and possibilities of prevention strategies in schools. The practical part is focused 

on design of cleaner production project for nursery school Tovacov and assessment of the 

potential for improvement in the area of environmental protection. 

 

Key words 

cleaner production, nursery school, environment, prevention strategy, voluntary 

approaches for environmental policy, environmental education  



Seznam zkratek: 

 

BSK – biologická spotřeba kyslíku 

CEMS – České ekologické manažerské centrum 

CIR – Centrum inovací a rozvoje 

CP – čistší produkce (Cleaner Production) 

ČOV – čistírna odpadních vod 

ČR – Česká republika 
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EMAS – Environmental Management Audit System 

EMS – Environmental Management System 
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kWh – kilowat hodina 

l – litr 

LCA – hodnocení životního cyklu (Life Cycle Asassement) 

MŠ – mateřská škola 

MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NL – nerozpuštěné látky 

N-NH4 – amoniakální dusík 

NV – nařízení vlády 

OSN – Organizace spojených národů 

OV – odpadní voda 

Pcelk – celkové množství fosforu 

PDC – Professional Development Certificate 

PET – Polyethylentereftalát 

SBR – reaktor s přerušovaným provozem (Sequencing Batch Reactor) 

Státní program EVVO ČR – Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty v České republice 

Ug – koeficient prostupu tepla skla 

UNEP – Program OSN pro životní prostředí (United Nations Environmental Programme) 

UNIDO – United Nations Industrial Development Organisation 

US EPA – Agentura pro životní prostředí USA (United States Environmental Protection 

Agency) 

USA – Spojené státy americké 

Uw – koeficient prostupu tepla okna 

VÚ – Vodohospodářský úřad 

W – watt 

ZŠ – Základní škola 

  



Obsah 

1 Úvod ......................................................................................................................... 1 

2 Čistší produkce a její význam ................................................................................. 2 

2.1 Přístupy k ochraně životního prostředí ................................................................. 2 

2.1.1 Pasivní chování ............................................................................................ 2 

2.1.2 Reaktivní chování ........................................................................................ 2 

2.1.3 Proaktivní chování ....................................................................................... 3 

2.1.4 Hlavní principy preventivní ochrany životního prostředí .............................. 3 

2.2 Čistší produkce a její historie............................................................................... 4 

2.2.1 Čistší produkce v ČR.................................................................................... 5 

2.3 Výhody plynoucí ze zavedení čistší produkce ...................................................... 7 

3 Metodika projektu čistší produkce ......................................................................... 8 

3.1 Příprava projektu ............................................................................................... 10 

3.2 Předběžné hodnocení ......................................................................................... 10 

3.3 Plánování a organizace projektu ........................................................................ 11 

3.3.1 Příprava plánu projektu .............................................................................. 12 

3.4 Fáze analýzy ..................................................................................................... 12 

3.5 Fáze návrhu variant ........................................................................................... 13 

3.6 Analýza proveditelnosti ..................................................................................... 13 

3.7 Fáze realizace .................................................................................................... 14 

3.8 Vyhodnocení výsledků projektu ........................................................................ 15 

4 Vzdělávací instituce a životní prostředí ................................................................ 16 

4.1 Environmentální výchova .................................................................................. 16 

4.2 Environmentální výchova v mateřských školách................................................ 16 

4.3 Program ekoškola .............................................................................................. 18 

4.4 Ekologicky šetrná služba – školy a vzdělávací zařízení ...................................... 21 

5 Projekt čistší produkce v mateřské škole Tovačov ............................................... 23 

5.1 Příprava projektu ............................................................................................... 23 

5.1.1 Environmentální politika ............................................................................ 23 



5.2 Předběžné hodnocení ......................................................................................... 24 

5.2.1 Charakteristika objektu............................................................................... 24 

5.3 Plánování a organizace projektu ........................................................................ 26 

5.3.1 Stanovení řídící a pracovní skupiny ............................................................ 26 

5.3.2 Stanovení časového harmonogramu ........................................................... 26 

5.4 Analýza vstupů a výstupů .................................................................................. 28 

5.4.1 Vymezení bilančního prostoru a období ..................................................... 28 

5.4.2 Spotřeba elektrické energie ........................................................................ 28 

5.4.3 Spotřeba vody ............................................................................................ 32 

5.4.4 Spotřeba zemního plynu ............................................................................. 36 

5.4.5 Spotřeba materiálů ..................................................................................... 38 

5.4.6 Odpadové hospodářství .............................................................................. 40 

5.4.7 Shrnutí analýzy vstupů a výstupů ............................................................... 41 

5.4.8 Stanovení cílů ............................................................................................ 42 

5.4.9 Stanovení ukazatelů ................................................................................... 42 

5.4.10 Stanovení překážek .................................................................................... 42 

5.4.11 Stanovení priorit ......................................................................................... 42 

5.5 Identifikace příčin vzniku ztrát .......................................................................... 43 

5.6 Fáze návrhu variant ........................................................................................... 44 

5.6.1 Výběr variant pro další analýzu .................................................................. 45 

5.7 Analýza proveditelnosti ..................................................................................... 47 

6 Diskuze navržených opatření a výsledků .............................................................. 56 

7 Závěr ...................................................................................................................... 61 

 



Hana Hudcová: Případová studie projektu čistší produkce v mateřské škole 
 

 

2014  1 

 

1 Úvod 

 Diplomová práce se zabývá navržením projektu čistší produkce ve vzdělávací 

instituci zabezpečující předškolní vzdělávání dětí ve věku od 3 do 6 let. Cílem této práce je 

popis postupu aplikace čistší produkce v praxi, navržení projektu čistší produkce pro 

Mateřskou školu Tovačov a zhodnocení potenciálu mateřské školy pro zlepšení v oblasti 

spotřeby přírodních zdrojů a tvorby odpadů.  

Teoretická část se zabývá popisem postojů k ochraně životního prostředí, 

charakteristikou a historií čistší produkce a důvody k zavádění programu čistší produkce 

v podnicích.  Dále je popsána metodika čistší produkce a její klíčové fáze.  

Práce se také zaměřuje na problematiku ochrany životního prostředí a environmentální 

výchovy ve vzdělávacích institucích. Jsou zde objasněny obecné cíle environmentální 

výchovy a také dílčí cíle environmentální výchovy v mateřských školách dle Státního 

programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. Teoretická 

část práce se věnuje také charakteristice mezinárodního programu Ekoškola a stručnému 

popisu jeho metodiky.  

Cílem praktické části je navržení projektu a zhodnocení potenciálu pro zavedení 

projektu čistší produkce pro Mateřskou školu Tovačov podle stanovené metodiky. V rámci 

projektu je navrženo znění environmentální politiky, je provedeno předběžné hodnocení a 

charakteristika mateřské školy, plánování a organizace projektu a podrobná analýza vstupů 

a výstupů v jednotlivých oblastech.  

Na základě zjištěných příčin vzniku ztrát jsou navrženy varianty možných opatření, 

z nichž vybrané varianty jsou dále podrobněji analyzovány za účelem zjištění potenciálu 

mateřské školy pro zlepšení svého hospodaření a snížení vlivu na životní prostředí. V této 

analýze jsou vyčísleny možné úspory při zavedení navržených variant, předpokládané výše 

investičních nákladů a doba návratnosti investic.  
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2 Čistší produkce a její význam 

Následující kapitola se věnuje popisu jednotlivých přístupů k ochraně životního 

prostředí, charakteristice programu čistší produkce, její historie ve světě i v České 

republice a definuje výhody zavádění čistší produkce v podnicích. 

2.1 Přístupy k ochraně životního prostředí 

Dle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, je 

životní prostředí „vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a 

je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, 

půda, organismy, ekosystémy a energie. Ekosystém je dle stejného zákona funkční soustava 

živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, 

tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém 

prostoru a čase.“ [1] 

Pokud je ekosystém ekologicky stabilní, je schopen vyrovnávat změny způsobené 

vnějšími činiteli, a zachovávat tak své přirozené vlastnosti a funkce. Dojde-li k narušení 

stability ekosystému, naruší se jeho dynamická rovnováha a životní prostředí může být 

znehodnoceno. K tomuto narušování dochází přirozeně, ale v tom případě má většinou 

pouze lokální význam. Globálně významné je potom narušování ekosystému 

antropogenními vlivy. Jedná se zejména o nepřiměřený odběr a vnášení látek a energií do 

přírodních ekosystémů. Hlavní příčinou těchto vlivů je výroba a spotřeba určitých 

produktů, která je s přírodou spojena látkovými a energetickými toky.  Do výroby vstupují 

přírodní zdroje a vystupují z ní emise, odpadní vody, teplo nebo tuhé odpady. [2] 

Vztah společnosti k životnímu prostředí se vyvíjel a měnil spolu s vývojem lidstva. Je 

ovlivněn filozofií a etickou vyspělostí společnosti nebo také úrovní vědecko-technického 

rozvoje.  

2.1.1 Pasivní chování  

Podstatou pasivního chování je předpoklad, že odpady jsou nezbytným produktem 

výroby. To je většinou způsobeno minimálními znalostmi o problematice životního 

prostředí nebo holým nezájmem. [2] 

2.1.2 Reaktivní chování  

K reaktivnímu přístupu dochází v případě, když podnik nesplňuje legislativu životního 

prostředí a je nucen provést opatření. Podnik však aktivně nevyhledává možnosti, jak by 
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zabránil svému negativnímu působení na životní prostředí. Vedení se o tuto problematiku 

většinou nezajímá, neboť neovlivňuje postavení podniku na trhu.  

Nejčastějším řešením problému s legislativou jsou zde koncová zařízení, která 

zachycují, upravují nebo zneškodňují odpady a emise. Může jít například o různé 

odlučovače, filtry nebo spalování odpadu. Znečištění je tak koncentrováno, či naopak 

rozptýleno, ale stále může ohrožovat životní prostředí, jelikož dochází pouze k přelévání 

znečišťujících látek z jedné složky životního prostředí do druhé. [2], [3], [4] 

Tento přístup byl rozšířen přibližně do konce 70. let 20. století. Poté, co vzrostl zájem 

o problematiku omezených zdrojů surovin a energie na Zemi, byly podniky nuceny řešit 

množství vznikajícího odpadu a špatné využívání přírodních zdrojů. Jednou z možností 

byly techniky opakovaného užití a recyklace, které však nejsou dostatečně efektivní. 

Produkty recyklace mají horší možnosti využití a recyklační zařízení jsou energeticky a 

finančně velmi náročná.  Proto je nutné vzniku odpadů předcházet. [2] 

2.1.3 Proaktivní chování  

Pokud se podnik chová proaktivně, tak se na rozdíl od předešlých metod snaží vzniku 

odpadů a znečištění předcházet. Aktivně přispívá k testování nových technik v oblasti 

ochrany životního prostředí a aktivně hledá cesty, kterými by svůj negativní dopad na 

životní prostředí neustále snižoval. Tím se zároveň přizpůsobuje trendům na trhu a 

zlepšuje vlastní schopnost konkurence. Z globálního hlediska tento přístup pomáhá 

realizaci principů trvale udržitelného rozvoje, neboť se snaží dosáhnout co největších úspor 

surovin a energie.  

Firmy s proaktivním přístupem většinou zavádí do svého managementu systémy 

ochrany životního prostředí, jejichž podstatou je zabudování aspektů ochrany životního 

prostředí do řídicího systému podniku. [2], [3] 

2.1.4 Hlavní principy preventivní ochrany životního prostředí 

Preventivní (proaktivní) přístup je založen na třech základních principech: principu 

prevence, opatrnosti a integrace. 

Princip prevence je velmi prostý. Je jednodušší a levnější předejít znehodnocování 

životního prostředí, než jeho následky později odstraňovat. 

Kromě zabraňování kontaminace životního prostředí je důležité také prověřovat 

takové zásahy do životního prostředí, které se na první pohled zdají být neškodné. Je nutné 
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provádět kontinuální monitoring a zacházet se všemi novými látkami a technologiemi jako 

s potencionálně škodlivými. To vše zahrnuje princip opatrnosti. 

Dle principu integrace musí být zkoumány vlivy na životní prostředí i opatření, která 

se mají realizovat, ve vzájemných souvislostech a musí být posuzovány integrálně ve 

všech realizačních stádiích. Tím se zamezí již zmiňovanému přelévání znečištění a 

neefektivním postupům.[2] 

2.2 Čistší produkce a její historie 

Čistší produkce (Cleaner Production) je jedním z dobrovolných nástrojů, který neřeší 

pouze problematiku environmentální, ale zabývá se také ekonomickou stránkou výroby. 

Podporuje efektivnější využívání vstupních zdrojů a snižuje rizika vůči člověku a 

životnímu prostředí. Jedná se o univerzálně použitelný přístup pro všechna průmyslová 

odvětví i sektor služeb.  Hlavní význam této strategie spočívá v tom, že se jedná o 

ekonomicky výhodný způsob snižování negativních dopadů na životní prostředí. Chrání 

tak životní prostředí, spotřebitele i zaměstnance a zároveň zlepšuje efektivitu, kvalitu 

produktu, rentabilitu i konkurenceschopnost podniku či organizace. [3], [4], [5], [6] 

UNEP (United Nations Environmental Progarmme) definuje čistší produkci jako „stálou 

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

efektivnost a omezit rizika jak vůči člověku, tak i životnímu prostředí. 

U výrobních procesů čistší produkce zahrnuje efektivnější využívání surovin a energií, 

vyloučení toxických, nebezpečných materiálů a prevenci vzniku odpadů a emisí u zdroje. 

U produktů (výrobků a služeb) se strategie čistší produkce zaměřuje na snížení jejich 

dopadu na životní prostředí, a to v rámci jejich celého životního cyklu, od vývoje až po jejich 

využití.“  [7] 

Vývoj čistší produkce začal v roce 1972, kdy se ve Stockholmu konala první 

konference OSN o životním prostředí, která byla základním mezníkem v názoru na životní 

prostředí. Závěrečný dokument, tzv. Stockholmská deklarace, konstatuje, že schopnost 

člověka přetvářet životní prostředí dosáhla neúnosných rozměrů, a ochrana a zlepšování 

životního prostředí je proto primárně důležitá a ovlivňuje jak kvalitu života, tak možnosti 

ekonomického rozvoje na celém světě. [2], [3], [8] 

Za účelem rozvíjení těchto myšlenek byl zřízen Program OSN pro životní prostředí 

(UNEP). Jeho hlavní úlohou je koordinace naplňování tzv. Akčního plánu, který je 

součástí Stockholmské deklarace. Ústředí UNEP sídlí v keňském hlavním městě Nairobi. 

Od vzniku UNEP byla jeho činnost zaměřena na oblasti, jakými jsou ochrana atmosféry, 

opatření proti změně klimatu, poškozování ozonové vrstvy a znečišťování ovzduší, 
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ochrana kvality vod, oceánů a mořských pobřeží, opatření proti odlesňování a rozšiřování 

pouští, ochrana biologické rozmanitosti, uplatňování technologií nenarušujících životní 

prostředí, zpracování odpadů a zacházení s chemikáliemi způsoby nepoškozujícími životní 

prostředí a ochrana lidského zdraví. [4], [8] 

V současné době se činnost UNEP zaměřuje prioritně na monitoring životního 

prostředí, hodnocení vlivů, výzkum, shromažďování a rozšiřování informací, včetně 

systémů včasného varování, čistotu vod, přenos vhodných technologií, prohlubování 

spolupráce mezinárodních environmentálních úmluv, vytváření nástrojů pro politická 

rozhodování ve prospěch životního prostředí a pomoc africkým zemím. [4] 

Ze závěrů Stockholmské konference plyne, že reaktivní strategie kontroly a řízení 

znečištění selhala a je nutné provést efektivnější preventivní opatření. Impulsem ke vzniku 

preventivních strategií zaměřených na předcházení vzniku odpadů se stala novelizace 

zákonů v USA v 80. letech 20. století, při níž došlo ke zvýšení poplatků za produkci 

odpadů a ke značnému zvýšení daní za znečišťování životního prostředí. Snižování 

množství odpadů se tedy stalo po ekonomické stránce velmi výhodné. [2], [6] 

Pojem čistší produkce byl poprvé definován v roce 1989 na zasedání UNEP v Paříži. 

Vznikl také Program čistší produkce jako součást činnosti UNEP, Divize pro technologii, 

průmysl a ekonomii DTIE. Z počátku 90. let byl výrazně orientován na procesy a jejich 

možnou optimalizaci, zejména úsporou vstupních surovin a energií, snížením množství 

vznikajících odpadů, záměnou toxických a nebezpečných látek za bezpečnější. Projekty 

orientované na výrobky následovaly s mírným časovým posunem, asi o pět let později. 

Tehdy se začaly uplatňovat nástroje jako ekodesign a LCA. Sektor služeb byl do programu 

zahrnut v druhé polovině 90. let.  [2], [8], [9], [10] 

2.2.1 Čistší produkce v ČR 

Na opatření vedoucí k minimalizaci odpadů byly v různých zemích poskytovány státní 

dotace. V rámci těchto dotací vydala US EPA (United States Environmental Protection 

Agency - Agentura pro životní prostředí USA) příručku s obecným návodem, jak provádět 

minimalizaci odpadů ve všech fázích výrobního procesu. Příručka byla bezplatně 

k dispozici všem pracovníkům ve výrobě bez rozdílu oborového zaměření. V důsledku 

značných finančních úspěchů, jež aplikaci minimalizace odpadů doprovázely, vzbudil 

tento postup zájem i v ostatních státech. V Evropě jej začalo první zkoušet Nizozemí, 

později skandinávské státy a díky podpoře OSN byla preventivní strategie rozšířena i 

v postkomunistických a rozvojových zemích. [2] 
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V České republice americké Světové ekologické centrum provedlo několik pilotních 

projektů a podporovalo založení Centra prevence znečištění v rámci Českého ekologického 

manažerského centra (CEMC). V roce 1992 byl zahájen česko-norský projekt, zaměřený 

hlavně na budování kapacit pro zavádění čistší produkce v průmyslových podnicích. 

Probíhal formou dlouhodobých kurzů s prací na konkrétní případové studii. Podniky a 

budoucí konzultanti se účastnili dvousemestrálního kurzu, na jehož konci po úspěšné 

obhajobě podnikového projektu získali evropsky uznávaný diplom PDC (Professional 

Development Certificate) v čistší produkci. Tři roky tento program podporovala Norská 

společnost registrovaných inženýrů, pak na jeho činnost navázalo svými projekty České 

centrum čistší produkce, které nyní funguje pod názvem Centrum inovací a rozvoje. [2], 

[4], [5] 

Centrum inovací a rozvoje (dále jen CIR) je občanské sdružení, které vzniklo v roce 

1995. V prvních letech se jeho činnost zaměřovala na realizaci demonstračních projektů 

čistší produkce, dlouhodobé a krátkodobé tréninkové kurzy, podporu při tvorbě politiky 

životního prostředí, tvorbu finančních mechanismů pro financování investičně náročných 

opatření projektů čistší produkce a šíření informací převážně o čistší produkci. [11] 

V letech 1995 - 1999 bylo realizováno v rámci dlouhodobých kurzů více než 150 

demonstračních projektů čistší produkce v různých odvětvích. Tyto projekty se zaměřily na 

neinvestiční opatření a staly se nástrojem pro zlepšování environmentálního profilu 

podniku. Činnost CIR a kurzy byly finančně podporovány UNIDO (United Nations 

Industrial Development Organisation) v rámci pětiletého grantu rakouské vlády 

a jednorázově z grantů jiných zemí, např. Dánska, Holandska, Japonska, Velké Británie 

a Kanady. [4], [5], [11] 

Podpora skončila v roce 1999 a CIR přešlo na nový systém financování - realizaci 

projektů v rámci veřejných soutěží a grantů na národní i evropské úrovni. Věcná náplň 

projektů byla zaměřena především na: 

 systémové změny v řízení podniků, například integrování EMS a čistší 

produkce, 

 metodiku zavádění preventivních opatření do materiálových i energetických 

toků s cílem přispět k udržitelnému rozvoji, 

 integraci ekonomických a environmentálních kritérií při hodnocení činností 

podniku, 

 nástroje politiky životního prostředí, 

 budování kapacit pro čistší produkci v průmyslových podnicích v ČR 

a v zahraničí (projekty zahraniční rozvojové pomoci), 
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 prevenci v odpadovém hospodářství, 

 tvorbu nástrojů a vytváření právního prostředí pro strategii prevence. [4], [5], 

[11] 

2.3 Výhody plynoucí ze zavedení čistší produkce 

Důvodem velkého přínosu čistší produkce je skutečnost, že problémy neřeší tím, že by 

zátěž z jedné složky životního prostředí přenášela do složek ostatních, ale tím, že nejdříve 

ze všeho hledá příčinu vzniku dané zátěže a tu se snaží odstranit. Strategie čistší produkce 

je tak plně v souladu s myšlenkou preventivní strategie a udržitelného závoje. Nesnaží se 

pouze měnit technologie, materiály a produkty, ale také přístup společností a jejich 

zákazníků.  [7], [12] 

Na rozdíl od kontroly a řízení znečištění, které většinou vedou ke zvýšení nákladů, je 

aplikace čistší produkce doprovázena téměř vždy pozitivním ekonomickým efektem, 

snížením výrobních nákladů, zvýšením efektivnosti a zvýšením konkurenceschopnosti. To 

je způsobeno tím, že každý odpad, jehož vzniku se podaří zabránit, znamená nejen úsporu 

surovin, za které by bylo nutné zaplatit, ale i úsporu nákladů, které by musely být 

vynaloženy buď na jeho zneškodnění, nebo ve formě poplatku či pokuty za jeho vypuštění 

do životního prostředí.  

Kromě toho vede zavedení čistší produkce velmi často ke zjištění zbytečných 

výrobních ztrát. Prověřením výrobních procesů pomocí materiálově energetických bilancí 

se téměř vždy zjistí úniky materiálů a energií způsobené špatným stavem výrobních 

zařízení nebo neefektivitou procesu. Náprava, která může být velmi jednoduchá, vede 

nejen ke snížení znečištění, ale i ke zlepšení ekonomiky podniku. [2] 

Hlavními výhodami zavedení programu čistší produkce tedy jsou: 

 úspora nákladů díky menší spotřebě energie a materiálů, 

 větší efektivita procesu, 

 zlepšení kvality výrobků, 

 zlepšení pracovního prostředí z hlediska bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, 

 lepší image podniku, 

 dodržování legislativy, 

 úspora nákladů na koncové technologie, 

 nové příležitosti, lepší konkurenceschopnost a postavení na trhu. [3] 
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3 Metodika projektu čistší produkce 

Hlavním aplikačním nástrojem programu čistší produkce je metodický postup 

(Obrázek 1), při kterém se analyzují materiálové a energetické toky daného systému za 

účelem identifikace příčin vzniku nežádoucích odpadů. Dle výsledků analýzy se navrhují a 

posuzují možnosti odstranění těchto příčin, a to jak z hlediska technické proveditelnost, tak 

i z hlediska výsledné ekonomické účinnosti a environmentálního efektu. [6] 

 Základem realizace čistší produkce je myšlenka, že se nemá jednat o jednorázovou 

akci. Prvním krokem tohoto dlouhodobého programu je zhodnocení potenciálu čistší 

produkce. V organizaci se jedná o pilotní projekt, na jehož základě je potom stanoven 

program zavádění čistší produkce. Během doby existence čistší produkce byl vypracován a 

odzkoušen účinný postup projektové práce při jejím zavádění. Je postaven na postupném a 

systematickém provádění činností, které na sebe logicky navazují. Úkolem projektu je určit 

kritická místa, kde vzniká zbytečné znečištění a kde lze v souladu s preventivním 

přístupem eliminovat nebo snížit zdroje znečištění. Na základě environmentálního, 

technického a ekonomického hodnocení navržených řešení se poté stanoví priority, z nichž 

vyplyne pořadí, podle kterého budou daná opatření uskutečněna. [2] 
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Obrázek 1 – Schéma programu čistší produkce [6] 
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3.1 Příprava projektu  

Hlavní podmínkou úspěšného projektu je otevřený a vstřícný postoj vedení podniku. 

Je potřeba nejen získat souhlas, ale také vzbudit zájem a podporu po celou dobu realizace 

projektu, protože není-li vedení přesvědčeno o užitečnosti projektu, může dříve nebo 

později uváznout na mrtvém bodě. Motivací může být pro vedení zejména ekonomický 

efekt ze snížení poplatků za zneškodňování odpadů a úspor ze snižování spotřeby energií a 

vstupních materiálů. [1], [13], [6] 

V této fázi projektu je vhodné také připravit environmentální politiku (pokud dosud 

není vyhlášena). Jedná se o písemný závazek ve formě dokumentu, v němž jsou stanoveny 

základní a dlouhodobé cíle, které podnik hodlá v rámci ochrany životního prostředí 

realizovat. Tyto cíle musí být formulovány tak, aby nebyly v rozporu s celkovou politikou 

podniku a legislativou, musí být dosažitelné a měřitelné v průběhu času. [13], [14] 

Zásadami environmentální politiky jsou: 

 zvyšování smyslu pro odpovědnost za životní prostředí mezi zaměstnanci, 

 posouzení dopadů na životní prostředí všech činností, postupů a produktů, 

 závazek k prevenci znečištění, 

 prevence havárií, 

 monitoring, postupy pro kontrolu dodržování strategie, 

 opatření při nedodržení politiky, cílů a úkolů, 

 spolupráce s úřady pro zavedení postupů minimalizace odpadů v případě 

havarijních úniků, 

 informace veřejnosti a otevřený dialog s veřejností o dopadech činnosti 

podniku na životní prostředí, 

 doporučení způsobů nakládání s výrobky, zneškodnění po jejich využití, 

 vyžadování shodných norem dodavatelů s normami platnými pro podnik. [2]  

Jedná se o veřejný dokument, takže kromě seznámení zaměstnanců s environmentální 

politikou následuje po jejím vyhlášení také zveřejnění. To lze provést mnoha způsoby, 

nejčastěji však pomocí webových stránek podniku. Vyhlášení environmentální politiky 

bývá často využito k prezentaci vyšší kvality výrobku či služeb. [6] 

3.2 Předběžné hodnocení 

Předběžné hodnocení slouží k identifikaci oblastí, v nichž dochází k nejvyšším 

ztrátám, a ke stanovení priorit. V první řadě je třeba zpracovat přehled nejvýznamnějších 

materiálových toků a jejich cen, a získat tak přehled o efektivnosti jejich využití a rozsahu 
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ztrát. Tento přehled se získá provedením jednoduché analýzy hlavních vstupů a výstupů 

celého podniku. Jako pomůcka mohou být použity takzvané Top Twenty tabulky pro 

předběžné hodnocení: 

 20 nejvýznamnějších surovin a pomocných látek, 

 20 nejvýznamnějších odpadů a emisí, 

 20 toxikologicky nejzávažnějších surovin a pomocných materiálů. 

Všechny tabulky Top Twenty musí být vyplněny za stejnou časovou jednotku, nejlépe 

jeden rok. Aby bylo možné údaje mezi sebou porovnávat, je třeba definovat ukazatele, 

které mají formu jednotky množství nebo energie a. Dále se vyplňuje jednotková a celková 

cena, včetně dalších souvisejících výdajů, např. přeprava atd. V případě, že u některé 

položky nelze z různých důvodů zjistit přesné údaje, lze použít odborný odhad.  

Pro stanovení priorit projektu mohou být použita různá kritéria. Doporučují se: 

 finanční ztráty spojené s produkcí odpadu a znečištění, 

 porovnání celkových nákladů spojených s produkcí jednotlivých odpadů a 

znečištění, 

 množství a nebezpečnost odpadu a znečištění, 

 snadnost a rychlost nápravy. [2] 

3.3 Plánování a organizace projektu 

Zahájení čistší produkce v podniku se dotkne všech oblastí jeho činnosti a velké 

skupiny zaměstnanců. Je proto důležité, aby práce byla organizována tak, aby všichni 

spolupracovníci byli v raném stádiu zapojeni do projektu. Projekt by měl být veden malou 

řídící skupinou, nejlépe s výkonným ředitelem podniku jako jejím vedoucím. Dále by se 

členy řídící skupiny měli stát vedoucí dílčích oddělení.  

Hlavními úkoly řídící skupiny je:  

 zabezpečit financování a zdroje, 

 zabezpečit správné řízení projektu, 

 stanovit cíle a strategii projektu. [2] 

Samotnou přípravu a realizaci projektu provádí pracovní skupina. Ta by měla mít 

podle rozsahu a náročnosti projektu 3 – 8 členů, kteří jsou obeznámeni s provozem 

podniku, případně lze zapojit experty z odborných firem. Vedoucí pracovní skupiny by měl 

být současně členem řídící skupiny. Tím je zajištěna plná informovanost směrem 
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k managementu a současně operativní informování vedení o vzniklých 

problémech. [13], [6] 

Hlavními úkoly pracovní skupiny je: 

 provádět praktické práce na projektu, 

 vypracovat analýzu a návrh opatření, 

 vyhodnotit návrhy, vybrat a obhájit varianty pro realizaci, 

 řídit proces realizace navržených variant, 

 monitorovat technicko-ekonomickou výkonnost variant po jejím uvedení, 

 podávat zprávy řídící skupině. [2] 

3.3.1 Příprava plánu projektu 

Na začátku je důležité přesně definovat cíle, kterých se má dosáhnout. Na rozdíl od 

environmentální politiky, která je formulována zcela obecně, je třeba, aby formulace cíle 

byla přesná a jednoznačná. Cíl se nesmí přecenit ani podcenit, musí být reálný a měřitelný. 

Pro objektivní posouzení úspěšnosti je nutné dopředu stanovit ukazatele, například 

materiálové nebo energetické jednotky, jejichž spotřebu chceme snížit. Je možné použít i 

finanční jednotky nebo jednotky znečištění.  Je také vhodné si dopředu vytipovat překážky, 

které by mohly realizaci cílů ovlivnit, a sestavit časový plán pro možnost kontroly průběhu 

projektu. [2], [14], [6] 

3.4 Fáze analýzy 

V tomto kroku je třeba provést pečlivou analýzu daného procesu z hlediska jeho vlivu 

na životní prostředí. Je třeba provést soupis všech látkových a energetických vstupů a 

výstupů pro daný úsek a časové období.  

Analýza vyžaduje: 

 vymezení bilančního prostoru a období, 

 soupis všech vstupů a výstupů bilančního prostoru v průběhu bilančního 

období, 

 sestavení blokového schématu látkových a energetických toků, 

 provádění látkových a energetických bilancí. 

Jestliže byla fáze analýzy správně provedena, musí být známy všechny odpady a 

ztráty, jejich množství, místo a okolnosti vzniku. Z těchto údajů by mělo vyplynout mnoho 

informací o příčinách vzniku odpadů. Pokud se jedná o příčinu zcela zřejmou, jejíž 

odstranění nebude mít žádný postranní vliv, lze toto opatření zavést ihned, bez další 
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detailní analýzy. V případě, že odstranění příčiny není jednoduchou záležitostí, je nutné 

v dalším kroku najít a promyslet různé varianty řešení. [15] 

3.5 Fáze návrhu variant 

Úkolem této fáze je najít vhodné způsoby jak odstranit zjištěnou příčinu vzniku 

nežádoucího odpadu a ztrát. Tvorba variant možných řešení problémů je tvůrčí fází, která 

je klíčová pro úspěch celého projektu. Varianty potencionálních opatření vznikají z nápadů 

a námětů řešitelů. Některá jednoduchá opatření jsou zřejmá již z předchozí analytické části, 

avšak tým se nesmí spokojit pouze s nimi a měl by dále použít některou osvědčenou 

metodu pro tvorbu variant, jako je brainstorming, brainwriting pool nebo individuální 

zápisník. Při tvorbě variant se kolektiv snaží přijít s co největším počtem nápadů, pokouší 

se je různě kombinovat a zlepšovat. Je zde zakázána veškerá kritika, neměly by vznikat 

žádné bariéry tvůrčího myšlení. Při navrhování variant je důležité vhodně zvolit prostředí a 

přátelskou atmosféru bez zbytečných formalit. [2], [6], [15] 

3.6 Analýza proveditelnosti  

Navržená řešení musí projít environmentálním, technickým a ekonomickým 

zhodnocením. Posuzuje se jejich nový vliv na životní prostředí, na kvalitu výrobků, 

vyhodnocuje se vliv na bezpečnost práce. Zásadní je však pro podnik vyčíslení 

ekonomických úspor. Pozornost by měla být věnována zejména řešením s nízkými nebo 

dokonce žádnými náklady. [2], [14]  

Z technického hlediska je třeba zvažovat především: 

 bezpečnost navržené varianty z hlediska zaměstnanců, 

 možné změny na kvalitě výrobku či služby, 

 nároky na prostor, nová zařízení a přístroje, jejich kompatibilitu s dosavadním 

zařízením, 

 technické nároky na energetické a materiálové vstupy.  

Z hlediska environmentálního prostředí je třeba zvažovat především: 

 omezení odpadních proudů, znečištění, 

 vliv na pracovní prostředí uvnitř podniku, 

 vliv na životní prostředí v okolí podniku, 

 nové dopady na životní prostředí. 

Při ekonomickém hodnocení je nutné vycházet z celkových nákladů, které zahrnují: 
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 všechny přímé investiční náklady, 

 všechny nepřímé náklady (např. zaškolení pracovníků atd.), 

 změnu provozních nákladů včetně přepravy, 

 úspory na vstupech včetně energií, 

 úspory na odpadech, 

 úspory na připravovaných investicích do koncových technologií a provozních 

nákladech. [13] 

Výběr opatření k realizaci je v první fázi prováděn dle jejich investiční náročnosti a 

termínu návratnosti vložených investic. Rozlišují se tedy opatření: 

 neinvestičního charakteru, 

 opatření s nízkou investiční náročností, 

 opatření s vysokou investiční náročností. 

Výše investice, která je považována za významnou, se podnik od podniku liší. 

Posuzovací proces může být prováděn formou expertního výběru, metodou tvorby variant 

nebo metodou párového porovnání. [6] 

3.7 Fáze realizace 

Prvním krokem v této fázi projektu je vypracování projektové dokumentace. Ta by 

měla zahrnovat opatření realizovaná v dosavadním průběhu projektu a jejich pozitivní 

efekty a navržená neinvestiční i investiční opatření. Kvalitně vypracovaná dokumentace 

slouží jako podklad obhajoby projektu před řídící skupinou, která následně rozhoduje o 

realizaci investičně náročnějších opatření a také o způsobu financování. [6] 

Po schválení projektu řídící skupinou je třeba dokumentaci doplnit o plán realizace 

navržených opatření. Ten by měl obsahovat: 

 popis a zdůvodnění navrženého opatření včetně očekávaných efektů, 

 popis činností, které jsou nezbytné pro jeho zavedení, 

 osoby zodpovědné za realizaci jednotlivých činností, 

 časový plán dosažení jednotlivých cílů včetně konečného termínu realizace 

opatření, 

 návrh na měření výsledků zavedených opatření včetně návrhu délky 

zkušebního období, zodpovědných osob a způsobů vyhodnocení získaných 

údajů, 

 návrh na zajištění udržení efektů daného opatření (např. instrukce pro údržbu 

nebo školení zaměstnanců),  
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 návrh, jak zajistit financování investičně náročných opatření. [13], [14] 

3.8 Vyhodnocení výsledků projektu 

Vyhodnocení a zveřejnění výsledků projektu je důležitým bodem zejména kvůli 

kvantifikaci úspěchu a získání zpětné vazby. To je základním předpokladem pro 

porozumění případným chybám, začlenění postupů čistší produkce do systému řízení a 

stanovení nových cílů. K měření a vyhodnocování jednotlivých ukazatelů by měly být 

použity stejné metody, jichž bylo použito pro získání dat ve fázi analýzy. [13], [6] 
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4 Vzdělávací instituce a životní prostředí 

Součástí preventivní ochrany životního prostředí je také environmentální výchova. Ve 

školách žáci získávají znalosti a dovednosti, formují se jejich postoje a vytvářejí návyky, 

které dále přenáší do svých každodenních životů. Je tedy důležité, aby vzdělávací instituce, 

ať už mateřské, základní, či vysoké školy, šly žákům a studentům v oblasti ochrany 

životního prostředí příkladem.  

4.1 Environmentální výchova 

Environmentální výchova se začala rozvíjet spolu s diskuzí o problémech životního 

prostředí. V roce 1977 byla na konferenci o environmentální výchově v Tbilisi přijata její 

základní definice, ze které se vychází dodnes. Bylo zformulováno, že:  

„cílem environmentální výchovy je: 

1. posílit naše vědomí a porozumění ekonomické, sociální, politické a ekologické 

provázanosti v městských i venkovských oblastech, 

2. poskytnout každému příležitost dosáhnout znalostí, hodnot, postojů, 

odpovědnosti a dovedností k ochraně a zlepšování životního prostředí, 

3. vytvořit nové vzorce chování jednotlivců, skupin i společnosti k životnímu 

prostředí.“   [16], [17] 

Žáci v procesu získávají kompetence k tomu, aby se později mohli sami rozhodnout, 

jak získané znalosti využijí. Environmentální výchova tedy motivuje a směřuje 

k environmentálně odpovědnému chování a rozhodování.  [16], [17]  

V České republice je nástrojem podpory environmentálního vzdělávání Státní program 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice (dále jen Státní 

program EVVO ČR). Stěžejním cílem tohoto státního programu je zvýšení povědomí a 

znalostí obyvatel o životním prostředí. Vede k myšlení a jednání, které je v souladu 

s principem trvale udržitelného rozvoje a rozvíjí úctu k životu ve všech jeho formách. [18] 

4.2 Environmentální výchova v mateřských školách 

Dle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je úkolem 

předškolního vzdělávání „doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat 

zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho 

aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání má smysluplně obohacovat denní 

program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytovat dítěti odbornou péči. Mělo by 

usilovat, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně 
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podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě a aby čas prožitý v mateřské škole 

byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do 

života i vzdělávání. 

Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Jeho 

úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho 

osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je 

k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat 

mu normy a hodnoty touto společností uznávané. Důležitým úkolem předškolního 

vzdělávání je vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech 

okolností budou maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí a 

umožňováno tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu, k optimální 

úrovni osobního rozvoje a učení.“ [19] 

Dle Státního programu EVVO ČR a Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání je povinností mateřských škol realizovat environmentální výchovu. 

Ta je jednou z pěti vzdělávacích oblastí, které zahrnují:  

- oblast biologickou – dítě a jeho tělo, 

- oblast psychologickou – dítě a jeho psychika, 

- oblast interpersonální – dítě a ten druhý, 

- oblast sociálně kulturní – dítě a společnost, 

- oblast environmentální – dítě a svět. [19] 

Záměrem environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním 

světě a o vlivu člověka na životní prostředí, počínaje nejbližším okolím a konče globálními 

problémy celosvětového dosahu. Pedagogové se tak snaží vytvořit elementární základy pro 

otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Dílčími cíli je zejména: 

- seznámení s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního 

vztahu k němu, 

- vytváření povědomí o širším prostředí a jeho rozmanitosti, 

- poznávání jiných kultur, 

- pochopení pozitivního i negativního antropogenního vlivu, 

- osvojení si dovedností jednoduchých činností v péči o okolí a ochraně před 

nebezpečnými vlivy, 

- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, 

- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho 

změnám, 
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- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou a neživou 

přírodou, lidmi, společností a planetou. [19] 

Dítě na konci předškolního věku zpravidla: 

- má povědomí o širším prostředí, všímá si přírody i světa lidí,  

- orientuje se ve známém prostředí, zvládá běžné činnosti a chová se přiměřeně a 

bezpečně doma i na veřejnosti, 

- uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může v okolí setkat, 

- všímá si změn doma i v okolí a přizpůsobuje se jim, 

- má povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomuje si, že 

chování lidí ovlivňuje jejich zdraví i životní prostředí, 

- zná aktivity, které poškozují životní prostředí, všímá si nepořádku a škod, 

-  pomáhá pečovat o životní prostředí – dbá na pořádek a čistotu, vhodně nakládá 

s odpady, pomáhá chránit přírodu a tvory ve svém okolí. [19] 

Podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání si mateřské školy 

samy vypracovávají své vzdělávací programy na míru konkrétní skupině dětí a lokalitě. To 

má určitě své výhody, ale také rizika. Rozsah vzdělávacího programu je totiž dán osobností 

učitelky, která daný program zpracovává, jejím vzděláním, profesní orientací i osobním 

přístupem k životnímu prostředí. [19], [20] 

4.3 Program ekoškola 

Program Ekoškola (Eco-schools - Obrázek 2) je jeden z pěti mezinárodních 

vzdělávacích programů neziskové organizace Foundation for Environmental Education. 

Byl vytvořen v roce 1995 s cílem zapojovat mladé lidi do řešení problémů životního 

prostředí a snižovat ekologický dopad školy za pomoci environmentálního managementu a 

výchovy. V současné době je do programu Ekoškola zapojeno přes více než 44 500 

škol v 53 zemích.  [21], [22] 
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Obrázek 2 – Logo mezinárodního programu Eco-schools (Ekoškola) [23] 

V České republice program probíhá pod záštitou MŠMT ČR a MŽP ČR, koordinuje 

jej sdružení Tereza a je do něj zapojeno přes 220 škol. Program vede ke spolupráci žáků, 

učitelů, vedení školy i místní komunity a přináší: 

 zlepšení životního prostředí školy a okolí, 

 pozitivní změnu postojů žáků a učitelů,  

 snížení produkce odpadů, spotřeby elektrické energie a vody, 

 snížení nákladů na provoz, 

 zviditelnění školy a mezinárodní kontakty. 

Škola certifikátem získává kompletní poradenský servis, metodické materiály, 

semináře, výukové programy, propagaci školy a možnost získat finance na realizaci 

opatření.  [21], [23], [24] 

V současné době je v České republice testována metodika projektu Ekoškolky, rodiče, 

děti a učitelé pro udržitelný rozvoj, který je zacílen na mateřské školy v Olomouckém, 

Zlínském a Moravskoslezském kraji. Projekt je realizován v rámci Blokového grantu 

Fondu pro nestátní neziskové organizace v termínu od 1. března 2013 do 28. února 2015. 

Stejně jako program Ekoškola jej řídí sdružení Tereza. Hlavním cílem projektu je 

zkvalitnění environmentální výchovy v mateřských školách, vytváření environmentálních 

návyků u dětí předškolního věku a skrze zapojení rodičů i jejich přenos do celé rodiny. Do 

testování je zapojena například MŠ Lobodice, MŠ Citov a MŠ Brodek u Přerova. [25] 
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Obrázek 3 – Schéma metodiky sedmi kroků programu Eco – schools [26] 

Program postupuje podle metodiky sedmi kroků (Obrázek 3): 

1. Ekotým 

Jako první krok škola založí svůj celoškolní pracovní tým, který plánuje a řídí celý 

program. Jeho členy by měli být zejména žáci ze všech ročníků, dále pak zaměstnanci 

školy, učitelé, rodiče nebo zástupci komunity a lokálních environmentálních organizací.   

[21], [26] 

2. Analýza 

Klíčovou fází je analýza současné situace na škole a hodnocení jejího vlivu na životní 

prostředí v oblasti odpadů, vody, energie, dopravy, prostředí školy a zdraví. Škola si sama 

určí, v jakém rozsahu bude analýza provedena a které oblasti budou zahrnuty, mělo by se 

ovšem zamezit přehlédnutí klíčových sfér. Je dobré do procesu zapojit co nejvíce žáků. 

Výsledky hodnocení by měly být řádně zdokumentovány a zveřejněny. [26] 

3. Plán činností 

V dalším kroku, který navazuje na předchozí analýzu, ekotým navrhuje varianty 

opatření a možnosti zlepšení v daných oblastech. Stanovuje realistické cíle, priority, plán a 

časový harmonogram realizace opatření.  [21], [26] 
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4. Monitorování a vyhodnocování 

Během realizace se průběžně sleduje pokrok v plnění cílů. Metody monitoringu závisí 

na oblasti a kritériích měření. Žáci mohou využít své poznatky a dovednosti z matematiky, 

vyzkoušet si vyhodnocování pomocí počítačového softwaru a rozvíjet týmovou práci.  

[21], [26] 

5. Environmentální výchova ve výuce 

Součástí programu je také environmentální výchova a začlenění environmentálních 

témat do stávajících předmětů, například: 

- diskuze o environmentálních problémech v jazycích, 

- dopisování si s žáky z jiných zemí, 

- matematické výpočty a grafická reprezentace výsledků v matematice a 

počítačovém praktiku (úspory energie a nákladů a podobě) 

- environmentální problémy z hlediska politiky, zeměpisu či historie, 

- monitoring chráněných druhů v okolí, 

- návštěva chráněných území v okolí, 

- založení školní zahrady, 

- tvorba informačních letáků, odznaků nebo triček v rámci výtvarné 

výchovy. [26] 

6. Informování a spolupráce 

Cílem tohoto kroku je informovat o aktivitách Ekoškoly. Je vhodné ve škole umístit 

všem přístupný informační panel či nástěnku, kde budou vyvěšeny aktuální informace o 

projektu, zveřejňovat potřebné informace na školním webu a také informovat veřejnost 

prostřednictvím regionálního tisku či reprezentačních akcí.  [21], [26] 

7. Ekokodex 

Sepsání ekokodexu je forma formulace hodnot a pravidel, které škola a žáci dodržují. 

Volba formátu je zcela na škole, může to být například ekologické desatero, grafické 

znázornění hodnot nebo báseň. Iniciativní by však měli být při tvorbě ekokodexu zejména 

žáci. Ekokodex by měl být umístěn viditelně po celé škole, tedy ve společných prostorách, 

v každé třídě i ve sborovně.   [21], [26] 

4.4 Ekologicky šetrná služba – školy a vzdělávací zařízení 

Organizace CENIA zprostředkovává udělování ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek 

či služba výrobkům a službám, které jsou v průběhu svého celého životního cyklu šetrnější 

k životnímu prostředí. Tato ekoznačka je udělována výrobkům a službám v rámci 

Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb a řídí se 
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ustanovením technické normy ČSN ISO 14024 Environmentální značky a prohlášení - 

Environmentální značení typu I. [27] 

 Ochranná známka Ekologicky šetrná služba pro školy a vzdělávací zařízení označuje 

ta vzdělávací zařízení, která prokázala obzvláštní nasazení v oblastech ekologicky 

zaměřeného chování.  

Školy usilující o tuto značku musí dodržovat směrnicí daná kritéria, jako například: 

 jmenování odpovědné osoby nebo skupiny,  

 spoluutváření projektu užívání ekoznačky žáky, 

 ekologické zaměření školních akcí, 

 práce na projektech se vztahem k životnímu prostředí, 

 poskytování poradenství v oblasti zdravé výživy, biopotravin, etiky a podobně, 

 poskytování vegetariánských pokrmů minimálně dva dny v týdnu, 

 nabízení sezónních a regionálních potravin, 

 sledování spotřeby elektrické energie a vody, 

 používání ekologicky a zdravotně přijatelných mycích a úklidových prostředků 

a další. [28] 

Do 31. 10. 2009 se udělování této ekoznačky řídilo Technickou směrnicí MŽP č. 20 – 

2006, avšak její platnost nebyla prodloužena, takže získání a užívání ekoznačky pro školy 

a vzdělávací instituce aktuálně není možné, ale na základě potenciálního žadatele je možné 

zahájit řízení o uvedení směrnice zpět v platnost.  
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5 Projekt čistší produkce v mateřské škole Tovačov 

Následující kapitola se věnuje jednotlivým fázím projektu čistší produkce v mateřské 

škole Tovačov, jak je navrhla autorka této diplomové práce. 

5.1 Příprava projektu 

Podpora vedení k vytvoření projektu čistší produkce byla získána souhlasem ředitele 

ZŠ a MŠ Tovačov a vedoucí učitelky MŠ. Požadované informace ekonomického 

charakteru poskytla hospodářka školy. Všechny dotazy ohledně provozu a vybavení 

mateřské školy byly zodpovězeny vedoucí učitelkou MŠ. 

5.1.1 Environmentální politika 

Environmentální politika je úvodní dokument sloužící k převzetí závazku vedením 

společnosti. Bylo navrženo následující znění environmentální politiky. 

Environmentální politika  

Mateřská škola Tovačov je státní vzdělávací institucí, jejíž odbornou činností je 

poskytování předškolního vzdělávání dětí ve věku od 3 do 6 let. Škola zaměstnává 11 

zaměstnanců, z toho 7 učitelek a 4 provozní pracovníky. Mateřskou školu každoročně 

navštěvuje průměrně 90 žáků. 

Mateřská škola Tovačov se v rámci ochrany životního prostředí a odpovědnosti vůči 

společnosti a budoucím generacím zavazuje k dodržování zásad environmentální politiky. 

Zavazujeme se: 

- k ochraně životního prostředí a výchově žáků k odpovědnému a uvědomělému 

přístupu k životnímu prostředí jako jednomu z prioritních cílů instituce, 

- k dodržování všech právních předpisů v oblasti životního prostředí, bezpečnosti, 

hygieny, požární ochrany a skladování výrobků, 

- poskytovat pravdivé informace o všech vlivech činnosti školy na životní prostředí.  

- k dodržování zásad prevence a předcházení znečištění a škod na životním prostředí 

a k provozování naší činnosti v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje, 

- k usilování o snížení emisí, množství odpadů, znečištění odpadních vod a dalších 

negativních vlivů školy na životní prostředí, 

- snižovat spotřebu přírodních zdrojů a surovin a neplýtvat jimi,  

- ke snaze motivovat své zaměstnance, žáky a celou komunitu města k odpovědnému 

chování a ochraně životního prostředí. 
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5.2 Předběžné hodnocení 

Předběžné hodnocení slouží k seznámení se strukturou podniku a zjišťuje základní 

informace o materiálových tocích provedením jednoduché analýzy. Dále se zabývá 

plánováním a organizací projektu a sestavením časového harmonogramu. 

5.2.1 Charakteristika objektu 

Město Tovačov leží u středního toku Moravy v nadmořské výšce 200 m v centru 

rovinaté Hané. Je středem pomyslného čtverce, jehož vrcholy tvoří na severu město 

Olomouc, na východě Přerov, na jihu Kroměříž a na západě Prostějov. Díky této 

strategické poloze se stal Tovačov již krátce po svém založení důležitou křižovatkou 

obchodních cest, vázaných na soutok Moravy a Bečvy. 

Mateřská škola Tovačov byla uvedena do provozu 1. září 1977 jako součást Základní 

školy, jejímž zřizovatelem je město Tovačov. Hlavní činností mateřské školy je 

zabezpečení předškolního vzdělávání dětí ve věku od 3 do 6 let,  kterou škola provozuje 

celoročně. Budova se nachází nedaleko Tovačovského zámku, který je dominantou města. 

Rozlehlá školní zahrada je po rekonstrukci nově vybavena dřevěnými prolézačkami a 

pískovišti pro hry dětí a další sezónní činnosti. Škola nabízí kromě standardní péče i další 

aktivity, jako předplavecký výcvik, jógu, grafomotorickou nápravu, výtvarný kroužek, 

hudebně pohybovou výchovu, výuku angličtiny nebo jarní školy v přírodě.  

Zaměstnáno je zde 11 zaměstnanců – 7 učitelek a 4 provozní zaměstnanci 

(2 uklízečky, školnice a vedoucí jídelny). Mateřskou školu navštěvuje každoročně kolem 

devadesáti dětí. V budově se nenachází kuchyně. Strava, tedy obědy, přesnídávky a 

svačiny, je od září 2007 dovážena ze školní jídelny v základní škole. [29], [30] 

Mateřská škola má vlastní vzdělávací program Barevný svět, vypracovaný podle 

nového Rámcového programu předškolního vzdělávání. Je vypracovaný třídními 

učitelkami na míru dětem dle jejich věku a možností. Jedná se o program sestavený z pěti 

integrovaných bloků, z nichž děti během svého pobytu v mateřské škole získávají základní 

poznatky.  
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Obrázek 4 – MŠ Tovačov (Hana Hudcová, 10. 9. 2013) 

 

Budova, ve které MŠ sídlí (Obrázek 4), je podle výroční zprávy školy v dobrém stavu. 

Jedná se o cihlovou stavbu s mocností obvodových zdí 45 cm a brizolitovou omítkou. 

Budova není zateplená a má rovnou betonovou střechu, která je odizolovaná 

hydroizolací IPA. Vedení se každým rokem snaží přesvědčit zřizovatele o nutnosti 

vybudování nové sedlové střechy, jelikož je stávající střecha místy poškozená a zatéká 

jí. [29], [30] 

Během července a srpna 2012 byla vyměněna okna ve všech třídách MŠ, stále však 

nedošlo k výměně oken v provozních prostorách. Nová plastová okna mají vakuovaná 

dvojskla s izolačním koeficientem prostupu tepla Ug = 1,1 W/(m
2
∙K). Celé okno má pak 

koeficient prostupu tepla Uw = 1,2 W/(m
2
∙K). Stará dřevěná okna mají také dvojskla 

s hodnotou Ug = 2,7 W/(m
2
∙K), v závislosti na technickém stavu i horší. 

Zásobování teplem je zajišťováno zemním plynem, k čemuž slouží 6 kotlů 

Viadrus G 25. Regulace topení je prováděna pomocí nainstalovaných termostatů. 
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Na základě zjištěných základních údajů bylo sestaveno následující blokové schéma 

vstupů a výstupů (Obrázek 5). 

 

 

 
Obrázek 5 – Blokové schéma vstupů a výstupů mateřské školy 

 

Hlavními vstupy mateřské školy jsou elektrická energie, voda, zemní plyn a materiály, 

jako jsou čisticí, prací a dezinfekční prostředky, kancelářské potřeby a další. Výstupy 

zahrnují zejména komunální odpad a emise do vod a ovzduší. 

5.3 Plánování a organizace projektu 

Pro správnou organizaci projektu se stanovuje řídící a pracovní skupina, jejímž 

hlavním úkolem je příprava a realizace projektu. Dále je nutné stanovit časový 

harmonogram, který poskytne možnost kontroly průběhu projektu.  

5.3.1 Stanovení řídící a pracovní skupiny 

V rámci této práce byla stanovena pouze pracovní skupina. Vypracování projektu 

povede autorka práce, přičemž konzultanty ze strany školy byli ředitel ZŠ a MŠ, vedoucí 

učitelka MŠ, hospodářka školy a zástupkyně z řad učitelů, případně další personál. 

5.3.2 Stanovení časového harmonogramu 

Zpracování projektu čistší produkce byla prováděna v následujících krocích: 

1. Seznámení vedoucích pracovníků s CP     ihned po zahájení 

2. Seznámení pracovníků s metodikou      ihned po zahájení 

3. Vypracování environmentální politiky     do 1 měsíce 

4. Vstupní hodnocení zařízení       do 2 měsíce 
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5. Analýza vstupů a výstupů       do 5 měsíců 

6. Stanovení priorit a cílů projektu     do 5 měsíce 

7. Návrh a zhodnocení variant řešení      do 7 měsíců 

Další kroky nejsou předmětem této práce, jejich orientační harmonogram je navržen 

následovně: 

8. Vypracování plánu realizace projektu    do 10 měsíců 

9. Vyhodnocení výsledků      do 24 měsíců 

10. Zveřejnění závěrečné zprávy      do 24 měsíců 
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5.4 Analýza vstupů a výstupů 

V této fázi projektu je provedena analýza za účelem získání co nejvíce informací o 

materiálových, energetických a finančních tocích a zjištění příčin vzniku ztrát.  

5.4.1 Vymezení bilančního prostoru a období 

Bilančním prostorem je provoz a údržba MŠ. Sledována a vyhodnocena byla efektivita 

využívání elektrické energie, vody a vstupních surovin. Bilance nezahrnuje stravování 

v MŠ, které zajišťuje externí jídelna. Pro analýzu současného stavu byla použita data za 

kalendářní rok 2012, a to: 

 faktury za dodávku elektřiny, 

 faktury za vodné a stočné, 

 faktury za zemní plyn 

 faktury za nákup materiálů, 

 faktury za opravy a údržbu. 

5.4.2 Spotřeba elektrické energie 

Elektrická energie je poskytována společností ČEZ, a.s.. V areálu se nachází 

2 elektroměry, na jednom z nich je účtován vysoký a nízký tarif, na druhém pouze vysoký. 

Spotřeba elektrické energie v roce 2012 je uvedena v Tabulka 1. Celkem bylo 

spotřebováno 16 734,4 kWh, což činí 110 281,82 Kč.  

 

Tabulka 1 – Fakturační údaje za spotřebu elektrické energie v roce 2012 

období spotřeba (kWh) základ daně (Kč) celkem (Kč) 

1. 1. - 29. 10.  13 752,3 13 005,52 15 606,62 

30. 10. - 31. 12.  2 982,1 78 896,00 94 675,20 

celkem za rok 2012 16 734,4 91 901,52 110 281,82 

 

Celkem je v budově 84 kusů zářivek, přičemž v každé z nich jsou dvě zářivkové 

trubky TUNGSRAM 36W F33 Cool White a dále 72 kusů 60W žárovek s životností 1 000 

hodin. Dále jsou zde 4 starší televizory s DVD přehrávačem a 4 starší rádia.  

Část elektrické energie je spotřebována na ohřev vody. Pro tyto účely slouží 5 kusů 

elektrického akumulačního tlakového ohřívače vody Tatramat EOV 82 o objemu 80 litrů a 

2 kusy Tatramat EOV 152 o objemu 150 litrů. Jejich specifikace jsou uvedeny v Tabulka 

2. 



Hana Hudcová: Případová studie projektu čistší produkce v mateřské škole 
 

 

2014  29 

 

Tabulka 2 – Základní specifikace elektrických ohřívačů vody v mateřské škole 

 
objem (l) počet kusů 

tepelné ztráty 

(kWh/24 hod.) 

příkon 

(W) 

čas ohřevu z 15°C 

na 65°C (hod) 

Tatramat EOV 82 80 5 1,17 2 000 2,4 

Tatramat EOV 152 150 2 1,92 2 000 4,6 

 

Pro potřeby analýzy byl proveden odhad spotřeby elektrické energie k ohřevu vody 

na mytí nádobí, mytí rukou a na sprchování. Nádobí je myto ve vodě o průměrné teplotě 

50°C, na mytí rukou a sprchování je potřebná teplota vody přibližně 37°C. 

Za předpokladu, že na ohřev 1 litru vody na 50°C je spotřebováno 0,046 kWh a na ohřev 

1 litru vody na 37°C je spotřebováno 0,033 kWh, lze dle spotřeby vody určit roční 

spotřebu elektrické energie při jednotlivých činnostech. Cena 1 kWh je 6,59 Kč. Spočtené 

spotřeby a náklady na ohřev vody uvádí Tabulka 3. 

 

Tabulka 3 – Spotřeba elektrické energie a náklady na ohřev vody 

 

spotřeba elektřiny na 

ohřev 1 litru (kWh) 

spotřeba vody 

(m
3
) 

roční spotřeba 

elektřiny (kWh) 
náklady (Kč) 

nádobí (50°C) 0,046 57,6 2649,6 17 461 

mytí rukou (37°C) 0,033 180 5994 39 500 

sprchy (37°C) 0,033 36 1198,8 7 900 

celkem na ohřev vody - 273,6 9842,4 64 861 

  

Výpočet spotřeby vody při jednotlivých činnostech je uveden v kapitole Spotřeba 

vody. 

K praní je používána průmyslová automatická pračka ROMO FULNEK PAC 8-

7M, rok výroby 1988 (Obrázek 6). Spotřeba jednoho pracího cyklu je v průměru 4,2 kWh. 

Perou se zde 4x týdně ručníky a utěrky a 1x měsíčně ložní prádlo, které naplní asi 14 

praček. Za měsíc se tedy pere 30x, což představuje 210 kg prádla, přičemž se spotřebuje 

126 kWh.  

Ložní prádlo se pere programem 40°C, který trvá 70 minut, a poté se žehlí. Ručníky 

a utěrky programem 60°C, který trvá 80 minut. Volba programů a teplot při praní 

v mateřské škole nepodléhá žádným normám. Vzhledem k chybějícím informacím o 

spotřebě jednotlivých programů pračky však nelze přesněji určit, jaké jsou rozdíly ve 

spotřebě elektrické energie a vody během různých programů. 
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Obrázek 6 – Automatická pračka (Hana Hudcová, 10. 9. 2013) 

Tabulka 4 udává odhadované spotřeby elektrické energie při různých činnostech. Do 

kategorie ostatní spadá například spotřeba malých elektrických spotřebičů, jako je TV, 

rádio, rychlovarná konvice, nebo ohřev vody na úklid.  

 

Tabulka 4 – Roční spotřeba elektrické energie a náklady na jednotlivé úkony za rok 2012 

  spotřeba (kWh) náklady (Kč) 

osvětlení 3 732 24 597 

pračka 1 512 9 964 

ohřev vody na mytí nádobí 2 650 17 461 

ohřev vody na mytí rukou 5 994 39 500 

ohřev vody na sprchování 1 199 7 900 

ostatní  1 648 10 859 

CELKEM 16 734 110 282 

 

Pro lepší přehlednost zobrazuje Graf 1 poměrové vyjádření spotřeby elektrické 

energie.  
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Graf 1 – Poměrové vyjádření spotřeby elektrické energie v roce 2012 

 Z grafu je patrné, že většina elektrické energie je spotřebována na ohřev vody, na 

který náleží celkem 64 862 Kč (59 % z celkových nákladů na elektrickou energii).  
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5.4.3 Spotřeba vody 

Pitnou vodu dodává firma Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., která má zavedený 

integrovaný systém řízení jakosti a systém řízení ochrany životního prostředí podle norem 

ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001:2005 a v prosinci 2005 byla úspěšně certifikována 

certifikační společností Lloyd´s Register Quality Assurance. Společnost se řídí vlastní 

politikou jakosti a vztahu k životnímu prostředí, kde se zavazuje k šetrnému chování 

k životnímu prostředí. Od roku 2009 je zapojena do projektu Zelená firma. [31] 

Spotřeba vody v jednotlivých obdobích je uvedena v Tabulka 5. Jednotková cena 

vodného byla v roce 2012 34,21 Kč za m
3
, cena stočného byla 24,56 Kč za m

3
. Celkem 

bylo za rok 2012 spotřebováno 692 m
3
 pitné vody, za což bylo po zdanění účtováno 

46 362 Kč.  

 

Tabulka 5 – Fakturační údaje za spotřebu vody v roce 2012 

období spotřeba (m
3
) vodné (Kč) stočné (Kč) celkem (Kč) 

1.1. - 7.2. 51 1 744,71 1 252,56 3 416,89 

8.2. - 4.6. 213 7 286,73 5 231,28 14 270,53 

5.6. - 6.8. 90 3 078,90 2 210,40 6 029,80 

7.8. - 3.12. 247 8 449,87 6 066,32 16 548,46 

4.12. - 31.12. 91 3 113,11 2 234,96 6 096,80 

CELKEM 692 23 673,32 16 995,52 46 362,48 

paušální poplatek za srážkovou 

vodu 
652 

  
18 254,96 

 

Voda je v zařízení využívána zejména k hygienickým potřebám dětí i personálu, 

k mytí nádobí, při praní a úklidu. Jídlo je dováženo z jídelny ZŠ, takže na vaření není 

spotřebována žádná voda ani energie.  

V objektu se nachází celkem 20 dětských umyvadel (Obrázek 7) a 5 umyvadel pro 

personál. Všechna umyvadla jsou vybavena starými kohoutkovými bateriemi, které je 

často nutné opravovat. Na mytí rukou se v průměru spotřebuje 15 m
3
 měsíčně.  
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Obrázek 7 – Umyvadla (Hana Hudcová, 10. 9. 2013) 

 
Obrázek 8 – Toalety (Hana Hudcová, 10. 9. 2013) 
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Také toalety (Obrázek 8) často protékají a je zde instalován starý typ mikád. Je jich 

celkem 25 (dětské i pro personál), jsou vybaveny pětilitrovou nádrží, ale postrádají úsporné 

dvojité splachování. Odhaduje se průměrně 10 spláchnutí na toaletu za den, tedy 250 

spláchnutí denně, takže denní spotřeba vody je u toalet 1,25 m
3
 měsíční pak 25 m

3
.  

Každé ze čtyř oddělení je vybaveno jednou sprchou s pákovou baterií a klasickou 

hlavicí se spotřebou 12 až 15 litrů za minutu. Frekvence používání sprchy však není příliš 

vysoká, odhadem asi 10x za měsíc, takže měsíční spotřeba je zhruba 3 m
3
.  

Na jedno praní (7 kg prádla) se spotřebuje asi 140 l vody. Za měsíc (30 pracích cyklů) 

se spotřebuje 4,2 m
3
 vody. Použité prací cykly jsou uvedeny v předchozí kapitole Spotřeba 

elektrické energie.  

Školka nevlastní myčku nádobí a myje jej ručně 3x denně, přičemž po dvou svačinách 

se patnáctilitrový dřez napustí 2x a po obědě 4x. Poté se nádobí ve stejném množství vody 

oplachuje. Celková měsíční spotřeba vody na mytí nádobí tedy činí 4,8 m
3
. 

Tabulka 6 uvádí průměrnou měsíční a roční spotřebu vody na jednotlivé úkony. Do 

kategorie ostatní spadají například úklidové práce, údržba školy a zahrady, pitný režim 

žáků i zaměstnanců a další. Pro lepší přehlednost uvádí Graf 2 poměrové vyjádření. Je 

zřejmé, že nejvíce vody je spotřebováno ke splachování WC a k osobní hygieně žáků a 

personálu. 

 

Tabulka 6 – Roční spotřeba vody a náklady na jednotlivé úkony v roce 2012  

  spotřeba (m
3
) náklady (Kč) 

WC 300 18 600 

umyvadla 180 11 160 

praní 50 3 125 

mytí nádobí 58 3 571 

sprchy 36 2 232 

ostatní 68 4 216 

CELKEM 692 42 904 
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Graf 2 – Poměrové vyjádření spotřeby vody v roce 2012 

 

Odpadní vody jsou odváděny do veřejné kanalizace společnosti Vodovody a 

kanalizace Přerov, a.s. a jsou čištěny v ČOV Tovačov s kapacitou 3 375 EO. Tabulka 7 

uvádí ukazatele stupně znečištění vod změřené v roce 2012.  

 
Tabulka 7 – Výsledky čištění odpadních vod v roce 2012 (roční průměr) [31] 

ukazatel jednotka hodnota 
emisní standard 

NV 61/2003 Sb. 

požadavek EHS 

91/271/EHS 
povolení VÚ 

množství 

OV 
m3/rok 114 653 - - 226 260 

BSK5 mg/l 2,8 25 25 25 

CHSK mg/l 24,8 120 125 120 

NL mg/l 1,7 30 60 30 

N-NH4 mg/l 1,9 15 - 15 

Pcelk mg/l 0,9 3 - 3 

 

Čistírna odpadních vod v Tovačově byla vybudovaná Městem Tovačov v 70. letech a 

v prosinci roku 2002 byla dokončena její rekonstrukce. Skládá se z česle, lapáků písku, 

dvoulinkové SBR aktivace a kalojemu. Kal je zahušťovaný v kalojemu a odvážený k 

dalšímu zpracování na ČOV Přerov. [31]  

WC 
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5.4.4 Spotřeba zemního plynu 

Zásobování teplem je zajišťováno zemním plynem, k čemuž slouží 6 kotlů 

Viadrus G 25. Kotle byly vyrobeny v roce 1994, jejich výkon se pohybuje od 12,5 do 

43,75 kW a účinnost je 90 – 92 %. V každé místnosti jsou nainstalovány litinové žebrové 

radiátory, které jsou dle platných bezpečnostních norem zakryty dřevěnými ochrannými 

kryty, takže dochází k neefektivnímu proudění tepla (Obrázek 9).  

 Plyn dodává společnost Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem v Ostravě, která je 

držitelem certifikátu systému environmentálního managementu dle normy ISO 14001. 

 

 
Obrázek 9 – Topení ve výukových prostorách (Hana Hudcová, 10. 9. 2013) 

 

Tabulka 8 uvádí měsíční fakturační údaje za spotřebu zemního plynu. I přes to, že se 

plynové kotle podle personálu mateřské školy v letních měsících vypínají, je zde 

zaznamenán menší odběr i v tomto období.   
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Tabulka 8 – Fakturační údaje za spotřebu zemního plynu v roce 2012 

období 
spotřeba 

(GJ) 

celkem za 

spotřebované teplo 

(Kč) 

stálý plat dle 

výkonu (Kč) 

základ daně 

(Kč) 
celkem (Kč) 

leden 119,74 42 435,86 6 208,16 48 644,02 55 454,18 

únor 125,95 44 636,68 6 208,16 50 844,84 57 963,12 

březen 61,39 21 756,62 6 208,16 27 964,78 31 879,84 

duben 52,11 18 467,78 6 208,16 24 675,94 28 130,58 

květen 1,39 492,62 6 208,16 6 700,78 7 638,88 

červen 1,39 492,62 6 208,16 6 700,78 7 638,88 

červenec 1,33 471,35 6 208,16 6 679,51 7 614,64 

srpen 1,13 400,47 6 208,16 6 608,63 7 533,84 

září 1,60 567,04 6 208,16 6 775,20 7 723,73 

říjen 40,08 14 204,35 6 208,16 20 412,51 23 270,26 

listopad 70,59 25 017,10 6 208,16 31 225,26 35 596,79 

prosinec 113,07 40 072,01 6 208,16 46 280,17 52 759,39 

CELKEM 589,77 209 014,49   283 512,41 323 204,15 

 

Tabulka 9 uvádí požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek dle 

vyhlášky 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. V každé učebně mateřské školy 

je instalován termostat a teploměr. Teplota je udržována na 22°C a kvůli zvýšené vlhkosti 

je zde nutné často větrat.  

 

Tabulka 9 – Průměrné hodnoty výsledných teplot, rychlostí proudění a relativních vlhkostí vzduchu [32] 

typ prostoru 
výsledná teplota 

rychlost 

proudění 

relativní 

vlhkost 

 tg min (°C)  tg opt (°C)  tg max (°C)   va (m·s-1)  rh (%) 

učebny, pracovny, místnosti 

určené k dlouhodobému pobytu 
20 22 ± 2 28 0,1 - 0,2 30 - 65 

tělocvičny 18 20 ± 2 28 0,1 - 0,2 30 - 65 

šatny 20 22 ± 2 28 0,1 - 0,2 30 - 65 

sprchy 24 - - - - 

záchody  18 - - 0,1 - 0,2 30 - 65 

chodby 18 - - 0,1 - 0,2 30 - 65 
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5.4.5 Spotřeba materiálů 

Tabulka 10 uvádí množství a ceny materiálů nakoupených v roce 2012 dle faktur 

školy a osobního sdělení personálem. Škola nenakupuje některé hygienické pomůcky 

(například toaletní papír, papírové kapesníky), které si nosí děti samy. Materiál se využívá 

zejména na úklidové práce, praní, hygienu, výuku a údržbu budov a školní zahrady.  

Úklidové práce zahrnují: 

 denní vytírání všech podlah, 

 denní dezinfekce umyvadel a toalet, 

 týdenní mytí omyvatelných částí hygienických zařízení, 

 půlroční mytí oken, 

 půlroční mytí svítidel. 

Tabulka 11 pak uvádí toxikologicky nejzávažnější materiály a jejich možné negativní 

účinky na zdraví a životní prostředí dle jejich bezpečnostních listů. Jedná se zejména o 

dezinfekční a čisticí přípravky. 
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Tabulka 10 – Spotřeba a cena materiálů v roce 2012 

název materiálu 
měrná 

jednotka 
množství/rok 

jednotková 

cena (Kč) 

celková 

cena/rok (Kč) 
použití 

dezinfekce ks 90   8 120   

Domestos ks (750 ml) 80 56 4 480 dezinfekce WC 

Chloramin T ks (1 kg) 8 130 1 040 dezinfekce 

3 STERN ks (5 l) 2 1 300 2 600 dezinfekce 

čisticí prostředky ks 165   11 805   

Sidolux Soda 

Power  
ks (1 500 ml) 70 53 3 710 mytí podlah 

Jar ks (1 000 ml) 60 45 2 700 mytí nádobí 

Cif Cream  ks (500 ml) 35 59 2 065 tekutý písek 

Pulirapid ks (750 ml) 20 81 1 620 vodní kámen 

Aflaklassic ks (800 ml) 30 36 1 080 mytí oken 

Diava  ks (500 ml) 15 42 630 leštěnka 

papíry ks 224   7 530   

balík A4  ks 30 80 2 400 tisk 

balík A4 výkresy  ks 9 120 1 080 výuka 

balík A3 výkresy ks 5 180 900 výuka 

skicák A4 40 listů ks 90 20 1 800 výuka 

barevné papíry A4 
20 listů 

ks 90 15 1 350 výuka 

další   

prací prostředky kg 36 50 1 800 

praní ložního 

prádla, ručníků a 

utěrek 

benzín l 61 36 2 201 sekání trávy 

tonery ks 6 2 140 12 840  tisk 

kancelářské 

potřeby 
- - - 1 600   

žárovky ks 4 20 80   

zářivky ks 1 100 100   

výukový materiál - - - 5 275 výuka 

materiál k údržbě - - - 5 442 údržba 

další materiál - - - 3 470 údržba 

celkem       60 263   
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Tabulka 11 – Možná rizika použitých čisticích prostředků 

výrobek použití účinky na lidské zdraví 
účinky na životní 

prostředí 

3 STERN 
čisticí a dezinfekční 

přípravek 
dráždí oči a kůži   

Domestos 

24 H Plus 
čisticí a dezinfekční 

přípravek 
dráždí oči a kůži 

vysoce toxický pro vodní 
organismy 

Chloramin 

T 

dezinfekční přípravek 

na bázi aktivního 
chloru 

zdraví škodlivý při požití, 

způsobuje těžké poleptání 

kůže a poškození očí, při 
vdechování může vyvolat 

příznaky alergie nebo 

astmatu nebo dýchací 
potíže, uvolňuje toxický 

plyn při styku s kyselinami 

  

Sidolux 

Soda Power  
univerzální mycí 

přípravek 
dráždí oči    

Jar 
prostředek na mytí 

nádobí 
možná mírná dráždivost   

Cif Cream 
tekutý čisticí přípravek 

s mikročásticemi 
nemá nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní 

prostředí 

Pulirapid 

Aceto 
čisticí prostředek na 

různé povrchy 
dráždí oči a kůži   

Afla Classic 

Lesk Uni 
čisticí přípravek na sklo 

 nemá nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní 

prostředí 

Diava 
lešticí prostředek na 

nábytek 
dráždí kůži, při požití může 

vyvolat poškození plic 

toxický pro vodní 
organismy, může vyvolat 

dlouhodobé nepříznivé 

účinky ve vodním 
prostředí 

 

5.4.6 Odpadové hospodářství 

Směsný komunální odpad je shromažďován do sběrného kontejneru o objemu 1 100 l, 

přičemž hmotnost kontejneru je maximálně 520 kg. Kontejner je vyvážen jednou týdně. 

Ročně tedy mateřská škola vyprodukuje 57 200 l (tedy 27 tun) netříděného komunálního 

odpadu. Odvoz odpadu zprostředkovává firma van Gansewinkel a účtuje si za své služby 

ročně 26 000 Kč.  
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5.4.7 Shrnutí analýzy vstupů a výstupů 

Tabulka 12 shrnuje spotřeby a náklady zjištěné při předchozí analýze. Celkové 

náklady materiálové a energetické toky mateřské školy činí 566 111 Kč, přičemž více než 

polovina připadá na zemní plyn.  

 

Tabulka 12 – Shrnutí analýzy vstupů a výstupů mateřské školy v roce 2012 

  spotřeba náklady (Kč) 

zemní plyn (GJ) 589,77 323 204 

elektrická energie (kWh) 16 734,4 110 282 

materiály - 60 263 

voda (m3) 692 46 362 

odpady (t) 27 26 000 

CELKEM - 566 111 

 

Celkové poměrové vyjádření nákladů mateřské školy uvádí Graf 3 

 
Graf 3 – Poměrové vyjádření nákladů mateřské školy v roce 2012 
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Náklady na teplo jsou součtem nákladů na zemní plyn a 59% nákladů na elektrickou 

energii spotřebovanou na ohřev vody a činí 388 065 Kč, což je asi 68 % z celkových 

nákladů. 

Na zbývající část elektřiny připadá 45 420 Kč (8%). Náklady na vodu činí 46 362 Kč 

(8 %). Výdaje na nákup materiálů činí 60 263 Kč (11 %) a na likvidaci odpadů připadá 

26 000 Kč, což je 5% z celkových nákladů. 

5.4.8 Stanovení cílů 

Hlavními cíli aplikace čistší produkce v MŠ Tovačov je zjištění potenciálu MŠ pro 

zavedení projektu CP, stanovení minimálně čtyř klíčových oblastí pro možné zlepšení a 

dosažení ročních úspor minimálně 10 000 Kč.  

5.4.9 Stanovení ukazatelů 

Ukazatelem navrženého projektu čistší produkce je počet navržených oblastí pro 

potencionální zlepšení a výše úspor, kterých je možné pomocí projektu dosáhnout. 

5.4.10 Stanovení překážek 

Nejzávažnější překážkou projektu čistší produkce je především nedostatečná motivace 

vedení. Problémem může být samotná metodika čistší produkce, která má charakter spíše 

vnitřní strategie, což by mohlo být pro organizaci tohoto typu nevyhovující. 

Dále pak může být překážkou nedostatek finančních prostředků z důvodu napojení na 

státní rozpočet a nedostatek potřebných informací o látkových, energetických i finančních 

únicích (většina poměrových vyjádření je prováděna na základě odborného odhadu autorky 

práce po konzultaci s příslušnými zaměstnanci). 

5.4.11 Stanovení priorit 

Prioritou tohoto projektu je především osvěta a vzdělávání personálu v oblasti 

životního prostředí a zavádění neinvestičních a nízkonákladových opatření vedoucích 

k úspornějšímu hospodaření. 
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5.5 Identifikace příčin vzniku ztrát 

Na základě analýzy byly zjištěny následující ztráty. 

V oblasti spotřeby tepla: 

 nezateplená budova, 

 část oken je stále dřevěná a špatně těsnící, 

 nevyhovující střecha, 

 bezpečnostní kryty před topnými tělesy. 

V oblasti vodního hospodářství: 

 absence úsporného dvojitého splachování, 

 časté protékání vody na WC, 

 časté kapající kohoutky, 

 neúsporné kohoutkové baterie, 

 zastaralá a neúsporná pračka, 

 absence myčky nádobí. 

V oblasti spotřeby elektrické energie: 

 zastaralé a neúsporné spotřebiče – zejména pračka, 

 neúsporné žárovky. 

V oblasti materiálů: 

 nenakupují se výhodnější velkoobjemová balení (papír, čisticí prostředky…). 

 

Část ztrát je způsobena špatnou údržbou, jelikož škola nezaměstnává žádného školníka 

či údržbáře. Veškeré závady jsou sepisovány vedoucí učitelkou a dle potřeby provede 

případné opravy živnostník.  
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5.6 Fáze návrhu variant 

Autorkou této práce byly navrženy následující varianty úsporných opatření. 

V oblasti úspor tepelné energie (57% z celkových nákladů): 

 výměna starých oken a dveří, 

 zateplení budovy, 

 pořízení nové střechy, 

 umístění reflexní folie za topná tělesa, 

 výměna bezpečnostních krytů před topnými tělesy. 

 

V oblasti úspor vody a energie na ohřev vody (8% náklady na vodu + 11% náklady na 

ohřev vody): 

 umístění PET lahví do WC nádrží, 

 zlepšení údržby WC a vodovodních baterií, včasná oprava závad, 

 výměna stávající pračky za úspornější, 

 používání úspornějšího programu na praní, 

 pořízení myčky nádobí, 

 výměna stávajících vodovodních baterií za pákové. 

 

V oblasti úspor elektrické energie (8% z celkových nákladů): 

 výměna stávající pračky za úspornější, 

 používání úspornějšího programu na praní, 

 výměna žárovek za úsporné. 

 

V oblasti materiálů (11% z celkových nákladů): 

 využívání velkoobjemových výrobků, 

 používání výrobků se značkou „Ekologicky šetrný výrobek“. 
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5.6.1 Výběr variant pro další analýzu 

Podle principu preventivní ochrany životního prostředí jsou opatření tím efektivnější, 

čím blíže ke zdroji jsou prováděna (Obrázek 10). Tímto principem se řídí také následující 

výběr variant, kde jsou navržené varianty rozděleny do skupin podle efektivity a investiční 

náročnosti. 

 

 

Obrázek 10 – Oblast použití preventivních technik [13] 

 

Varianty byly rozděleny do skupin A až C, a to následovně. 

 

A. Varianty dobrého hospodaření 

Jedná se o organizační, neinvestiční nebo nízkonákladové varianty s možností 

okamžité realizace. Do této kategorie spadají následující navržené varianty: 

 umístění PET lahví do WC nádrží, 

 zlepšení údržby WC a vodovodních baterií, 

 používání úspornějšího programu na praní. 
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B. Náhrada surovin a pomocných látek  

Náhrada nejvýznamnějších surovin a pomocných látek může mít bez větších investic 

podstatný vliv na množství a nebezpečnost odpadů. Spadají sem tyto varianty: 

 používání výrobků se značkou „Ekologicky šetrný výrobek“, 

 využívání velkoobjemových výrobků. 

 

C. Změna technologie  

Do této kategorie spadají veškerá opatření, která zahrnují změnu přístrojů, technologií 

a metod. Jejich realizace může být investičně a technicky náročnější. Navrženy byly 

následující změny: 

 výměna stávající pračky za úspornější, 

 pořízení myčky nádobí, 

 výměna stávajících vodovodních baterií za pákové, 

 výměna žárovek za úsporné, 

 výměna bezpečnostních krytů před topnými tělesy, 

 umístění reflexní folie za topná tělesa, 

 zateplení budovy, 

 výměna oken, 

 pořízení nové střechy. 

 

Vzhledem k nedostatečným informacím o spotřebách jednotlivých pracích cyklů 

stávající pračky není provedena podrobná analýza návrhu používání úspornějšího pracího 

programu na praní. 

Návrhy dlouhodobého charakteru s vysokou počáteční investicí, kterými je výměna 

oken, zateplení budovy a pořízení nové střechy, nejsou předmětem této práce, a proto dále 

nebudou hodnoceny. V případě realizace těchto variant je vhodné vypracovat samostatný 

projekt s výpočtem výše úspor a návratnosti investice.  
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5.7 Analýza proveditelnosti 

Analýza proveditelnosti vyhodnocuje environmentální, technický a ekonomický přínos 

vybraných navržených variant. Na základě tohoto posouzení budou následně vybrána 

opatření, která jsou nejvhodnější k realizaci.   

Výpočty provedené během analýzy jsou uvedeny v elektronické příloze č. 3 (program 

Excel) na CD nosiči přiloženém k této práci. Pro veškeré výpočty byly použity jednotkové 

ceny za m
3
 vody 62 Kč a za kWh elektrické energie 6,59 Kč. 

 

A. Varianty dobrého hospodaření 

Umístění PET lahví do WC nádrží  

Umístění PET lahve s pískem nebo vodou do splachovací nádrže je nejlevnější 

možností snížení objemu vody ke splachování. Nevýhodou je však znemožnění spláchnutí 

větším objemem vody. Tabulka 13 uvádí průměrné roční úspory této varianty za použití 

lahví o různých objemech. Vzhledem ke frekvenci splachování v mateřské škole jsou 

úspory výrazné. 

 

Tabulka 13 – Možné úspory umístěním PET lahví do WC nádrží  

 

Tímto opatřením je tedy možné ušetřit až 7 440 Kč, což činí cca 16% z celkové roční 

spotřeby vody). 

Investiční náklady: 0 Kč 

Průměrná roční úspora: 3 720 - 7 440 Kč dle objemu PET lahve 

Návratnost: okamžitá 

 

  

  objem 

vody (l) 

spotřeba za 

den (m
3
) 

spotřeba za 

rok (m
3
) 

roční 

úspory (m
3
) 

Kč/m
3
 

úspory 

(Kč/rok) 

stávající nádrž 5 1,25 300 0 62 0 

PET lahev 1 l 4 1 240 60 62 3 720 

PET lahev 1,5 l 3,5 0,875 210 90 62 5 580 

PET lahev 2 l 3 0,75 180 120 62 7 440 
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Zlepšení údržby WC a vodovodních baterií  

Jedním kapajícím kohoutkem (10 kapek za minutu) odkape za měsíc asi 160 litrů 

vody, protékající toaletou až 1 000 litrů vody za měsíc.  [21] 

V rámci tohoto projektu není prakticky možné určit, jak velké jsou skutečné ztráty 

tímto způsobené. Následující tabulky uvádí možné finanční ztráty za uvedených 

předpokladů při ceně 62 Kč za m
3
.  

 

Tabulka 14 – Ztráty kapajícími kohoutky 

  m
3
/měsíc m

3
/rok finanční ztráty (Kč/rok) 

kapající kohoutek 0,16 1,92 119,04 

5 kapajících kohoutků 0,80 9,60 595,20 

10 kapajících kohoutků 1,60 19,20 1 190,40 

15 kapajících kohoutků 2,40 28,80 1 785,60 

20 kapajících kohoutků 3,20 38,40 2 380,80 

25 kapajících kohoutků 4,00 48,00 2 976,00 

 

Tabulka 15 – Ztráty protékajícími toaletami 

  m
3
/měsíc m

3
/rok finanční ztráty (Kč/rok) 

protékající toaleta 1 16 992 

5 protékajících toalet 7 80 4 960 

10 protékajících toalet 13 160 9 920 

15 protékajících toalet 20 240 14 880 

20 protékajících toalet 27 320 19 840 

25 protékajících toalet 33 400 24 800 

 

Za předpokladu, že každý kohoutek i toaleta protéká 14 dní v roce, jsou ztráty 

následující (Tabulka 16). Mohou být však i mnohonásobně vyšší.  

 

Tabulka 16 – Předpokládané ztráty při protékání každé toalety i kohoutku 14 dní v roce 

  m
3
/měsíc m

3
/rok finanční ztráty (Kč/rok) 

kapající kohoutek 14 dní v roce 0,16 1,87 116 

protékající toaleta 14 dní v roce 1 11,67 723 

CELKEM 1,16 13,53 839 

 

Klíčovým bodem tohoto opatření je zavedení systému kontroly zbytečných úniků 

vody. Personál musí případné závady okamžitě hlásit odpovědné osobě, která by měla 

závadu neprodleně odstranit. Stejně tak by měly být děti poučeny o tom, co dělat, pokud si 

všimnou protékající toalety či kapajícího kohoutku. Pro ověření, zda nádrž toalety protéká, 
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je možné přidat do nádrže pár kapek potravinářského barviva a kontrolovat, zda se barva 

objeví v toaletě. 

Investiční náklady:  

- 0 Kč za vyčištění od nečistot či vodního kamene 

- od 30 Kč/kus za těsnění 

- od 200 Kč/kus za celý ventil 

Průměrná roční úspora: cca 800 Kč i více dle stavu toalet a umyvadel 

Návratnost: okamžitá 

 

B. Náhrada surovin a pomocných látek  

Používání výrobků se značkou Ekologicky šetrný výrobek  

Preferencí značek, jejichž filozofií je nejen výroba snadno odbouratelných šetrných 

výrobků, ale také minimalizace ekologické stopy již během výroby, se dá značně snížit 

negativní dopad na životní prostředí. Pro potřeby této analýzy byly vybrány dvě značky 

vyrábějící certifikované ekologicky šetrné výrobky, a to značky Feel eco a Excel eco 

(Obrázek 11).  

 

 
Obrázek 11 – Vybrané ekologicky šetrné čisticí prostředky certifikované ekoznačkami (www.feeleco.com, 

www.qalt.cz) 
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Značka Feel eco je produktovou řadou české firmy Fosfa Břeclav. Firma používá 

snadno biologicky odbouratelné ingredience a její výrobky prochází řadou testů 

posuzujících šetrnost k životnímu prostředí a kvalitu výrobků.  

Značka Excel eco je ekologicky šetrnou řadou firmy české firmy Qalt Rakovník, která 

se zabývá výrobou spotřební chemie, zejména pracích, avivážních a čisticích prostředků a 

ve svém sortimentu má zařazeny také ekologicky šetrné výrobky. 

Vybrané produkty obou značek jsou certifikovány ekoznačkou EU Ecolabel (Feel eco) 

a značkou Ekologicky šetrný výrobek (Excel eco), které zaručují, že je výrobek 

prokazatelně šetrnější k životnímu prostředí v průběhu celého životního cyklu a jeho 

kvalita přitom zůstává na vysoké úrovni (Obrázek 12).  

 

 
Obrázek 12 – Ekoznačka EU Ecolabel a Ekologicky šetrný výrobek (www.ecolabel.eu, www.cenia.cz) 

 

I přes vyšší cenu šetrných čisticích prostředků je možné tímto opatřením ušetřit, 

jelikož šetrnější výrobky mají často nižší doporučené dávkování. Dávkování, ceny a roční 

náklady jednotlivých typů čisticích prostředků uvádí Tabulka 17. 

.  

 

  



Hana Hudcová: Případová studie projektu čistší produkce v mateřské škole 
 

 

2014  51 

 

Tabulka 17 – Dávkování a náklady při používání různých značek čisticích prostředků 

 

doporučené 

dávkování 
roční spotřeba 

jednotková 

cena 
cena (Kč) 

Palmex prací prášek 100 g 36 kg 50 Kč/kg 1 800 

Excel eco koncentrovaný prací 

prostředek 
75 g 27 kg 67 Kč/kg 1 809 

Domestos WC čistič 80 ml 60 l 75 Kč/l 4 500 

Feel eco WC čistič 50 ml 37,5 l 85 Kč/l 3 187 

Cif cream dle potřeby 17,5 l 118 Kč/l 2 065 

Feel eco univerzální čistič dle potřeby 17,5 l 89 Kč/l 1 558 

CELKEM - STÁVAJÍCÍ 
 

77,5 l + 36 kg 

pracího prášku  
8 365 

CELKEM - EKOLOGICKY 

ŠETRNÉ VÝROBKY  

55 l + 27 kg 

pracího prášku  
6 554 

ÚSPORY 
 

22,5 l + 9 kg 

pracího prášku           
 1 811 

 

Přechodem na uvedené výrobky je možné ročně ušetřit cca 1 800 Kč a 22 l čisticích 

prostředků + 9 kg pracího prášku. Zároveň tímto opatřením dojde ke snížení množství 

vzniklých odpadů. 

 

C. Změna technologie  

Výměna stávající pračky za úspornější 

Jak již bylo uvedeno v předchozí analýze, mateřská škola opere měsíčně 30 pracích 

cyklů. Za předpokladu, že je plně využita maximální náplň pračky (7 kg), tomu odpovídá 

210 kg prádla. V předchozí analýze bylo zjištěno, že roční náklady na vodu a elektřinu 

tedy činí 13 089 Kč.  

Pro potřeby této analýzy byla vybrána průmyslová pračka Whirpool 9200/WH 

s maximální náplní 10 kg prádla, vhodná pro menší provozy. Její pořizovací cena včetně 

dopravy je cca 30 000 Kč. Tato pračka spotřebuje na 1 prací cyklus 76 litrů vody a 

1,51 kWh. Zvýšením maximální náplně se také sníží frekvence praní na 21 pracích cyklů 

měsíčně. Shrnutí roční spotřeby, nákladů a úspor zobrazuje Tabulka 18.  

    

Tabulka 18 – Roční spotřeba a náklady na provoz stávající a nové pračky 

  
spotřeba za rok spotřeba za rok celkové náklady za 

rok (Kč) m
3
 Kč kWh Kč 

stávající pračka 7 kg 50,4 3 125 1 512 9 964 13 089 

Whirpool 9200/WH 10 kg 19,2 1 187 381 2 508 3 695 
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Pořízením nové pračky se sníží roční spotřeba vody na praní o 38% a spotřeba 

elektrické energie o 25 %. Celková roční úspora je 9 394 Kč. 

Investiční náklady: 30 000 Kč 

Průměrná roční úspora: 9 394 Kč  

Návratnost: 3,2 roky 

 

Nákup myčky nádobí 

Mateřská škola při ručním mytí nádobí spotřebuje 57,6 m
3
 vody za rok, což činí 

3 571 Kč ročně. K ohřevu vody pomocí elektrického ohřívače spotřebuje 2,65 MWh ročně, 

náklady na ohřev tedy činí 17 461 Kč. Za mycí prostředky škola utratí 2 700 Kč za rok. 

Celkové náklady jsou tedy při ručním mytí nádobí 23 732 Kč. 

Pro výpočet navržené varianty byla vybrána myčka Hotpoint LFF8M132 s kapacitou 

14 sad nádobí. Pořizovací cena myčky je včetně dopravy asi 9 500 Kč. Dle frekvence mytí 

a počtu nádobí bylo odhadnuto, že na umytí nádobí myčkou by bylo zapotřebí 6 mycích 

cyklů denně. Výpočty byly provedeny za předpokladu používání programu ECO 50°C a 

bezfosfátových tablet značky ECOVER, které lze zakoupit v úsporném balení 70 ks za 

zhruba 500 Kč (včetně poštovného při nákupu online). 

 

Tabulka 19 – Spotřeby a náklady na mytí myčkou programem ECO 50°C 

  
spotřeba 

vody (l)  

spotřeba 

elektřiny (kWh) 

cena vody 

(Kč) 

cena elektřiny 

(Kč) 

cena tablety 

(Kč) 

CELKEM 

(Kč) 

1 cyklus 9 0,83 0,558 5,47 7 13 

 rok 12 960 1 195,20 803,52 7876,368 10 286 18 966 

 

Stejně jako u pračky je vhodné při koupi myčky nádobí vybírat spotřebiče ekologické 

třídy A+++ a používat úsporné programy. 

Investiční náklady: 9 500 Kč 

Průměrná roční úspora: 4 766 Kč  

Návratnost: 2 roky  
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Výměna žárovek za úsporné 

Stávající roční náklady na elektrickou energii spotřebovanou žárovkami a zářivkami 

v mateřské škole činí 24 597 Kč. Tabulka 20 uvádí roční náklady a spotřebu elektřiny 

podle spotřeby dané žárovky při předpokládané průměrné době svitu 3 hodiny denně a 

srovnává stávající žárovky s navrženou úspornou žárovkou se spotřebou 12 W.  

  

Tabulka 20 – Roční spotřeba světel a náklady na elektrickou energii dle typu zdroje 

  počet kusů 
spotřeba rok 

(kWh) 

náklady za 

rok (Kč) 

náklady za rok 

na kus (Kč) 

zářivka 36 W 168 2 177 14 348 85 

žárovka 60 W 72 1 555 10 249 142 

úsporná žárovka 12 W 72 311 2 050 28 

 

Náklady na výměnu všech 60 W žárovek při ceně 150 Kč za úspornou žárovku činí 

10 800 Kč. Roční úspora by pak dosahovala výše 8 199 Kč, což je cca 7% z celkové 

spotřeby elektrické energie. 

Investiční náklady: 10 800 Kč 

Průměrná roční úspora: 8 199 Kč  

Návratnost: 1,3 let  

 

Výměna krytů před topnými tělesy 

Ochranné či okrasné kryty a nábytek postavený před topnými tělesy snižují účinnost 

předávání tepla z radiátorů do místnosti až o 30%. Místo vzduchu se tak ohřívá obvodové 

zdivo a samotné kryty. Umožnění správné cirkulace vzduchu odstraněním krytů se může 

ušetřit až 10 % spotřebované energie. [21] 

V mateřské škole nelze tyto kryty z bezpečnostních důvodů odstranit, je však možné 

dřevěné plochy vyměnit za „ohrádky“ s menší plochou, které umožní lepší proudění 

teplého vzduchu.  
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Obrázek 13 – Vhodnější radiátorové kryty - ilustrační foto (www.elephant-smile.cz) 

 

V každém ze 4 oddělení se nachází několik radiátorů, dohromady o délce 10,4 metrů. 

Pořizovací cena 1 m horní desky a mřížky je cca 3 000 Kč, takže pořizovací cena nových 

radiátorových krytů pro celou mateřskou školu by byla cca 124 800 Kč. Za předpokladu, 

že se tímto zakrytá plocha zmenší zhruba o polovinu, lze odhadovat úsporu zhruba 5 % 

z celkové spotřeby tepla, což činí 16 160 Kč ročně. 

Investiční náklady: 124 800 Kč 

Průměrná roční úspora: až 16 160 Kč (až 5% z celkové spotřeby tepla) 

Návratnost: 7,7 let 

 

Umístění reflexní folie za topná tělesa  

Obvodovou zdí za radiátory uniká velké množství tepla, které se může zhodnotit 

pomocí umístění hliníkové izolační folie, která odráží až 90% sálavého tepla. Dle 

zahraničních zkušeností se tímto opatřením ušetří 2 - 5% roční spotřeby tepla.  [21] 

V případě Mateřské školy Tovačov, kde roční náklady na zemní plyn činí 323 204 Kč, 

by úspory dosahovaly 6 464 až 16 160 Kč ročně.  



Hana Hudcová: Případová studie projektu čistší produkce v mateřské škole 
 

 

2014  55 

 

V každém ze 4 oddělení mateřské školy se nachází několik radiátorů, dohromady o 

délce 10,4 metrů, tedy 41,6 m v celé škole. Reflexní hliníková folie se dá pořídit od 250 Kč 

za metr, celkové investiční náklady by tedy činily 10 400 Kč. 

Investiční náklady: 10 400 Kč 

Průměrná roční úspora: cca 6 464 až 16 160 Kč 

Návratnost: 0,6 - 1,6 let  

 

Výměna stávajících vodovodních baterií za pákové  

Výměnou baterií za pákové, které zkracují dobu nutnou k nastavení požadované 

teploty, lze uspořit asi 30% energie potřebné pro ohřev teplé vody a množství vody 

sloužící pro umytí rukou se sníží asi o 1 litr.  

Za těchto předpokladů lze realizací navrženého opatření ušetřit 63,4 m
3
 a 2 952,7 kWh 

ročně. Úspory na ohřevu vody tedy činí 19 400 Kč a úspory na spotřebě vody činí 3 900 

Kč ročně. Pákovou baterii lze pořídit již od 650 Kč, takže při výměně 25 kohoutkových 

baterií činí investiční náklady 16 250 Kč.   

Investiční náklady: 16 250 Kč 

Průměrná roční úspora: cca 23 300 Kč (cca 28% z původních nákladů) 

Návratnost: 0,7 roku 
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6 Diskuze navržených opatření a výsledků 

Na základě analýzy vstupů a výstupů byly zjištěny dílčí náklady při provozu mateřské 

školy v roce 2012, přičemž celkové náklady činí 566 111 Kč.  

Část elektrické energie je elektrickými ohřívači spotřebována na ohřev vody. Tato část 

nákladů na elektrickou energii spolu s náklady na zemní plyn tedy připadá na náklady 

spojené se spotřebou tepla a činí 388 065 Kč, což je asi 68 % z celkových nákladů. 

Na zbývající část elektřiny připadá 45 420 Kč (8%). Náklady na vodu činí 46 362 Kč 

(8%). Výdaje na nákup materiálů činí 60 263 Kč (11%) a na likvidaci odpadů připadá 

26 000 Kč, což je 5% z celkových nákladů.  

 

Graf 3 – Poměrové vyjádření nákladů mateřské školy v roce 2012 

 

V rámci projektu čistší produkce v MŠ Tovačov byla navržena následující opatření a 

oblasti pro možné zlepšení. 
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1. OPATŘENÍ BEZ INVESTICE 

ZLEPŠENÍ ÚDRŽBY WC A VODOVODNÍCH BATERIÍ 

Popis opatření: Zavedení systému kontroly úniků vody na WC a v umývárnách a 

neprodlené odstranění případných závad. Opatřením je možné ušetřit cca 2 a více % 

z celkové roční spotřeby vody. 

Vliv na životní prostředí: snížení spotřeby vody o cca 13,53 m
3
 za rok (i více dle stavu 

toalet a umyvadel) 

Investiční náklady:  

- 0 Kč za vyčištění od nečistot či vodního kamene 

- od 30 Kč/kus za těsnění 

- od 200 Kč/kus za celý ventil 

Průměrná roční úspora: cca 800 Kč (i více dle stavu toalet a umyvadel) 

Návratnost investice: okamžitá 

 

UMÍSTĚNÍ PET LAHVÍ DO WC NÁDRŽÍ 

Popis opatření: Snížení objemu vody na jedno spláchnutí umístěním PET lahve s pískem 

nebo vodou do WC nádrže. Opatřením je možné ušetřit až 16% z celkové roční spotřeby 

vody. 

Vliv na životní prostředí: snížení spotřeby vody o 60 – 120 m
3
 ročně (dle objemu použité 

PET lahve) 

Investiční náklady: 0 Kč 

Finanční úspory: 3 720 - 7 440 Kč (dle objemu použité PET lahve) 

Návratnost investice: okamžitá 

 

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ SE ZNAČKOU „EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK“ 

Popis opatření: Náhrada některých čisticích prostředků za prostředky se značkou 

Ekologicky šetrný výrobek či EU Ecolabel. 

Vliv na životní prostředí: snížení množství použitých prostředků o 22 l, snížení množství 

použitého pracího prášku o 9 kg a snížení množství odpadů z obalů 
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Investiční náklady: 0 Kč 

Finanční úspory: cca 1 800 Kč 

Návratnost investice: okamžitá 

 

2. KRÁTKODOBÉ INVESTICE (NÁVRATNOST DO 2 LET) 

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH BATERIÍ ZA PÁKOVÉ 

Popis opatření: Výměnou baterií za pákové se zkracuje doba k nastavení požadované 

teploty, a dojde tak k úsporám energie potřebné pro ohřev vody a ke snížení spotřeby vody.  

Vliv na životní prostředí: snížení spotřeby vody o 63,4 m
3
 ročně (9% z celkové roční 

spotřeby vody) a snížení spotřeby elektrické energie o 2 952,7 kWh (5% z celkové roční 

spotřeby tepla) 

Investiční náklady: 16 250 Kč 

Finanční úspory: cca 23 300 Kč (28% z původních nákladů) 

Návratnost investice: 0,7 roku 

 

UMÍSTĚNÍ REFLEXNÍ FOLIE ZA TOPNÁ TĚLESA 

Popis opatření: Instalace reflexní folie za radiátory odráží až 90% sálavého tepla, které 

jinak ohřívá obvodové zdi.  

Vliv na životní prostředí: snížení spotřeby zemního plynu o 11,7 – 29,5 GJ ročně (2 – 5% 

z celkové roční spotřeby tepla) 

Investiční náklady: 10 400 Kč 

Finanční úspory: 6 464 – 16 160 Kč  

Návratnost investice: 0,6 – 1,6 let 

 

 

VÝMĚNA ŽÁROVEK  

Popis opatření: Výměna všech 60 W žárovek za úsporné se spotřebou 12 W. 

Vliv na životní prostředí: snížení spotřeby elektrické energie o 1 244 kWh ročně (7% 

z celkové spotřeby elektrické energie) 

Investiční náklady: 10 800 Kč 

Finanční úspory: 8 199 Kč 
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Návratnost investice: 1,3 let 

 

3. STŘEDNĚDOBÉ INVESTICE (NÁVRATNOST 2 - 5 LET) 

NÁKUP MYČKY NÁDOBÍ 

Popis opatření: Nákup myčky nádobí nahradí stávající ruční mytí nádobí, čímž se sníží 

spotřeba vody i elektrické energie potřebné k ohřevu vody.  

Vliv na životní prostředí: snížení spotřeby elektrické energie o 1 455 kWh (2,5% z celkové 

roční spotřeby tepla) a snížení spotřeby vody o 44,6 m
3
 ročně (6,4% z celkové spotřeby 

vody) 

Investiční náklady: 9 500 Kč 

Finanční úspory: 4 766 Kč 

Návratnost investice: 2 roky 

 

VÝMĚNA PRAČKY 

Popis opatření: Výměna stávající pračky za úspornější průmyslovou pračku vhodnou pro 

menší provozy.  

Vliv na životní prostředí: snížení spotřeby vody o 31,2 m
3
 ročně (38% z celkové spotřeby 

vody) a snížení spotřeby elektrické energie o 1 131 kWh ročně (25% z celkové spotřeby 

elektrické energie) 

Investiční náklady: 30 000 Kč 

Finanční úspory: 9 394 Kč 

Návratnost investice: 3,2 roky 

 

 

4. DLOUHODOBÉ INVESTICE  

VÝMĚNA KRYTŮ PŘED TOPNÝMI TĚLESY  

Popis opatření: Úplné odstranění krytů před radiátory není z bezpečnostního důvodu 

možné, proto opatření navrhuje výměnu krytů za takové, které umožní lepší proudění 

teplého vzduchu.  

Vliv na životní prostředí: snížení spotřeby tepla až o 5% 

Investiční náklady: 124 800 Kč 
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Finanční úspory: až 16 160 Kč  

Návratnost investice: 7,7 let 

 

5. PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY 

Návrhy dlouhodobého charakteru s vysokou počáteční investicí, kterými je výměna 

oken, zateplení budovy a pořízení nové střechy, nejsou předmětem této práce, a proto dále 

nebudou hodnoceny. V případě realizace těchto variant je vhodné vypracovat samostatný 

projekt s výpočtem výše úspor a návratnosti investice. 

Hlavními cíli aplikace čistší produkce v Mateřské škole Tovačov bylo zjištění 

potenciálu MŠ pro zavedení projektu čistší produkce, stanovení minimálně čtyř klíčových 

oblastí pro možné zlepšení a dosažení ročních úspor minimálně 10 000 Kč.  

Byla provedena analýza devíti navržených oblastí, kde je možné pomocí opatření 

uspořit celkovou částku 88 019 Kč, což činí 15,5% z celkových nákladů na provoz 

mateřské školy. Shrnutí nákladů a úspor navržených opatření uvádí Tabulka 21.  

 

Tabulka 21 – Shrnutí nákladů a úspor, kterých lze dosáhnout zavedením navržených opatření 

 
investiční 

náklady (Kč) 
roční úspora vstupů 

finanční úspora 

(Kč/rok) 

zlepšení údržby WC a 

vodovodních baterií 
0 13,5 m3 vody 800 

umístění PET lahví do WC nádrží 0 120 m3 vody 7 440 

používání výrobků se značkou 

„ekologicky šetrný výrobek“ 
0 

22 l čisticích prostředků, 

9 kg pracího prášku 
1 800 

výměna stávajících vodovodních 

baterií za pákové 
16 250 

63,4 m3 vody, 

2 953 kWh elektrické energie 
23 300 

umístění reflexní folie za topná 

tělesa 
10 400 29,5 GJ tepelné energie 16 160 

výměna žárovek 10 800 1 244 kWh elektrické energie 8 199 

nákup myčky nádobí 9 500 
44,6 m3 vody, 

1 455 kWh elektrické energie 
4 766 

výměna pračky 30 000 
31,2 m3 vody, 

1 131 kWh elektrické energie 
9 394 

výměna krytů před topnými 

tělesy 
124 800 5% spotřeby tepla 16 160 

CELKEM 201 750 

cca 273 m
3
 vody, 

6 783 kWh elektrické energie, 

60 GJ tepelné energie 

88 019 

 

Stanovený cíl uspoření 10 000 Kč ročně je tedy možné dosáhnout pomocí realizace tří 

neinvestičních opatření. Celkové náklady na realizaci všech opatření činí 201 750 Kč, doba 

návratnosti při realizaci všech variant je tedy 2,3 roku. Množství ušetřené vody i energií při 

realizaci všech opatření lze přirovnat k roční spotřebě průměrné české domácnosti.  
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7 Závěr 

Cílem této práce byl popis postupu aplikace čistší produkce v praxi, navržení projektu 

čistší produkce pro Mateřskou školu Tovačov a zhodnocení potenciálu mateřské školy pro 

zlepšení v oblasti spotřeby přírodních zdrojů a tvorby odpadů.  

V úvodní části byly popsány pasivní, reaktivní a zejména proaktivní postoje k ochraně 

životního prostředí. Dále byl vysvětlen pojem čistší produkce jako jeden z dobrovolných 

nástrojů ochrany životního prostředí a byla stručně popsána historie čistší produkce a 

proces jejího zavádění v České republice. Také byly objasněny výhody plynoucí ze 

zavádění čistší produkce ve výrobních podnicích i v sektoru služeb. 

Následující kapitola popisuje metodiku čistí produkce a její klíčové oblasti, kterými 

jsou příprava projektu, předběžné hodnocení a plánování, fáze analýzy, fáze návrhu 

variant, fáze proveditelnosti a fáze realizace a vyhodnocení výsledků projektu. 

Dále se práce zaměřila na problematiku ochrany životního prostředí a environmentální 

výchovy ve vzdělávacích institucích. Byly popsány obecné cíle environmentální výchovy a 

také dílčí cíle environmentální výchovy v mateřských školách dle Státního programu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice.  

Práce se také věnovala mezinárodnímu programu Ekoškola. Byly popsány výhody, 

které program přináší jak školám a žákům, tak místní komunitě, současná situace realizace 

tohoto programu v České republice a stručná metodika programu.  

Cílem praktické části bylo navržení projektu a zhodnocení potenciálu pro zavedení 

projektu čistší produkce pro Mateřskou školu Tovačov. Mateřská škola Tovačov je státní 

vzdělávací institucí, která poskytuje předškolní vzdělávání dětem ve věku od 3 do 6 let. 

Škola zaměstnává 11 zaměstnanců a průměrně ji každým rokem navštěvuje 90 žáků. 

V rámci tohoto projektu byla navržena environmentální politika, provedeno předběžné 

hodnocení a také byla provedena analýza vstupů a výstupů mateřské školy. Bylo zjištěno, 

že celkové roční náklady na provoz mateřské školy činí 566 111 Kč, přičemž 68% nákladů 

připadá na spotřebu tepla, 11% na nákup materiálů, 8% na spotřebu elektrické energie, 8% 

na spotřebu vody a 5% z celkových nákladů připadá na likvidaci odpadů.  

Na základě zjištěných dat byly stanoveny cíle projektu, kterými bylo zjištění 

potenciálu zavedení projektu čistší produkce, stanovení minimálně čtyř klíčových oblastí 

pro možné zlepšení a dosažení ročních úspor minimálně 10 000 Kč. Také byly stanoveny 

množné překážky projektu, kterými jsou nedostatečná motivace vedení, nedostatek 

finančních prostředků z důvodu napojení na státní rozpočet a nedostatek potřebných 

informací o látkových, energetických a finančních únicích.  
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V rámci zjišťování potenciálu pro možné zlepšení byly identifikovány příčiny 

vznikajících ztrát v oblastech spotřeby tepla, spotřeby vody, spotřeby elektrické energie a 

v oblasti materiálů. Bylo zjištěno, že značná část ztrát je v mateřské škole způsobena 

špatnou údržbou a neúsporným vybavením (pračka, kohoutkové baterie, žárovky a 

podobně). 

Podle zjištěných příčin vzniku ztrát byly navrženy varianty úsporných opatření, ze 

kterých byly vybrány varianty pro další analýzu. Vzhledem k nedostatečným informacím o 

spotřebách jednotlivých pracích cyklů stávající pračky nebyla provedena podrobná analýza 

návrhu používání úspornějšího pracího programu na praní.  

Návrhy dlouhodobého charakteru s vysokou počáteční investicí, kterými je výměna 

oken, zateplení budovy a pořízení nové střechy nejsou předmětem této práce, a proto dále 

také nebyly hodnoceny. V případě realizace těchto variant je vhodné vypracovat 

samostatný projekt s výpočtem výše úspor a návratnosti investice. 

Pomocí analýzy proveditelnosti byl zhodnocen environmentální a ekonomický přínos 

vybraných navržených variant. Byla provedena analýza devíti navržených oblastí, z toho 

třech s nulovými investičními náklady. Bez počáteční investice je možné ušetřit 10 040 Kč 

ročně. Lze tedy dosáhnout stanovené výše uspořených nákladů, definovaných v rámci cíle 

tohoto projektu, bez nutných investic. Pomocí realizace všech navržených opatření je 

možné uspořit celkovou částku 87 919 Kč, což činí 15,5% z celkových nákladů na provoz 

mateřské školy. Celkové náklady na realizaci činí 201 750 Kč, doba návratnosti při 

realizaci všech variant je tedy 2,3 roku.  
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Příloha č. 1 – Fotodokumentace 

 
Obrázek  1 – Budova mateřské školy (pohled 1) 

 
Obrázek  2 – Budova mateřské školy (pohled 2) 
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Příloha č. 2 – Výpočty 

 

Tabulka 1 – Tabulka výpočtu spotřeby vody stávající a navržené pračky 

  
spotřeba za 

cyklus (l) 
spotřeba za 

měsíc (m
3
) 

spotřeba za 

rok (m
3
) 

roční náklady 

(Kč) 

stávající pračka 140 4,2 50,4 3 124,80 

Whirpool 9200/WH 76 1,596 19,152 1 187,42 

   ROČNÍ 

ÚSPORA 
1 937,38 

   

 

Tabulka 2 – Tabulka výpočtu spotřeby elektrické energie stávající a navržené pračky 

  
spotřeba za 

cyklus (kWh) 
spotřeba za 

měsíc (kWh) 
spotřeba za 
rok (kWh) 

roční náklady 
(Kč) 

stávající pračka 4,2 126 1512 9 964,08 

Whirpool 9200/WH 1,51 31,71 380,52 2 507,63 

   ROČNÍ 

ÚSPORA 
7 456,45 

   

 

Tabulka 3 – Tabulka výpočtu spotřeby a nákladů na ruční mytí 

  spotřeba za měsíc (m
3
) 

spotřeba za 
rok (m

3
) 

roční náklady 
(Kč) 

voda 4,8 57,6 3 571 

  
kWh na ohřev 1 litru vody 

(o 40°C) 
spotřeba za 

rok (kWh) 
roční náklady 

(Kč) 

elektřina 0,046 2649,6 17 461 

CELKEM     23 732 

 

Tabulka 4 – Tabulka výpočtu spotřeby vody a elektrické energie na mytí v myčce 

  spotřeba vody (l) spotřeba elektřiny (kW/h) 

1 cyklus 9 0,83 

6x denně 54 4,98 

měsíc  1 080 99,6 

rok  12 960 1 195,2 
NÁKLADY 803 Kč 7 876 Kč 
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Tabulka 5 – Tabulka výpočtu spotřeby a nákladů stávajícího osvětlení 

1 kus CELKEM 

  ks 
příkon 

(W) 
hodin 

denně 
kWh za 

den 
kWh za 

měsíc 
kWh za 

rok 
Kč za 

rok 
kWh za 

rok 
Kč za rok 

zářivky 168 36 3 0,108 2,16 12,96 85 2 177 14 348 

žárovky 72 60 3 0,18 3,6 21,6 142 1 555 10 249 

CELKEM 240 96   0,288 5,76 34,56 227,75 3 732 24 597 

 

Tabulka 6 – Tabulka výpočtu spotřeby a nákladů navrženého osvětlení 

1 kus CELKEM 

  ks 
příkon 

(W) 
hodin 

denně 
kWh za 

den 
kWh za 

měsíc 
kWh za 

rok 
Kč za 

rok 
kWh za 

rok 
Kč za rok 

zářivky 168 36 3 0,108 2,16 12,96 85 2 177 14 348 

žárovky 72 12 3 0,036 0,72 4,32 28 311 2 050 

CELKEM 240 48   0,144 2,88 17,28 113,875 2 488 16 398 

 


