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Anotace 

Diplomová práce je zaměřená na posouzení a ohodnocení energetických úspor 

aplikovaných na krytém bazénu Opava. Úvod je věnován stručnému popisu preventivních 

přístupů společnosti k ochraně životního prostředí včetně souvisejících legislativních 

dokumentů. Dále je popsána společnost Technické služby Opava s.r.o. a provozovna krytý 

bazén Opava. V teoretické části se diplomová práce zaměřuje na zhodnocení současné 

technologie a navržení úprav, vedoucích k tepelným úsporám. Závěr diplomové práce 

zhodnocuje předpokládané úspory energie.  
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Annotation 

My bachelor´s thesis is focused on the assessment and evaluation of energy 

savings which are applied to the indoor swimming pool in Opava. The introduction is 

devoted to a brief description of the company's preventive approaches to environmental 

protection including related legislative documents. It also describes the company - 

Technical Services Opava s.r.o.and establishment - indoor swimming pool Opava. The 

theoretical part of my thesis is focused on the evaluation of current technology and it 

proposes modifications which will lead to heat savings. The conclusion of thesis assesses 

expected energy savings.  
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Seznam použitých zkratek 

CP čistší produkce (Cleaner production) 

EIA posouzení dopadu investiční činnosti na životní prostředí před její realizací 

(Environmental Impact Assessment) 

EMAS Systém environmentální řízení a auditu (Environmental Manager and Audit 

Scheme) 

EMS Environmentální manažerské systémy (Environmental Manager Systém) 

LCA hodnocení životního cyklu (Live Cycle Assessment) 

NEPA  Zákon o životním prostředí (National Environmental Policy Act) 

OSN  organizace spojených národů 

UNEP  Program OSN pro životní prostředí (United Nations Environment 

Programme 

UNIDO Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (United Nations Industrial 

Development) 

USA Spojené státy americké (United States of America) 

ŽP  životní prostředí 

EU  Evropská unie 

ISO  mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem (International  

  Organization for Standardization) 

TUV  teplá užitková voda 

ZP  zemní plyn 

VZT  vzduchotechnické zařízení 
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1 Úvod  

Neustálé zvyšování cen energií, tlak na efektivitu výrobních a technologických 

procesů vede nejen k větším nárokům na člověka ale také k vyšším požadavkům na stroje a 

technologická zařízení. Bez výjimky nejsou ani bazénové technologie a jejich zařízení jako 

jsou vzduchotechnické zařízení, filtrační jednotky, čerpadla atd. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o zařízení nacházející se v podstatě v každém městě, lze hovořit o zařízení 

celospolečenského významu. Všechna tato zařízení jsou energeticky značně náročná a pro 

provozovatele, kterými jsou ve většině případů města, nebo organizace vlastněné městy, 

představuje jejich provoz značnou finanční zátěž. Snížení energetické náročnosti těchto 

zařízení má pozitivní dopad jak na životní prostředí, tak na občany města. 

Svou diplomovou práci jsem se rozhodla věnovat energetickým úsporám 

v provozu krytého bazénu. Pro svou práci jsem si vybrala objekt krytého bazénu v Opavě, 

který byl uveden do provozu v roce 1968 a bez větších úprav na stavebních konstrukcích 

nebo technologiích funguje doposud. Vzhledem k těmto okolnostem zde vidím velký 

potenciál pro aplikaci opatření vedoucím k energetickým úsporám, a to jak na straně 

tepelné tak elektrické energie. Tyto úspory se pokusím popsat včetně způsobu jejich 

aplikace, vyčíslit je v energetických jednotkách i ve finančních jednotkách. 

Diplomová práce bude rozdělena na dvě části, na část teoretickou a na část 

praktickou. V teoretické části se hodlám věnovat obecnému popisu životního prostředí, 

preventivním přístupům a dobrovolným nástrojům. Praktická část bude zaměřena na popis 

krytého bazénu v Opavě a organizace, která krytý bazén provozuje. U krytého bazénu se 

pokusím popsat jednotlivá technologická zařízení a stavební konstrukci budovy, kde 

dochází k největším energetickým ztrátám, a ve kterých vidím největší potenciál 

energetických úspor.  

Závěr diplomové práce bude věnován návrhům vhodných opatření ke snížení 

energetické náročnosti objektu krytého bazénu v Opavě. 
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2 Preventivní přístupy podniku k ochraně životního prostředí 
a související legislativa 

Abychom dokázali pochopit, důvody vedoucí k preventivním přístupům podniku 

k ochraně životního prostředí je třeba si vysvětlit několik pojmů. Hned na začátku si 

vysvětlíme pojem životní prostředí. 

2.1 Vymezení pojmu životní prostředí  

,,Životní prostředí je 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.“ 
[1]

  

Dále lze životního prostředí definovat jako systém, složený z přírodních, 

sociálních a umělých složek materiálního světa, které jsou nebo mohou být s daným 

organismem ve stálém vzájemném působení [2]. 

Člověk by si měl uvědomit, že je součástí přírody a platí pro něho všechny 

přírodní zákony stejně jako pro ostatní živé organismy. Na druhé straně je člověk jediný 

živý organismus, který je schopen přírodní zákonitosti také vědomě poznávat, uchovávat a 

systematizovat pro další generace. Cílem těchto činností je hledání a vytváření podmínek 

pro tzv. trvale udržitelný rozvoj [2]. ,,Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, 

který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní 

životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce 

ekosystémů.“ 
[3]

 

2.1.1 Znečišťování životního prostředí  

,,Znečišťování životního prostředí je vnášení takových fyzikálních, chemických 

nebo biologických činitelů do životního prostředí v důsledku lidské činnosti, které jsou 

svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí.“ 
[4]

 Obecně se tomu rozumí, 

že je to působení takových vlivů, které vedou ke změně kvality životního prostředí a 

způsobí to, že se změněné ŽP stane nepříznivým pro organismy, které se v něm až dosud 

zdravě vyvíjely [5]. Základním problémem znečišťování ŽP je podle environmentální 
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ekonomie tržní selhání, což znamená neschopnost trhu samotného vybrat optimální řešení, 

jak rozdělit omezené zdroje mezi lidské potřeby. Z tohoto důvodu dochází k plýtvání zdroji 

a k nadměrnému znečišťování ŽP [6]. 

Ke znečišťování životního prostředí dochází v důsledku: 

a)  nevhodným odběrem látek a energií ze životního prostředí, 

b)  nevhodným vnášením látek a energií do životního prostředí, 

c)  sloučením předchozích způsobů dochází ke změně ekosystémů [6]. 

2.2 Ochrana životního prostředí 

,,Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování 

nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje 

a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo 

konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako 

celku.“ 
[7]

 Každý je povinen předcházet znečišťování nebo poškozování životního 

prostředí a minimalizovat nepříznivé vlivy na životní prostředí.  

Environmentální politika je politika ochrany životního prostředí. Tento pojem lze 

definovat jako soubor nejrůznějších opatření, kterými se při řízení konkrétního celku 

(podniku, regionu, státu, atd.) vědomě působí na chování lidí tak, aby svou činností 

neznečišťovali ŽP, ale přispívali k jeho zlepšení. Environmentální politika může mít různý 

rozsah působení podle toho, v jakém celku je uplatňována. Státní environmentální politika 

je historicky první a nejdůležitější environmentální politikou, která ovlivňuje lokální 

politiky jako např. environmentální politiku podniků nebo měst. Hlavními faktory 

ovlivňující vývoj této politiky obvykle řadíme: úroveň rozvoje společnosti, rozvoj výroby a 

spotřeby, populační růst, vědeckotechnický rozvoj a mnoho dalších faktorů. Nejúčinnější 

hybnou silou, která většinou ovlivní vývoj environmentální politiky, je mimořádná událost, 

která jednoznačně prokáže vztah mezi určitou činností a jejím negativním působením na 

životní prostředí a na zdraví a život lidí [5]. 
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2.2.1 Pasivní přístup k ochraně životního prostředí  

Pasivní přístup je jeden z nejstarších přístupů a v dnešní době se už nepoužívá. 

Podnik nevnímá nové trendy v ochraně životního prostředí a omezuje se pouze na ochranu 

životního prostředí, která je vymezena legislativními předpisy. Tato strategie má také 

některé nedostatky a to například takové, že se většinou jedná o zákony zabývající se jen 

jednou složkou ŽP a chybí vzájemné propojení mezi zákony [2, 5]. 

Pasivní přístup je založen na předpokladu, že příroda má tu schopnost se 

přizpůsobit a sama zneškodnit vypuštěné odpady. Odpadní toky se vypouští do co 

největších prostor, kdy se celkové množství vypouštěných škodlivin nemění, ale 

koncentrace se v dané složce ŽP se sníží [2, 5]. 

Použití tzv. koncových technologií je další možnou strategií, tato technologie má 

za úkol oddělit u odpadního toku před jeho vypuštěním do životního prostředí, co největší 

množství škodlivé látky, nebo nejlépe přeměnit škodlivou látku na látku neškodlivou. 

Zachycené množství škodlivých látek je převáděno do jiné složky ŽP, ve které bude škodit 

méně nebo se hledá způsob dalšího využití. [2, 5]. 

2.2.2 Strategie ochrany životního prostředí 

Strategie neboli způsob dosahování vytýčeného cíle je hlavním prvkem, který 

určuje formu environmentální politiky, její zaměření, cílové skupiny i sortiment jejich 

nástrojů. Změna strategie vždy naznačuje začátek vzniku určitých změn v environmentální 

politice a většinou této politice dává i název. I když se tato politika časem mění, nemůžeme 

říci, že je jedna její forma nahrazena jinou novou formou. Spíše se jedná o rozšíření 

stávající formy díky nově získaným znalostem vztahujících se k problematice životního 

prostředí [5].  
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2.2.3 Reaktivní strategie 

Tato strategie je první strategií environmentální politiky a její nejvyspělejší forma 

je označována za strategii kontroly a řízení. Slovo reaktivní znamená přístup k řešení a je 

odvozeno od slova reagovat a označuje strategii, která začíná řešit problémy, až už existují, 

nesnaží se jejich vzniku zabránit. Když se to týká znečišťování životního prostředí, tak se 

řešení soustředí na otázky:  

1)  Co dělat se vzniklou škodlivinou? 

2)  Jak omezit nebo snížit její nepříznivé působení v životním prostředí? 

Mezi tyto metody logicky patři nejstarší způsoby, které byly na ochranu 

ŽP používány. Dají se rozdělit do dvou skupin, a to na:  

 snižování koncentrací vypouštěných škodlivých látek jejich zřeďováním 

 zachycování vzniklých škodlivých látek a jejich vypouštění do té složky ŽP, 

kde budou škodit méně. 

Reaktivní strategie vychází z předpokladu, že příroda má takovou 

schopnost asimilace, že je schopna rozložit škodlivé látky na látky neškodlivé. 

Tudíž by mělo na ochranu ŽP stačit snižovat koncentrace vypuštěných škodlivých 

látek na takové hodnoty, které nebudou škodit životnímu prostředí ani člověku, 

z toho důvodu by mělo stačit stanovit pro škodlivé látky odpovídající největší 

přípustné koncentrace a emisní limity, a dbát na to, aby nedošlo k překročení [2, 

5]. 

2.2.4 Preventivní strategie 

Obecně lze tuto strategii ŽP definovat jako, strategii, která se snaží najít a 

odstranit příčinu vzniku vlivu, který způsobuje negativní změny v ŽP. Pokud použijeme 

pojem environmentální aspekt, který je definován v normě ČSN EN ISO 14 001 jako: 

,,prvek činností, výrobků nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí“ 

[5]
, díky tomu můžeme zkrátit definici preventivní strategie na: strategii, která se pokouší 

najít a odstranit příčiny vzniku nežádoucích environmentálních aspektů [5]. 
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Mezi nejdůležitější principy preventivní strategie řadíme tři principy: princip 

prevence, princip opatrnosti a princip integrace. 

1)  Princip prevence – je mnohem účinnější a levnější předcházet vzniku znečišťování ŽP 

než později napravovat škody či snášet jeho následky.  

2)  Princip opatrnosti – je nutné předcházet vzniku veškerých odpadů a ne jen 

nebezpečných a toxických odpadům. Nestačí jen předcházet vzniku odpadů, ale je 

nutné neustále prověřovat a dlouhodobě sledovat důsledky vlivů a zásahů do životního 

prostředí. 

3)  Princip integrace – vlivy všech odpadů musí být posuzovaný současně, proto musí být 

daný proces aplikován integrálně. Tento princip zamezuje tomu, aby zamezení vzniku 

jednoho odpadního toku nevyvolalo vznik jiného ještě horšího odpadního toku [5, 8].  

2.3 Čistší produkce  

Čistší produkce (Cleaner production, CP) je preventivní environmentální strategie 

podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů a snižující rizika vůči životnímu 

prostředí i člověku. Vznikla ve druhé polovině 80-tých let minulého století v USA. Vzniku 

a rozvoji velmi napomohla novelizace legislativy, která vytvořila takové podmínky, aby 

zneškodňování odpadů bylo tak drahé, že snížení vznikajících odpadů bylo ekonomicky 

velmi výhodné. V Paříži v roce 1989 na zasedání UNEP byla uvedena první definice čistší 

produkce jako přístup k výrobě: ,,čistší produkce je takový koncepční a procedurální 

přístup k výrobě, v němž je vyžadováno, aby všechny fáze životního cyklu produktu a 

výrobních procesů byly stále prověřovány s účelem zabránit vzniku jak krátkodobého, tak i 

dlouhodobého poškození zdraví člověka a životního prostředí.“ 
[5]

 Při dalším zasedání 

UNEP v roce 1994 byla původní definice čistší produkce změněna na mezinárodně 

používanou definici, kde je čistší produkce považována za strategii: ,,čistší produkce je 

stálá aplikace integrální preventivní strategie ochrany životního prostředí na procesy, 

výrobky a služby s cílem zvýšit jejich efektivnost a omezit rizika jak vůči člověku, tak vůči 

životnímu prostředí.“
[5]

 

CP je univerzálně použitelný přístup pro všechna průmyslová odvětví i sektor 

služeb, kde nezávisí na velikosti ani charakteru organizace či podniku. Hlavním významem 
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čistší produkce spočívá v tom, že je skoro vždy doprovázena pozitivním ekonomickým 

efektem, snížením výrobních nákladů, zvýšením efektivnosti výroby a zvýšením 

konkurenceschopnosti podniku či organizace. To vše je způsobeno tím, že čistší produkce 

snižuje negativní dopad na životní prostředí omezováním vzniku odpadů. Odpad je zde 

chápán jako draze nakoupená surovina, která se nepodařila proměnit v konečný produkt. 

CP chrání jak životní prostředí, tak spotřebitele a zaměstnance. Zabývá se také 

ekonomickou stránkou výroby, tudíž se nejedná jen o environmentální strategii [2, 5, 9].  

Nástroje, kterými se čistší produkce realizuje v praxi lze rozdělit podle oblastí, na 

kterou se soustředí: 

1) dosažení čistší výroby – do této skupiny můžeme zařadit – EIA, energetický audit, 

environmentální audit, hodnocení rizika a zvyšování bezpečnosti práce, 

2) dosažení čistších výrobních procesů – zde se řadí – minimalizace vzniku odpadů, 

materiálové a energetické bilance, 

3) dosažení čistších výrobků – zde se zatím řadí – hodnocení životního cyklu produktu 

(LCA), posuzování nebezpečnosti chemikálií, označování výrobků šetrných vůči ŽP 

[2]. 

2.3.1 Zavedení čistší produkce do praxe 

Čistší produkce se zavádí v podniku formou projektu, kdy každý projekt má své 

zákonitosti. K dosažení očekávaných výsledků je nutné tyto zákonitosti dodržovat a je 

nutné si uvědomit, že se nejedná o jednorázovou akci ale o dlouhodobý projekt. Úspěšnost 

projektu závisí na organizačním a finančním zabezpečení, včetně postupu pro komunikaci 

v průběhu projektu. Nejdůležitějšími kroky přípravy projektu je jeho plánování a určení 

potřebných zdrojů.  

Čistší produkce se zavádí, pokud se společnost potýká s některými následujícími 

problémy, mezi které patří např.:  

 vysoké investice na zavedení nových technologií,  

 zpřísnění legislativních požadavků v oblasti ochrany ŽP, 

 zvyšování cen vstupních surovin a energií, 
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 vysoké nároky obchodních partnerů nebo spotřebitelů, 

 vysoká konkurence [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Schéma čistší produkce jako přístupu pro efektivnější využívání 

vstupních surovin [9] 

Obrázek 1 nám zobrazuje viditelné úspory vstupních surovin, energií a nižší podíl 

nežádoucích efektů při stejném objemu produkce.  

Praktické projekty čistší produkce se hlavně zaměřují na optimalizaci vstupních 

materiálů a výrobních postupů i zlepšení používaných technologií. Hlavním bodem při 

zavádění principů CP v podniku či organizaci je změna přístupu k výrobě, zlepšení designu 

výrobku či kvality poskytovaných služeb. Projekty CP mohou realizovat vzdělávací 

instituce, úřady či sektor služeb, průmyslové podniky a také zemědělské podniky [2, 9]. 
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2.4 Posouzení vlivů na životní prostředí - EIA 

Posouzení vlivů na ŽP – Environmental Impact Assessment EIA je  mezinárodně 

používaný pojem a v překladu znamená posuzování dopadu (nějaké stavby, akce, činnosti 

atd.) na životní prostředí. Touto zkratkou označujeme proces posuzování vlivů konkrétního 

záměru na ŽP, který musí u některých staveb a zařízení proběhnout povinně, aby mohlo 

být vydáno územní rozhodnutí. Pojem dopad v tomto překladu znamená rozdíl ve stavu ŽP 

před a po realizaci posuzované akce a musí být započteny veškeré vlivy, které byly touto 

akcí vyvolány [2, 10]. 

Termín EIA vznikl v roce 1969 v USA a je odvozen z oddílu 102 zákona  

o národní politice v oblasti ŽP (NEPA). V roce 1977 konstatovala Evropská hospodářská 

komise OSN, že EIA je potřebným nástrojem péče o životní prostředí a prevence 

znečištění. V České republice posuzování vlivů na životní prostředí probíhá od roku 1993, 

kdy se řídil zákonem č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na ŽP. V současné době se Česká 

republika řídí zákonem 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP a o změně souvisejících 

zákonů, který byl již několikrát novelizován dále vyhláškami Ministerstva životního 

prostředí č. 457/2001 Sb. o odborné způsobilosti a úpravě některých dalších otázek 

souvisejících s posuzováním vlivů na ŽP a č. 353/2004 Sb. o odborné způsobilosti  

pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup  

při udělování a zamítání osvědčení [11, 15].  

2.4.1 Realizace EIA 

Provádění EIA znamená uskutečnění určitého, systematicky vedeného postupu, 

mezi její hlavní postupy patří:  

 zjistit do jaké míry budou ovlivněny biogeofyzikální a socioekonomické 

složky životního prostředí v důsledku realizace lidské činnosti  

nebo očekávané přírodní události, 

 zjištěné změny změřit, shromažďovat, interpretovat a odvodit konečné 

výsledky, a zároveň stanovit, jak se promítnou do lidského zdraví, pohody  

a jakým způsobem ovlivní mezinárodní vztahy a hmotné statky, 
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 zjištěné výsledky stručně, přehledně a výstižně popsat v závěrečné zprávě 

[2, 12]. 

V praxi se rozděluje provedení EIA do 4 hlavních etap: 

1) screening = předběžné šetření, 

2) scoping = stanovení rozsahu EIA, tj. vymezení hlavních znaků, které bude nutno 

hodnotit, 

3) stanovení celkového dopadu, 

4) soupis požadovaných zpráv [2, 12]. 

V některých zemích je zařazeno ještě páté stadium tzv. postprojektové šetření, 

které prověřuje správnost provedení EIA a skládá se z monitoringu a auditu. Toto šetření 

má velký význam pro zlepšování metodiky EIA, ale i pro interaktivní působení [2, 12]. 

1) Předběžné šetření – screening 

Úkolem předběžného šetření je rozhodnutí, zda je zavedení EIA nutné  

pro konkrétní projekt, dále najít co nejvíce variant řešení daného úkolu a nakonec seznámit 

s celou záležitostí zainteresovanou veřejnost [12, 13].  

Prvním důležitým krokem předběžného šetření je předložení navrženého projektu 

pověřenému úřadu, který zajistí prověření projektu po obsahové stránce, což znamená,  

že projekt je zkontrolován, zda obsahuje všechny potřebné a důležité údaje. Pokud  

je neobsahuje, musí být vyžádáno jejich doplnění [2]. 

Nedílnou součástí screeningu je specifikace možných řešení daného projektu,  

tzn. určení všech variací projektovaného úkolu např. možnosti ve výběru konstrukčních 

technik atd. Dále je důležité vymezení navazujících činností, tj. vedlejších nebo 

pomocných činností, které jsou nedílně spojeny s realizací hlavního projektu.  

Např. vybudování přechodných skladišť, příjezdových komunikací apod. Předběžné šetření 

je ukončeno tím, že je veřejnost informována o připravovaných záměrech a je-li zcela jasně 

prokázáno, že daný projekt potřebuje nebo nepotřebuje provést EIA. Pokud se prokáže,  

že je zapotřebí EIA, postoupí pověřená organizace projektovou dokumentaci organizaci, 

která se se stanovením EIA zabývá. V případě, že ze screeningu nevyplynul jasný závěr  

o potřebě EIA, provede se úvodní hodnocení dopadu na ŽP [2, 12, 13]. 
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2) Stanovení rozsahu EIA – scoping 

Stanovení rozsahu EIA je proces, kterým se stanoví obsah a rozsah záležitostí, 

které by měly být zahrnuty do informací o životním prostředí, a které by měly být 

předloženy příslušným orgánům pro projekty. V tomto případě je důležité postupovat 

velmi systematicky, aby žádný z atributů nebyl zapomenut [12, 14].  

V USA se pro scoping používá příručka, v níž je životní prostředí rozděleno  

do 8 hlavních oblastí, a u každé oblasti jsou atributy uvedeny. Dobře připravená příručka 

může značně urychlit a zkvalitnit práci, spojenou s vyhledáváním ovlivňovaných atributů. 

Podle charakteru posuzované činnosti lze vyhledat ovlivněné atributy v pracovních 

tabulkách [12]. 

Poprvé byl scoping zařazen do provádění EIA v roce 1972 v USA v rámci 

novelizace zákona NEPA. Stanovení rozsahu EIA je považován za klíčový krok  

při provádění EIA, na jeho kvalitním provedení závisí i kvalita celého stanovení EIA. 

Celkový proces EIA má být proveden co nejrychleji, aby nedocházelo k zbytečným 

spotřebám pracovního i strojového času a hlavně k finančním ztrátám [2]. 

3) Stanovení celkového dopadu 

Po vybrání hlavních atributů, jež budou plánovanou akcí ovlivněny, je nutné 

dokázat, že vybraný atribut bude danou činností skutečně ovlivněn, stanovit velikost tohoto 

ovlivnění a určit velikost celkového dopadu. Pro tyto účely se používají nejrůznější 

techniky a metody, které rozdělujeme do 6 kategorií: 

 Metody ad hoc – zda spadají ty metody, jež se ke stanovení celkového 

dopadu na ŽP používaly jako první. V dnešní době jsou považovány  

za nejméně přesné, jelikož popisují jen vlivy na hlavní složky životního 

prostředí (na vodu, vzduch, půdu apod.). Tyto metody jsou spíše 

encyklopedické než analytické. Hodí se spíše v případech, kde jde  

o připomínky k analýze, než o provedení celkové analýzy. 

 Metody založené na překládání vrstev – základem těchto metod jsou 

jednotlivé vrstvy, které zobrazují změnu jednoho atributu v rámci zkoumaného 

regionu. Nejznámější aplikací je Geografický informační systém (GIS),  

který je vhodný k získání celkového přehledu o dopadu akce na určitý region. 
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 Metody vycházející z indexů – vycházejí buď z indexu atributů, nebo 

z indexu akcí, o niž je známo jaký celkový dopad mají na ŽP. Využívání 

indexů je vhodné v případech, jestliže se posuzují stále tytéž akce za stejných 

okolností.  

 Metody používající matic – matice identifikují vazby mezi určitou činností  

a jejím dopadem na ŽP. Výhoda matic je v tom, že slučuje seznam 

projektových akcí s indexem atributů životního prostředí. 

 Metody využívající sítí – jsou to metody pracující se seznamy, v nichž je  

u každé akce uveden sled vlivů na ŽP, jež za daných podmínek může její 

realizace vyvolat. Seznamy se tvoří na podkladě praktických zkušeností  

a jejich neustálé doplňování vede k tvorbě řady sítí, znázorňujících komplexní 

dopad určité akce na ŽP za určitých podmínek. Tato metoda je, co se týče 

hledání vazeb mezi příčinou a následkem mnohem propracovanější  

než předešlá metoda.  

 Metody CA – jsou založeny na kombinacích počítače s oběma 

předcházejícíma metodami využívajícími matic nebo sítí. Výhody této metody 

spočívají v zajišťování systematických přístupů [2, 12]. 

4) Sepsání požadovaných zpráv 

Požadavky na dokumenty jsou v každé zemi dány příslušnými zákony,  

které nejsou jednotné, a liší se stát od státu. Nejpodrobněji zpracované předpisy existují 

v USA, kde je předepsaná celá osnova každé vyžadované zprávy [2, 12]. 

2.5 Environmentální audit 

Vznikl na začátku 70 – let v USA po vzniku zákona o provádění EIA. 

Environmentální audit vznikl z anglického slova Environmental auditing a znamená 

prověřování systému péče o životní prostředí. Zpočátku environmentální audit znamenal 

revizi práce těch organizací, jež se zabývaly provedením EIA [12].  

V roce 1989 zveřejnila Mezinárodní obchodní komora následující definici: 

,,Environmentální audit je takový nástroj řízení managementu, který zahrnuje 

systematické, zdokumentované, periodické a objektivní vyhodnocení toho, jak dobře 
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 je organizován systém péče o životní prostředí, jakou kvalitu mají řídící systémy zajišťující 

tuto péči a jak jsou provozována jednotlivá zařízení.“
[12] 

 

Environmentální audit je nástroj, jehož cílem je určit, jak podnik dodržuje zákony, 

vyhlášky a nařízení týkající se životního prostředí a jak dodržuje své vlastní směrnice. 

Provádí se měřením a porovnáním činností podniku s danými kritérii. Environmentální 

audit umožňuje udržet nebo zmírnit dopady podniku na ŽP. Zajišťuje dodržování 

legislativních požadavků ze strany podniku dle zvoleného zaměření auditu a hledá nové 

možnosti v oblasti zlepšování péče o životní prostředí [12, 16].  

2.5.1 Provedení environmentálního auditu 

Obecný postup můžeme rozdělit do tří hlavních etap, které jsou společné všem 

druhům auditů. Dříve než navštívíme prověřovaný podnik, začne první stádium auditu  

tzv. přípravné stádium, které má za úkol: 

 vytyčit cíle auditu, stanovit důvod, rozsah a charakter auditu, rozepsat plán 

celého provedení auditu, 

 vytvořit skupinu auditorů, která se musí skládat z odborníků různých profesí 

a zaměstnanců daného kontrolovaného podniku, 

 připravit dotazník, který pomůže auditorům seznámit se s podnikem  

a danými problémy v něm, 

 vybrat vhodné respondenty, jimž bude dotazník zaslán a poté vyhodnotit 

jejich odpovědi. 

Dalším stádiem je stádium vlastního auditu, kdy jde o sběr dat, který se provádí 

přímo v daném podniku a do něho patří: 

 kontrola veškerých potřebných dokumentů firmy např. výše plateb za odběr 

vody, program odpadového hospodářství, výše poplatků za znečišťování 

ovzduší, 

 prošetření dodržování programů daných společností, 

 kontrola stavu používané techniky a dodržování pracovní kázně, 
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 sběr informací o účinnosti systému nakládání s odpady 

 prohlídka podniku, odběr různých potřebných vzorků atd. 

Závěrečné stádium se skládá z: 

 prověření zda jsou získané údaje kompletní a správné, 

 vyhodnocení dat a sepsání závěrečných zpráv. V závěru se provádí srovnání 

s jinými subjekty v regionu, zda mají vliv na ŽP. 

 návrh na zlepšení momentálního stavu. Na závěr se uvádí doporučení 

vztahující se k příštímu auditu, který se koná opakovaně v rozmezí  

3 – 5 let [2, 12,]. 

2.5.2 Význam environmentálního auditu 

Environmentální audit je v dnešní době základním nástrojem ekologicky 

orientovaného řízení podniku nebo environmentálních manažerských systémů (EMS). 

Vypracovaná revizní zpráva může sloužit jako podkladový materiál pro zpracování nulové 

varianty EIA, programu rozvoje výrobních kapacit a nových investic, programů 

odpadového hospodářství atd. [2, 12,]. 

Významem pravidelně prováděného auditu je i v tom, že podněcuje ekologické 

uvědomění pracovníků dané společnosti, vede je k ekologickému chování. Následně 

dochází k lepšímu prosazování nových technologií [2, 12,]. 

2.6 Minimalizace vzniku odpadů 

Pojem minimalizace vzniku odpadů vyjadřuje snahu o maximální omezení vzniku 

odpadu, zhodnocení vzniklého odpadu a o bezpečné odstranění nepoužitelného  

a škodlivého odpadu. Snahy o minimalizaci vzniku odpadu se vyskytují v každé zemi 

s větší či menší úspěšností realizace. Minimalizace vzniku odpadů je pro organizace velmi 

přínosná v několika směrech např. zlepšení po ekonomické stránce nebo zlepšení 

zákonných požadavků [12, 17]. 
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Pro provádění minimalizace vzniku odpadů existuje mnoho motivačních faktorů, 

a proto patří minimalizace vzniku odpadů k nejpoužívanějším a nejlépe propracovaným 

nástrojům čistší produkce. Provedení minimalizace odpadů se dělí do čtyř fází [12]:  

1) Plánování a organizace 

Tato fáze je tzv. fáze přípravy a obsahuje písemné prohlášení vedení podniku, ‚ 

kde jsou uvedeny cíle, kterých má být dosaženo. V této fázi se určuje pracovní skupina, 

která se bude zabývat minimalizací odpadu, harmonogram prací, odhad pracovníků  

a přibližný finanční rozpočet[12].  

2) Analýza  

Analýza je nejdůležitější fáze, na které závisí celý výsledek a má za úkol vytvořit 

souhrn variant minimalizace odpadů a vybrat ty nejpravděpodobnější, které se budou dále 

analyzovat. Fáze analýzy se většinou rozděluje na několik částí [12]: 

a) shromažďování údajů o provozu a výrobních postupech 

Získání souhrnných informací o toku odpadů, jejich vzniku, složení, likvidaci  

a dopadech na životní prostředí. Ověří se údaje o toxických a nebezpečných látkách. 

Vytvoří se bloková technologická schémata a látková bilance, zaměřená na odpadní látky 

to vše podle rozsahu problému [12]. 

b) výběr cílů analýzy 

Výběr cílů a analýzy se provádí na základě získaných informací. Vybírají  

se prioritní toky a provádí se jejich analýza [12]. 

c) tvorba analytické skupiny 

Ve skupině by měli být lidé, kteří znají pracovní problematiku dané části závodu, 

a každá analytická skupina by se měla zaměřit na konkrétní tok odpadů. U menších 

podniků, kde nemívají své vlastní odborníky, si pozívají odborné poradce znalé v daném 

problému [12]. 

d) prověření získaných údajů 

Analytická skupina provádí posouzení a prověření získaných údajů přímo v místě 

podniku. Návštěva podniku se provádí i tehdy, když se zdají být získané údaje úplné  

a zdroje důvěryhodné. Není nikde vyloučenou, že v průběhu doby nedošlo k nějakým 
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změnám, které nejsou zaznamenány v blokových schématech nebo v provozních 

příručkách. Kontrolování podniku je vhodné provádět v různých intervalech během 

pracovní doby a je vhodné mít k dokumentaci fotoaparát nebo kameru. Součástí prohlídky 

podniku by měly být rozhovory s obsluhujícím personálem, kontrola čistoty a pořádku na 

pracovišti [12]. 

e) tvorba možných variant řešení 

Po veškerých předešlých krocích je zapotřebí dát dohromady veškerá nasbíraná 

data, doplnit je a až poté je možné přistoupit k tvorbě návrhu na minimalizaci dopadů.  

Při navrhování různých variant je důležité hledat nejprve takové řešení, které bude 

zamezovat vzniku odpadů nebo využití vzniklých odpadů [12].  

f) posouzení variant 

Při posuzování variant se používají běžné techniky skupinového rozhodování, 

nejčastěji to je brainstorming a je buď ústní, nebo písemný. U psané i ústní formy  

je doporučeno uvádět nejrůznější řešení zadaného problému, i kdyby na první pohled 

vypadly nereálně a nepravděpodobně. Po skončení brainstormingu je nutné provést 

roztřídění z důvodu toho, že se získané návrhy řešení mohou lišit, nejen podstatou  

ale i realizací [12]. 

3) Analýza proveditelnosti 

Zhodnocuje první dvě analýzy po technické a ekonomické stránce. Z technického 

hlediska je nutné uvážit bezpečnost navržené varianty z hlediska zaměstnanců, možné 

změny ve kvalitě výrobku, nároky na vstupní energetické a materiálové zdroje, a také 

dopady na životní prostředí [12].  

Z hlediska ekonomického je nutné především uvážit veškeré přímé a nepřímé 

náklady, provozní náklady včetně záběhu. Ta varianta, která z hlediska hodnocení vychází 

jako nejlépe vyhovující je vybrána k realizaci [12]. 

4) Realizace  

Realizace vyžaduje přípravný plán a rozpis jednotlivých fází, aby zdržení výroby 

bylo co nejkratší. S určitým odstupem po realizaci je důležité celou akci zhodnotit a popsat 

v závěrečné zprávě, aby získané zkušenosti mohly být využity i jinde. 
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2.7 Posuzování životního cyklu – LCA  

Metoda posuzování životního cyklu nebo též metoda LCA z anglického názvu 

Live – Cycle Assessment, je nejdůležitější informační nástroj environmentální politiky. 

Určuje negativní vlivy libovolného výrobku nebo služby na životní prostředí  

a to v průběhu celého svého životního cyklu tj. od etapy získávání surovin k jeho výrobě, 

přes etapu vlastní výroby výrobku, etapu jeho používaní ve spotřební sféře až po etapu 

jeho likvidace po použití. Metoda LCA poskytuje takové informace, které pomáhají 

odborným pracovníkům v ekodesignu, a v podnikovém marketingu při výběru nového 

výrobku, pracovníkům ve státní správě a v ekolabelingu při stanovení předpisů a kritérií na 

podporu ekologicky šetrných výrobků. Jsou důležité pro vědecko-technický rozvoj, neboť 

odhalují příčiny negativních vlivů na ŽP [5, 8]. 

2.7.1 Podstata metody LCA 

Stav životního prostředí je ovlivňován charakterem, množstvím látek a energie, 

jež jsou do ŽP vnášeny nebo z něj odebírány, na této skutečnosti je založena metoda LCA. 

Z toho vyplývá, že negativní dopad na životní prostředí jakéhokoliv systému,  

který je se ŽP spojen látkovými a energetickými toky bude záviset na kvalitě a kvantitě 

látek, jež tento výrobkový proces vnáší do životního prostředí nebo z něho odebírá [5, 8].  

Metodu LCA lze definovat podle ČSN EN ISO 14040 jako: ,,shromažďování 

a vyhodnocování vstupů, výstupů a možných dopadů na životní prostředí výrobkového 

systému během celého životního cyklu.“ 
[8] 

 

Při používání metody LCA je důležité si uvědomit, že životní cyklus jednoho  

a téhož výrobku se nemusí vždy skládat ze stejných materiálových a látkových toků.  

Jinak lze říci, že jeden a tentýž výrobek může mít různý negativní vliv na ŽP podle toho, 

jaké vstupy a výstupy spojují jeho životní cyklus se životním prostředím. Mezi životními 

cykly totožného výrobku mohou vznikat rozdíly z nejrůznějších příčin např. různé výrobní 

technologie, různé způsoby používání výrobku a rozdílné zneškodňování po použití atd. [5, 

8]. 
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2.7.2 Provedení LCA 

Metodika LCA je rozdělována do čtyř etap: 

 definice cílů a rozsahu 

 inventarizační analýza 

 hodnocení dopadů 

 interpretace životního cyklu [8, 18]. 

1) Definice cílů a rozsahu 

Prvotním krokem při provádění metody LCA je stanovení cíle, což je přesné 

vymezení důvodu provádění metody. Při stanovování cíle je důležité si odpovědět  

na některé otázky:  

 proč se studie LCA vypracovává? 

 pro koho se vypracovává? 

 k čemu budou získané výsledky použity [8]? 

Když máme stanoven cíl, můžeme dále stanovit rozsah studie LCA, což znamená, 

že se přesně vymezí systém, jehož negativní dopad na ŽP bude sledován. Pokud  

je stanoven rozsah posuzovaného výrobkového systému stanoví se, jeho hranice dále  

se stanoví funkční jednotky, která slouží jako referenční jednotka ve studii posuzování 

životního cyklu. Stanovení funkční jednotky je důležité při porovnávání negativních vlivů 

takových výrobkových systémů, jež v praxí plní stejnou funkci a snažíme se určit, kterému 

výrobku dát přednost [8, 18]. 

Dalším důležitým krokem při stanovení rozsahu je přehledné uvedení klíčových 

předpokladů, z nichž bude studie vycházet. Většinou to jsou některé základní předpoklady, 

které by mohly výsledek studie ovlivnit, a proto je důležité, aby jejich předpokládaný 

charakter či hodnoty byly uvedeny [8, 18].  
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2) Inventarizační analýza 

Úkolem této analýzy je zjištění všech elementárních toků, kterým posuzovaný 

systém působí negativně na ŽP. Jinak řečeno jde o kvalitativní a kvantitativní soupis všech 

vstupů a výstupů neboli sběr potřebných primárních dat a posouzení jejich kvality [8, 18]. 

Prvotní krov inventarizační analýzy je vyznačení veškerých materiálových  

a energetických toků, které překračují hranice systému definované předchozí fázi. Je-li 

sledovaný systém příliš složitý nebo rozměrný, je lepší jej rozdělit do menších podsystémů 

a postupovat po jednotlivých systémech a shromažďovat potřebná data o vlivech systému 

na ŽP. Co se týče výstupů, jde o vnášení látek a energií do ovzduší, vody a půdy, včetně 

ukládání tuhých odpadů. Co se týče vstupů, jde o spotřebu přírodních zdrojů, surovin, 

energie a materiálů [8]. 

Potřebná data se nejčastěji získávají těmito způsoby:  

 přímé měření na místě, 

 pohovory s pracovníky, 

 hledání v databázích, 

 výpočty, 

 odhady [8]. 

Přímé měření na místě se považuje za nejlepší způsob získávání dat a to nejlépe 

samotnými zpracovateli studie, zároveň se tak určí nejlépe přesnost dat. Nejméně přesný 

způsob je získávání dat z literatury nebo z databází, protože nemáme nikdy jistotu, že byly 

u dat uvedeny veškeré důležité okolnosti [8]. 

Inventarizační matice je výstupem inventarizační analýzy. V matici jsou 

vertikálně, po sloupcích uvedeny jednotlivé etapy životního cyklu výrobku a horizontálně, 

po řádcích, jednotlivé vlivy na ŽP v daných jednotkách. Pro jejich vypracování a další 

zpracování existuje značný výběr počítačových programů [8]. 

3) Hodnocení dopadů  

V této fázi je úkolem určit velikost celkového negativního dopadu posuzovaného 

životního cyklu na životní prostředí. Jde tedy o kvalitativní a kvantitativní zhodnocení 
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všech negativních efektů uvedených v inventarizační matici. Třetí fáze se podle ISO 14040 

skládá ze tří kroků: klasifikace, charakterizace a celkové zhodnocení [5, 8]. 

 Klasifikace – týká se kvalitativního zhodnocení. Úkolem klasifikace  

je roztřídění všech negativních vlivů uvedených v inventarizační matici  

do jednotlivých kategorií dopadu, podle toho jak působí na ŽP. Kategorie 

dopadu mají různý charakter a nejdůležitější jsou ty, které odpovídají 

globálním environmentálním problémům např. kategorie změny klimatu, 

kategorie acidifikace atd. [5, 8]. 

 Charakterizace – jejím úkolem je vyjádřit celkový dopad sledovaného 

systému na vybrané kategorie dopadu. Charakterizace bývá prováděna 

jednostupňově nebo dvoustupňově, kdy se charakterizace rozděluje  

na standardizaci a normalizaci [5, 8]. 

 Celkové zhodnocení – poslední fáze při hodnocení dopadu vybraného 

systému na ŽP. Celkové hodnocení je jednou z nejtěžší části studie LCA. 

Postup často závisí na cílech a účelu studie protože jde o srovnání 

nesrovnatelného [5, 8]. 

4) Interpretace životního cyklu  

Cílem čtvrté fáze je analyzovat výsledky, vypracovat závěry, vysvětlit omezení  

a poskytnout doporučení k dalším aktivitám. Výsledkem interpretace životního cyklu  

je závěrečná zpráva, v níž jsou uvedeny výsledky v souladu se stanoveným cílem  

a rozsahem provedené studie. Dosažené závěry by měly být kompletní, srozumitelné  

a výstižně formulované. Práce musí být jasně a výstižně formulována krok za krokem. 

Pokud se zjistí, že je zapotřebí doplnit do studie nalezená fakta vrací se zkoumání zpět  

na začátek. Hodnocení životního cyklu patří mezi metody interativní – provádějí  

se po etapách stále dokola. Získané poznatky z jedné etapy znamenají začátek druhé etapy 

[5, 8]. 
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2.7.3 Použití metody LCA 

Metoda LCA posuzuje produkt, činnost nebo nějaký systém od vzniku až po jeho 

zánik z hlediska dopadu na ŽP. Dovoluje vybrat takový alternativní výrobek, jehož životní 

cyklus bude nejméně poškozovat ŽP nebo vhodně zkombinovat jednotlivé fáze životních 

cyklu. Pro všechny oblasti integrované výrobkové politiky představuje metoda LCA 

nenahraditelný analyticky orientovaný informační nástroj, který se může v praxi používat 

především při: ekolabelingu, rozhodování týkajících se vývoje produktů a procesů 

v podniku atd. Metoda LCA je významným zdrojem informací na snižování negativních 

dopadů na ŽP, ale také na dosažení trvale udržitelného rozvoje [5, 8]. 

2.8 Ekolabeling 

Ekolabeling vznikl z anglického slova eco-labelling a v překladu znamená 

ekoetiketování. Další důležitý dobrovolný nástroj environmentální výrobkové politiky. 

Ekolabeling má působit jako regulační nástroj, jehož úkolem je snižování škodlivého 

působení výrobku na ŽP. Lze ho definovat jako certifikační program řízený třetí 

nezávislou stranou, který propůjčuje ochrannou známku na předem stanovenou, časově 

omezenou dobu. Ekoznačka neboli ochranná známka se propůjčuje jen těm výrobkům, 

které jsou prokazatelně šetrnější k ŽP než výrobky určené ke stejnému účelu [8, 19].  

Program ekoznačení tak, jak ho známe dnes řízený třetí, nezávislou stranou má 

svůj původ už v 70. letech minulého století a byl uveden do praxe v Německé spolkové 

republice. V Německu se program poměrně rychle rozšířil a o udělení ekoznačky “ 

Modrého anděla“ se ucházely i zahraniční firmy operující na německém trhu. Další zemí, 

která zavedla ekoznačení byla Kanada v roce 1988. V dnešní době už je ekoznačení 

zavedeno ve všech evropských zemích. Podstata a hlavní zásady různých 

ekolabelingových systémů jsou většinou ve všech zemích stejné, liší se až při praktické 

aplikaci, především z finančního hlediska. Ekoznačky jednotlivých programů se také liší 

[8, 19].  
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2.8.1 Ekolabeling v České republice  

Ekolabeling byl v České republice vyhlášen 14. dubna 1994 a byl nazván 

Národním programem označování výrobků ochrannou známkou “Ekologicky šetrný 

výrobek“. Národní program je v souladu s ostatními ekolabelingovými programy, hlavně 

s programem Evropské unie, který byl vyhlášen v roce 1992. Se vstupem České republiky 

do Evropské unie v roce 2004 se součástí programu stalo i udělování Ekoznačky EU [8, 

21]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Česká ochranná známka [22] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Ekoznačka Evropské unie [22] 

Výrobek, pro který se stanovují podmínky k získání ochranné známky, tvoří 

výrobkovou kategorii. Ve směrnici výrobkové kategorie je uveden celkový přehled všech 
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kritérií, jimž musí dané výrobky vyhovovat, aby jim mohla být udělena ochranná známka. 

Každá výrobková kategorie má vlastní vypracovanou směrnici [8, 19].  

V řadě norem ISO 14000, které se týkají zavádění environmentálních 

manažerských systémů a jež Česká republika přijala, jsou zmíněny tři typy 

environmentálního značení [8, 20]:  

 Typ I – ekolabeling 

 Typ II – vlastní environmentální tvrzení 

 Typ III – environmentální prohlášení 

Typ II a III je vydáván bez certifikace nezávislou třetí stranou [8, 20]. 

Mezi zásady českého ekolabelingového programu se uvádí [8]: 

 zásada aplikace metody LCA, 

 zásada dobrovolnosti, 

 zásada časového omezení, 

 zásada orientace na výrobky spotřebního charakteru [8]. 

2.8.2 Postup podniku při žádosti o udělení ochranné známky 

Nejprve musí podnik zjistit, zda vůbec daný výrobek lze zařadit  

do některé z výrobkových kategorií, pro které jsou již dány směrnice. Ekolabeling 

je vhodný pro malé a střední podniky pokud existují pro jeho výrobek dané 

směrnice [8, 23]. 

Pokud směrnice existují, požádá žadatel Agenturu pro ekologicky šetrné 

výrobky v ČEÚ o přihlášku na uzavření licenční smlouvy z výrobkových 

kategorií. Není-li výrobek zahrnut ve výrobkových kategoriích, předloží podnik 

Agentuře návrh na výrobek vhodný k označování. Návrh by měl obsahovat  

ty pozitivní vlivy, kterými výrobek méně poškozuje životní prostředí než jiné 

podobné výrobky plnící stejnou funkci. Nutností je předložení popisu výrobku 

nebo jeho dokumentace. Je-li návrh přijat, vymezí se nová výrobková kategorie, 
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do níž bude daný výrobek patřit a je vypracovaná směrnice. Žadatel po vyhlášení 

dané směrnice požádá Agenturu o propůjčení ochranné známky [8, 23]. 

Žadatel předá Agentuře vyplněnou přihlášku spolu s doklady o splnění 

všech požadavků stanovených ve směrnici, která zpracuje do dvou měsíců 

souhrnnou zprávu o rozhodnutí udělení práva na užívání ochranné známky. 

Agentura předloží souhrnnou zprávu ministrovi životního prostředí, který ji buď 

schválí anebo zamítne. V případě kladného rozhodnutí ministra uzavře Agentura 

s žadatelem licenční smlouvu o poskytnutí práva k užívání ochranné známky 

“Ekologicky šetrný výrobek“. Na základě negativního rozhodnutí Agentura  

je povinna písemně oznámit žadateli důvody zamítnutí přihlášky. Po šesti 

měsících se žadatel může znova ucházet o ochrannou známku. Při podání 

přihlášky se platí jednorázový registrační poplatek, který se hradí Agentuře  

při podpisu licenční smlouvy [8]. 

Pro výrobce či dovozce má získání ochranné známky velký význam, 

protože krom zlepšení environmentálního profilu získávají lepší možnosti  

při prosazování výrobků na domácím a hlavně na zahraničním trhu [8]. 

2.8.3 Význam ekolabelingu  

Ekolabeling není založen na zákazech ani na příkazech ale na motivaci, 

jejímž základem je informovanost o problematice ŽP, ochota přispívat k jeho 

zlepšení a odpovědnost za jeho stav. Jelikož se ochranná známka propůjčuje  

na dobu platnosti směrnice, je výrobce nucen k neustálému zlepšování vlastností 

výrobků z hlediska jejich celkového vlivu na ŽP [8].  

Další výhodou ekolabelingových programů je zlepšení informovanosti 

spotřebitelů o vlastnostech nabízených výrobků a tím pádem dochází ke zvýšení 

jistoty, že produkt má skutečně inzerované vlastnosti. Zákazník i spotřebitel mají 

díky kontrolám a prověřování jistotu, že daný výrobek udané vlastnosti splňuje  

a také ví, jaké vlastnosti produkt má [8]. 

Díky ekolabelingu jsou výrobci nuceni vyrábět produkty z takových 

surovin a materiálů, u kterých mohou doložit, že jejich vliv na životní prostředí  
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je minimální. Dodavatelé jsou pak donuceni v konkurenčním boji volit pro výrobu 

svých produktů takové způsoby, které budou mít na ŽP co nejšetrnější dopad  

a tím se do ochrany životního prostředí zapojují všechny články dodavatelského 

řetězce [8]. 

2.9 Ekodesign  

Pojem ekodesign vznikl z anglického slova “ecodesign“ kde slovo design 

znamená vytvářet nebo vymýšlet něco za zvláštním účelem. V případě ekodesignu jde 

spíše o to, že výrobek už je navržen tak, aby měl co nejmenší dopad na životní prostředí. 

Jinými slovy můžeme říci, že vliv výrobku na ŽP je stejně důležité jako jeho funkčnost, 

vzhled nebo nákladovost [8, 24]. 

Je jedním z důležitých regulačních nástrojů výrobkově orientované 

environmentální politiky. Ekodesing je nástrojem regulačním na rozdíl od metody LCA, 

která je nástrojem informačním. Aplikace ekodesignu by měla vést vždy ke snížení 

negativního dopadu na životní prostředí [8, 24].  

Ekodesign oficiálně vznikl v roce 1992, kdy se na veletrhu v Hannoveru objevila 

otočná kancelářská židle, která byla zkonstruována dle zásad ekodesignu a měla velký 

úspěch jak u spotřebitelů, tak i u ekologů [8, 24]. 

2.9.1 Strategie ekodesignu  

Strategie závisí na tom, zda jde o změnu konstrukce výrobku nebo o vývoj nové 

koncepce výrobku [8, 24]. 

1)  Vývoj zcela nové koncepce výrobku 

V tomto případě je nutné se soustředit na funkci, kterou má výrobek mít a způsob 

jejího plnění. Pro snížení negativních dopadů na ŽP je zapotřebí zvážit následující 

možnosti [8, 24]:  

 dematerializace – pod tímto pojmem rozumíme možnost náhrady hmotného 

výrobku službou. Např. používání elektronické pošty snižujeme spotřebu 

papíru [8, 24]. 
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 společné používání – společné vlastnictví stroje, který by majitel plně 

nevyužíval po celou pracovní dobu, vede ke většímu využití stroje  

a materiálovým úsporám [8, 24]. 

 integraci funkcí – náhrada několika výrobků jedním výrobkem,  

který zastane všechny funkce [8, 24]. 

 funkční optimum – tímto stanovením můžeme přispět ke snížení negativních 

dopadů na ŽP. Např. náhrada vícenásobného balení některých spotřebních 

výrobků, třeba u bonbónů [8, 24]. 

2)  Změna konstrukce výrobku 

 Strategie zaměřené na složení výrobku 

Výběr materiálu s nízkým negativním dopadem na ŽP není jen výběr materiálů 

s nižším obsahem škodlivin ale i výběr recyklovatelných nebo recyklovaných materiálů. 

Strategie snižování spotřeby materiálů je snížení hmotnosti, objemu a rozměrů produktu  

a snížení druhů materiálů použitých k výrobě jednoho výrobku [8, 24]. 

 Strategie zaměřená na strukturu výrobku 

Zde se řadí optimalizace výrobních procesů, což znamená snižování negativního 

vlivu na ŽP v průběhu vlastní výroby výrobku. Při této optimalizaci lze využít metodu 

čistší produkce. Optimalizace distribučních systémů se zaměřuje na to, aby doprava 

výrobku ze závodu do maloobchodu byla co nejšetrnější k životnímu prostředí. Snížení 

negativního dopadu na ŽP během používání výrobku což vede k bezpečnému, energeticky 

i materiálově úspornému používání hotového výrobku [8, 24]. 

3)  Strategie zaměřená na obslužné systémy 

Optimalizace životnosti výrobku znamená prodloužit životnost výrobku ze všech 

hledisek, zajistit snadnou údržbu a opravitelnost výrobku. Optimalizace způsobů likvidace 

výrobků zajišťuje co největší recyklovatelnost výrobku nebo jeho bezpečnou likvidaci [8, 

24]. 
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2.9.2 Význam ekodesignu  

Hlavním cílem je vytvoření kvalitního a finančně přijatelného výrobku  

s co nejnižším negativním vlivem na životní prostředí. Význam ekodesignu je v tom,  

že jde o nástroj preventivní strategie, který posuzuje dopad výrobku na ŽP v celém  

jeho cyklu. Úkolem ekodesignu je hledání nových řešení jak uspokojit existující potřeby 

společnosti a stává se nástrojem trvale udržitelného rozvoje [8, 24]. 



Bc. Gabriela Miklušová: Posouzení a ohodnocení energetických úspor pro krytý 

bazén Opava 

 

2014  28 

 

3 Popis společnosti krytý bazén Opava 

V úvodu popisu společnosti krytý bazén Opava nejprve popíšu stručně společnost 

Technické služby Opava s.r.o. pod kterou provozovna krytý bazén spadá. 

3.1 Popis společnosti Technické služby Opava s.r.o. 

Společnost Technické služby Opava s.r.o. vznikla v roce 1996 transformací 

původní příspěvkové organizace Technické služby Opava na společnost s ručením 

omezeným, jejím zřizovatelem a jediným majitelem je Statutární město Opava. Ředitelství 

firmy, včetně správy, ekonomického a personálního úseku sídlí v hlavním sídle společnosti 

na ulici Těšínská 71 v Opavě. Nově vzniklá společnost převzala všechny činnosti 

vykonávané původní společností pro Statutární město Opava.  

Ředitel společnosti je do funkce jmenován a odvoláván valnou hromadou 

společnosti. Řídí společnost a vykonává zaměstnanecká práva, jeho působnost je dána 

obecně platnými legislativními pravomocemi a předpisy, které mu byly svěřeny valnou 

hromadou. TOP management společnosti je tvořen ředitelem a jeho dvěma náměstky. Na 

obrázku 4 uvádím organizační strukturu celé společnosti a také Městských lázní, kterým  

se v diplomové práci věnuji. 

Hlavním předmětem podnikání je správa a údržba městského majetku, který 

společnost provádí na základě mandátní smlouvy a následně schválených harmonogramů. 

Kromě prací na správě a údržbě městského majetku se společnost zabývá i vlastní 

podnikatelskou činností v oblasti výstavby dětských hřišť, výsadby zeleně, budování  

a údržby veřejného osvětlení, svozu odpadů, dopravních služeb, pohřebnictví a služeb 

dopravního značení. Na všechny tyto činnosti vykonávané jak pro Statutární město Opavu, 

tak i pro externí zákazníky vlastní společnost živnostenská oprávnění, případně i další 

doklady potřebné k provádění prací.  

Organizačně se jedná o společnost střední velikosti, která je rozdělena na 9 

samostatně hospodařících středisek mezi, které patří i Městské lázně Opava [33]. 
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Obrázek 4: Organizační schéma Technických služeb Opava s.r.o. [27] 
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3.2 Provozovna Městské lázně Opava  

Sídlo provozovny Městských lázní se nachází na Zámeckém okruhu 4 v Opavě, 

kousek od centra města poblíž Dolního náměstí. Lázně byly otevřeny 16. května roku 

1968.  

Budova krytého bazénu je samostatně stojící objekt s podzemním podlažím  

a mimo bazénové haly se dvěma nadzemními podlažími. Přístup do budovy je hlavním 

vchodem z ulice Zámecký okruh, přes zádveří do vstupní haly, ze které se vstupuje  

do jednotlivých provozů. 

Krytý bazén je v provozu denně od září do června, v době od 6:00 do 21:00 hodin, 

včetně sobot, nedělí a státních svátků, kdy je provozní doba zkrácena. Součástí lázní  

je i sauna a mokrá pára, kde je provozní doba odlišná od provozní doby plaveckého 

bazénu.  

V krytém bazénu pracuje 15 stálých zaměstnanců a čtyři na dohodu o pracovní 

činnosti jsou to tři THP pracovníci – vedoucí, provozní mistr a hospodářka, kteří pracují 

v jednosměnném provozu a organizačně zajišťují chod celé provozovny.  

Ostatní pracovníci zajišťují provoz ve dvousměnném režimu, a to vždy jednou 

pokladní, šatnářkou, obsluhou sauny, strojníkem a jedním až dvěma plavčíky v závislosti 

na potřebách provozu a s ohledem na platnou legislativu v oblasti bezpečnosti návštěvníků. 

Součástí objektu je i parní kotelna, obsluhována topičem.  

Plavecký bazén má rozměry 25 x 12,5 m o objemu vody 600 m
3
, jde o klasický 

bazén splňující závodní parametry a normu FINA pro závodní plavecké bazény. Hloubka 

vody je od 1,2 m do 2,2 m, a je rozdělen pro plavce a neplavce. Součásti bazénové haly  

je také dětské brouzdaliště určené dětem do 6 let. Brouzdaliště má rozměry  

12,5 x 3 m, hloubku vody 60 cm a objem vody 20 m
3
.  

Plavecký bazén navštíví ročně zhruba 28 000 návštěvníků.  

V saunové části je klasická finská sauna, mokrá pára, ochlazovací bazének  

a odpočívárna. Návštěvnost sauny je přibližně 10 000 návštěvníků ročně [33]. 
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Obrázek 5: Budova městských lázní v Opavě [25] 

3.3 Environmentální přezkum 

Aby bylo možné provést v tomto podniku environmentální přezkum, čerpala jsem 

potřebné informace z nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z přílohy 

č. 1, která se přímo environmentálním přezkumem zabývá. 

Environmentální přezkum zahrnuje určení všech přímých a nepřímých 

environmentálních aspektů s významným dopadem na ŽP. Přímé environmentální aspekty 

jsou takové aspekty, které souvisejí s činnostmi, výrobky a službami organizace,  

které vedení organizace přímo řídí. Nepřímé environmentální aspekty mohou být 

výsledkem působení organizace a třetích stran [28, 29]. V následujících tabulkách uvádím 

přímé a nepřímé environmentální aspekty.  
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Činnost Aspekt Dopad Opatření 

používání a 

skladování 

chemických látek 

znečištění ŽP, 

potenciální 

ohrožení zdraví 

osob, vznik NO 

možný únik 

nebezpečných 

chemických látek 

vhodné označení 

nádob, vyhradit 

místnost, 

proškolení 

odběr energie 

využívání 

neobnovitelných 

zdrojů 

spotřeba energie 

zavést úsporná 

opatření, zamezit 

plýtvání 

odběr vody 
využívání 

přírodních zdrojů 
spotřeba vody 

zavést úsporná 

opatření, zamezit 

plýtvání 

používání a 

skladování 

čisticích 

prostředků 

vznik NO, 

znečištění ŽP, 

ohrožení zdraví 

lidí 

možný únik 

nebezpečných 

chemických látek 

proškolení 

personálu, 

vhodné 

uskladnění a 

označení nádob 

úniky tepla 
vznik tepelných 

emisí 

únik tepla do 

ovzduší 

zateplení budovy, 

zamezit úniku 

tepla 

každodenní 

provoz 

provozovny 

produkce odpadu 

a odpadních vod 

tvorba 

komunálního 

odpadu a 

odpadních vod 

třídit odpad, 

neplýtvat 

materiálem 

doprava 

materiálu a 

zaměstnanců 

emise do 

ovzduší, 

znečišťování ŽP, 

spotřeba PHM 

využívání 

neobnovitelných 

zdrojů, znečištění 

ovzduší 

pravidelný servis, 

proškolení řidičů 
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Činnost Aspekt Dopad Opatření 

administrativa 

vznik odpadu zátěž pro ŽP 

využívat 

recyklovatelné 

obaly 

spotřeba tonerů vznik NO 
minimalizovat 

tisk, zpětný odběr 

Tabulka 1: Přímé environmentální aspekty a dopady [28] 

Činnost Aspekt Dopad 

vliv služeb 

automobilová 

doprava 

zákazníků,  

výfukové plyny 

do ovzduší, hluk, 

vznik odpadů 

správní  

a plánovací 

rozhodnutí 

parkovací místa v 

okolí provozovny 
zábor půdy 

vliv činnosti 

organizace na ŽP 

a chování 

dodavatelů a 

subdodavatelů 

vliv dopravy 

dodavatelů a 

subdodavatelů 

výfukové plyny 

do ovzduší, hluk, 

vznik odpadů 

Tabulka 2: Nepřímé environmentální aspekty a dopady [28] 
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3.4 Materiálové toky 

Analýza materiálových toků je kvantitativní postup pro stanovení materiálových  

a energetických toků. Sledování materiálových toků v ekonomice je poměrně nový způsob 

identifikace zátěže životního prostředí, která vzniká v celém procesu získávání surovin  

až po hotový výrobek [26].  

Spotřebovaný 

materiál a energie 

Jednotka 

množství 
Leden  Únor Březen Duben Květen Červen 

Energie kWh 26 764 24 802 30 960 22 830 20 082 3 592 

tepelná energie GJ 1154 973 913 658 535 70 

voda  m
3
 2159 2929 1817 1783 1883 56 

PHM - benzín l 15 17 14 15 21 10 

PHM - nafta  l 25 22 21 14 24 22 

čisticí prostředky různé 1 1 1 1 1 1 

toaletní papír  role 15 21 18 19 17 1 

Tabulka 3: Materiálové a energetické toky Městských lázní Opava  

leden – červen 2012 [33] 

Spotřebovaný 

materiál a energie 

Jednotka 

množství 
Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Energie kWh 1 872 2 826 19 449 23 177 28 170 30 771 

tepelná energie GJ 82 89 492 704 956 888 

voda  m
3
 37 64 2211 1554 1735 2083 

PHM - benzín l 8 18 14 16 17 11 

PHM - nafta  l 17 11 22 24 20 21 

čisticí prostředky různé 1 1 1 1 1 1 

toaletní papír  role   1 1 17 14 18 16 

Tabulka 4: Materiálové a energetické toky Městských lázní Opava  

červenec – prosinec 2012 [33] 
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Spotřebovaný 

materiál  

a energie 

Jednotka 

množství 

Množství 

za rok 

Jednotková 

cena (KČ) 

Celková cena 

za rok (KČ) 

elektrická energie kWh 235 295 3,60 847 062 

tepelná energie GJ 7 514 563,64 4 235 190,96 

voda  m
3
 18 311 55,50 1 016 260,50 

PHM - benzín L 176 36,03 6 341,28 

PHM - nafta  L 243 39,68 9 642,24 

čisticí prostředky Různé 12 8000,00 96 000 

toaletní papír  role   158 25,00 3 950 

Tabulka 5: Materiálové a energetické toky Městských lázní Opava za rok 2012 celoroční 

spotřeba a celková cena za rok [33] 

V uvedených tabulkách 3 a 4: Materiálové a energetické toky Městských lázní 

Opava je uvedena spotřeba elektrické energie, tepelné energie a vody v jednotlivých 

měsících za rok 2012. V tabulce 5 je uvedena celková spotřeba materiálových toků  

a celková cena za rok 2012, ze které je zřejmé, že finančně nejnáročnější je tepelná 

energie, voda a elektrická energie. Diplomová práce je zaměřená na energetické úspory, 

proto se vodou nebudu v této práci zabývat.  

Podle dostupných údajů činí celková roční spotřeba tepelné energie objektu  

7 514 GJ/rok. V letních měsících je spotřeba tepelné energie průměrně 80 GJ za měsíc 

z důvodu přerušení provozu krytého bazénu. Jednotková cena tepelné energie v roce 2012 

byla 563,64,- Kč což je 4 235 190,96,- Kč za rok.  

Dále se nejvíce spotřebuje elektrické energie 235 295 kWh/rok za jednotkovou 

cenu 3,60,- Kč a za rok to činí 847 062,- Kč. Průměrná měsíční spotřeba elektrické energie 

v letních měsících je 2 763 kWh.  

Jak je z tabulky 5 materiálových a energetických toků zřejmé, je energeticky 

nejnáročnější zajištění vytápění a příprava TUV v objektu městských lázní. V tepelné 

náročnosti objektu je také možno hledat prostor pro největší případné úspory ve spotřebě 

energií, a to s ohledem na technologickou zastaralost technologie vytápění a přípravy 

TUV.  
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4 Zhodnocení současné technologie 

V této kapitole se budu zabývat jednotlivým popisem technologií podílející  

se na spotřebě tepelné a elektrické energie, které nám v rámci předchozí kapitoly vyšly 

jako nejvýznamnější.  

4.1 Tepelná energie 

Energie pro výrobu tepla k ohřevu bazénové vody, teplovzdušnému vytápění  

a větrání, k vytápění topnou vodou a ohřevu teplé užitkové vody (TUV) pro krytý bazén je 

přivedena středotlakým plynovodem zemního plynu (ZP). Zdrojem tepla je plynová 

kotelna umístěna v suterénu budovy v samostatném požárním úseku bez výfukových 

ploch. Plynová kotelna se skládá ze tří nízkotlakých parních kotlů vybavených hořáky  

na zemní plyn. Vyrobená pára je přímo využívána k ohřevu vzduchu pro větrání  

a teplovzdušné vytápění objektu, pro dohřev bazénové vody a přípravu teplé užitkové 

vody. Provoz kotelny je řízen řídícím automatem plynových hořáků AST Auto FLAME vč. 

zabezpečovacího zařízení (přetopení, protipožární zabezpečení, bezpečnostní tlačítko, 

indikace úniku plynu) [33].  

4.1.1 Vytápění  

V lázních jsou otopná tělesa litinová článková, registry z žebrových trubek  

a teplovzdušné soupravy, které jsou ovládány ručně. Zbývající část místností je vytápěna 

teplým vzduchem s přívodem a odvodem ventilátory [31].  

Budova Městských lázní je umístěna poblíž centra města Opavy a je samostatně 

stojící objekt s podzemním podlažím a mimo bazénové haly se dvěma nadzemními 

podlažími. Zastavěná plocha je cca 1 430 m
2 

a objekt je členěn do dvou výškových úrovní 

dle druhu provozu [31]. 

Bazénová hala má dvouplášťovou větranou střechu a dvě vnější obvodové zdi 

prosklené, kdy delší strana fasády je orientována na jihozápad a kratší strana  

je na jihovýchodní straně. Ze dvou stran je bazénová hala obklopena ostatními místnostmi. 

Tato část má dvě nadzemní podlaží a plochou střechu s atikou [31]. 



Bc. Gabriela Miklušová: Posouzení a ohodnocení energetických úspor pro krytý 

bazén Opava 

 

2014  37 

 

Nosná konstrukce objektu je kombinovaná, kdy prostory mimo bazén jsou 

tvořeny železobetonovým skeletem a vodorovné konstrukce jsou z železobetonových 

panelů. Obvodové stěny jsou z cihelného zdiva tloušťky 300 mm. Jihovýchodní  

a jihozápadní stěna bazénu je skoro na celou výšku budovy prosklená hliníkovými okny 

s přerušeným tepelným mostem a se zasklením dvojskly. Ostatní okna v budově jsou 

rovněž hliníková otevíraná jednokřídlová okna s přerušeným tepelným mostem  

a se zasklením dvojskly [31].   

4.1.2 Příprava a rozvod TUV 

K přípravě TUV je použita pára z nízkotlaké parní kotelny, která je přivedena 

z rozdělovače a dále klasickými trubkovými výměníky, tzn. s vysokou tepelnou 

setrvačností. Vzhledem ke stáří a nízké tepelné účinnosti výměníků, bych s ohledem  

na úspory tepelné energie, doporučovala jejich výměnu [30, 31]. 

Vyrobená pára je taky využívána pro ohřev bazénové vody. 

4.2 Elektrická energie 

Objekt Městských lázní je napájen z distribuční sítě 22 kV z trafostanice umístěné 

ve vedlejší budově zimního stadionu. Hlavní rozvaděč 0,4 kV je umístěn v suterénu 

městských lázní a slouží pro napájení rozvodů 0,4 kV. V jednotlivých polích jsou vývody 

pro vzduchotechnické zařízení, pro podružné rozvaděče pro osvětlení a zásuvkové 

rozvody, pro napájení kotelny předávací a filtrační stanice v posledním poli je přívodní 

jistič 400 A [31].   

V níže uvedeném grafu vidíme, že největší spotřebu elektrické energie za rok 

2012 v procentech má vzduchotechnické zařízení a to 55 %. Dále to je osvětlení 

zbývajících prostor, zásuvkové a motorické obvody 23,28 %. Nejmenší spotřebu elektrické 

energie má osvětlení bazénové haly 6,38 %.  
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Graf 1: Spotřeba jednotlivých technologií za rok 2012 v %  

4.2.1 Vzduchotechnické zařízení 

Pro provoz vzduchotechnického zařízení pro bazénovou halu, šatny a parní 

oddělení jsou v místnosti vzduchotechniky namontovány pohony o instalovaném příkonu 

cca 40 kWh. Spotřeba vzduchotechniky podle časového vytížení, kdy zařízení je v provozu 

10 měsíců v roce tvoří největší podíl celkové spotřeby elektrické energie a to asi 135 000 

až 140 000 kWh za rok [33].  

Vzduchotechnická zařízení jsou v dobrém provozním stavu, jejich stav odpovídá 

pravidelné údržbě a opravám, ale s ohledem na jejich stáří, nízkou tepelnou účinnost  

a chybějící rekuperátory k využití odpadního tepla z vyfoukávaného vzduchu, doporučuji 

jejich výměnu. V systému vzduchotechniky jsou i neutěsněné a neizolované části, které 

zhoršují jejich kvalitní činnost. 

4.2.2 Filtrační stanice 

Pro provoz filtrační stanice vody v bazénu jsou nainstalovány pohony o celkovém 

výkonu cca 20 kW. Spotřeba tohoto zařízení podle časového zatížení 10 měsíců v roce činí 

přibližně 60 000 kWh za rok [33]. 
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4.2.3 Osvětlení zbývajících prostor a zásuvkové obvody 

U této skupiny spotřebičů je odhadována roční spotřeba na 35 000 kWh  

až 45 000 kWh za rok. Největší spotřebiče elektrické energie jsou umístěny v prádelně –  

2 automatické pračky a elektrický mandl o celkovém výkonu 40 kW.  

Dvoupodlažní vstupní hala je osvětlena v 1. NP i ve 2.NP úspornými stropními 

zářivkovými svítidly 14 – 18 W. Zbývající prostory jsou osvětleny převážně zářivkovými 

svítidly, pouze v některých prostorech jsou světelné okruhy doplněny o žárovková svítidla. 

V objektu jsou rozmístěny jednofázové zásuvky 230 V/16 a v suterénu  

v provozních místnostech i trojfázové zásuvky 400 V/16 a 32 A. 

4.2.4 Osvětlení bazénové haly 

Spotřeba elektrické energie pro osvětlení bazénové haly je zhruba 15 000 kWh  

za rok. Osvětlovací soustavu tvoří 20 ks svítidel z toho 14 svítidel je typu Thorn 

s výbojkami RVI 400 W a zbývajících 6 svítidel jsou žárovková svítidla 500 W. Osvětlení 

je umístěno v podhledu bazénové haly ve dvou řadách a je ovládáno z provozní místnosti 

plavčíků, která je součástí bazénové haly. Osvětlení je možné provozovat ve 4 režimech 

intenzity osvětlení. Dětské brouzdaliště a prostor pod vnitřním balkonem je samostatně 

osvětleno 39 úspornými zářivkovými svítidly zapojenými do dvou samostatných obvodů 

[33].  
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5 Navržení úprav vedoucí k tepelným úsporám 

V této kapitole se budu zabývat návrhy na opatření ke snížení spotřeby elektrické 

a tepelné energie. Vždy zde popíšu současný stav jednotlivých technologií a poté 

navrhované úpravy.  

5.1 Větrání a vytápění bazénové haly 

Současný stav 

Jedná se o teplovzdušné vytápění se 100 % přívodem venkovního vzduchu. 

Přívod je 33 000 m
3
/h a projektovaný stav odvodu je 35 000 m

3
/h. Vzduch je šířen 

radiálními ventilátory. Tepelná ztráta bazénové haly je stanovena na 105 kW pro venkovní 

teplotu – 15 °C. Teplota vzduch, která je přivedena do podhledu je 40 °C a odcházející 

vzduch do kanálů nad podlahou je cca 30 °C. provoz větracího zařízení má odvrátit 

kondenzaci par odpařených z vodní hladiny bazénu, které ulpívají na studeném povrchu 

konstrukce [33]. 

Navrhované úpravy 

Navrhuji ve strojovně vzduchotechniky demontovat stávající ventilátory, filtry  

a výměníky u stávající vzduchotechnické jednotky. Částečně demontovat 

vzduchotechnické potrubí ve strojovně a provést úpravu přívodní komory venkovního 

vzduchu. Do vzniklého prostoru osadit nové vzduchotechnické jednotky s filtrací vzduchu, 

rekuperací tepla z odváděného vzduchu a novým dohřevem přiváděného vzduchu. Nová 

jednotka bude napojena na stávající vzduchovody vycházející ze strojovny 

vzduchotechniky. Vzduchotechnická jednotka bude nově napojena na elektroinstalaci, 

systém měření a regulace a vytápěcí systém. Realizací návrhu tohoto opatření povede 

k výrazné úspoře tepelné energie a to instalací rekuperátoru tepla z odváděného vzduchu. 

K úspoře elektrické energie dojde instalací nových ventilátorů vzduchotechnických 

jednotek s nižším příkonem a frekvenčním měničem otáček [31, 32].  
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5.2 Větrání a vytápění šaten 

Současný stav 

Teplovzdušné vytápění se 100 % přívodem venkovního vzduchu 11 900 m
3
/h  

a odvodem odpadního vzduchu v množství 11 000 m
3
/h, bez využití tepla. Ohřívač 

vzduchu je parní, teplota v místnosti je řízena ručně na vstupu páry škrcením. Přibližná 

teplota přivedeného vzduchu v zimních měsících je 40 °C a teplota v šatnách se pohybuje 

okolo 24 °C. Výměna vzduchu je téměř 8x za hodinu [31, 32, 33]. 

Navrhované úpravy 

Obdobně jako u větrání a vytápění bazénové haly navrhuji ve strojovně 

vzduchotechniky demontovat stávající ventilátory, filtry a výměníky u stávající 

vzduchotechnické jednotky. Částečně demontovat vzduchotechnické potrubí ve strojovně, 

přívodní komora venkovního vzduchu zůstane zachována ve stávající podobě.  

Do vzniklého prostoru osadit nové vzduchotechnické jednotky s filtrací vzduchu, 

rekuperací tepla z odváděného vzduchu a novým dohřevem přiváděného vzduchu. Nová 

jednotka bude napojena na stávající vzduchovody vycházející ze strojovny 

vzduchotechniky. Vzduchotechnická jednotka bude nově napojena na elektroinstalaci, 

systém měření a regulace a vytápěcí systém. Realizací návrhu tohoto opatření povede 

k výrazné úspoře tepelné energie a to instalací rekuperátoru tepla z odváděného vzduchu. 

K úspoře elektrické energie dojde instalací nových ventilátorů vzduchotechnických 

jednotek s nižším příkonem a frekvenčním měničem otáček [31, 32, 33]. 

5.3 Teplo z odpadní vody  

Současný stav 

Příprava TUV zásobuje v lázních sprchy a vany teplou vodou, která je po použití 

o teplotě okolo 33 °C svedena do odpadního potrubí kanalizace. Během týdne se množství 

ohřáté vody pohybuje kolem 14 m
3
/den a voda se ohřívá na 55 °C. V předávací stanici jsou 

zásobníky vody ohřívány přivedenou nízkotlakou parou [31, 33]. 
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Navrhované úpravy 

Navrhuji doplnění zařízení pro přípravu TUV. Vlastní spotřeba o okruh s využitím 

tepla z odpadní vody sprch a vanové části. Systém je složen z propojovacího potrubí, 

vyrovnávací beztlaké nádrže s přepadem do kanalizace, cirkulačního okruhu s čerpadlem 

mezi vyrovnávací nádrží a výměníkem a zásobníkem TUV. Systém regulace spíná 

jednotlivá čerpadla tak, aby byl jen tepelný tok z odpadní vody do TUV.  

Aplikací tohoto opatření dojde k úspoře tepla ve výši 153 GJ/rok. Výměník  

se musí minimálně 2x ročně chemicky čistit. Složení čisticích prostředků se stanovuje  

na základě chemického rozboru znečištění.  

5.4 Filtrační stanice, provoz čerpadel 

Současný stav 

Doposud se cirkulace provozuje s 1 nebo 2 čerpadly. Teoretické zdržení vody  

je při provozu jednoho čerpadla cca 6 hodin a při provozu obou čerpadel je doba zdržení 

okolo 3 hodin. Ve vyhlášce č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků  

na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch  

je dáno, že doba zdržení pro 2 m hloubku bazénu orientačně 5 hodin. V našem případě  

by měla být v provozu obě čerpadla. V případě nižší návštěvnosti nebo jakosti vody  

na potřebné úrovni, lze hodnotu zdržení zvýšit tedy snížit odběr elektrické energie motorů 

čerpadel [31]. 

Navrhované úpravy 

Výměnou cirkulačních čerpadel za nové s nižším příkonem případně instalací 

frekvenčního měniče dojde k úspoře elektrické energie. 
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5.5 Elektro zařízení 

Současný stav 

Jedná se o osvětlení bazénové haly a ostatních prostor. Díky tomu, že je osvětlení 

bazénu ovládáno ručně je možné dosáhnout úspor pouze důsledným dodržováním míry 

osvětlení podle režimu a důsledným vypínám osvětlení a dalších spotřebičů v ostatních 

místnostech. 

Navrhované úpravy 

V ostatních prostorech doporučuji výměnu stávajících žárovkových svítidel  

za svítidla s úspornými světelnými zdroji. Prioritně navrhuji nahrazovat svítidla s nízkou 

účinností a vyšším stupněm využití aby úspora elektrické energie byla co nejvyšší.  

5.6 Stavební konstrukce 

Současný stav stavební konstrukce je popsán v předešlé kapitole 4.1.1 Vytápění.  

5.6.1 Navrhované úpravy: obvodová konstrukce – izolace zdiva 

Navrhuji na vnější stranu obvodového zdiva provést izolaci zateplovacím 

systémem z minerálních desek. Ty jsou velmi dobře propustné pro vodní páru, která má 

možnost rozptýlit se ve větrané mezeře. Systém umožňuje vysychání vlhkých zdí a chrání 

tepelnou izolaci proti povětrnostním vlivům. Tato úprava zvýší stávající nízký tepelný 

odpor obvodových stěn v prvním a druhém nadzemním podlaží a odstraní problém 

tepelných mostů [31]. 

S ohledem na charakter budovy s vyšší vlhkostí ve vnitřních prostorech  

a s ohledem na přerušovaný provoz vytápění a větrání nedoporučuji pro zateplení fasád 

kontaktní zateplovací systém z pěnového polystyrénu. Ten přes své dobré tepelně izolační 

vlastnosti v daném případě představuje překážku pro rozptýlení vodních par a naruší tak 

přirozený systém odvětrání povrchu fasády [31]. 

Stávající okna díky svému fyzickému stavu a stáří doporučuji vyměnit. Z hlediska 

tepelných ztrát bude jejich výměna představovat tepelnou úsporu.  
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5.6.2 Navrhované úpravy: obvodová konstrukce – úprava prosklené stěny 

Jihozápadní fasádu bazénové haly tvoří ocelová konstrukce, která je prosklená 

z válcovaných profilů. Prosklená stěna má délku cca 36 m a výšku cca 7 m. Dvojitá skla 

jsou osazena v hliníkových rámech s přerušeným tepelným mostem [31]. 

Navrhuji celkovou výměnu prosklené stěny bazénové haly a to s ohledem na její 

stáří, fyzický stav a tepelně-izolační vlastnosti stávajících skel. Dále navrhuji zrušit 

prosklenou plochu na jihovýchodní fasádě bazénové haly. Náhradou bude zdivo složeno 

z keramického glazovaného obkladu, zdiva z cihelných bloků a omítky na vnější straně 

pláště.  

Úpravou prosklené fasády bazénové haly dojde k značnému snížení tepelných 

ztrát a tím i tepelné náročnosti celého objektu krytého bazénu.  
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6 Stanovení předpokládaných úspor 

Tato kapitola, ve které se budu zabývat investičními náklady, a možnými 

úsporami bude navazovat na předešlou kapitolu, kde jsem navrhovala možná opatření na 

snížení spotřeby energie. Dále v této kapitole navrhnu i beznákladová opatření ke snížení 

spotřeby energie.  

6.1 Investiční opatření 

Stanovení předpokládaných úspor obsahuje: 

 úpravy ve větrání a vytápění bazénové haly v rámci regulace otáček 

ventilátoru VZT jednotek s využitím rekuperovaného tepla z odváděného 

vzduchu eventuelně v realizaci procesu směšování 

 úpravy větrání a vytápění šaten s výměnou ventilátorů VZT jednotek  

s využitím rekuperovaného tepla z odváděného vzduchu 

 stavební úpravy zateplení 1. a 2. nadzemního podlaží, výměnou prosklené 

stěny, zrušení prosklené stěny a dodatečná izolace zdiva 

 využití tepla z odpadní vody ze sprch 

 výměna cirkulačních čerpadel bazénové vody ve filtrační stanici 

 částečná výměna a důsledné dodržování míry osvětlení v ostatních 

prostorách krytého bazénu 
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Název  

Roční 

spotřeba před 

úpravami 

[GJ/r] 

Roční úspora 

po úpravách 

[GJ/r]  

Procentuální 

vyjádření  

větrání a vytápění bazénové haly - 

rekuperace a směšování tepla 
5 000 2 500 50% 

větrání a vytápění šaten - 

rekuperace a směšování tepla 
495 177 36% 

ohřev TUV 741 0  -  

teplo z odpadní vody 0 153  -  

úprava a zateplení stavebních 

konstrukcí 
1 278 511 40% 

celková spotřeba 7 514 3 341 45% 

Tabulka 6: Roční spotřeba tepelné energie před a po úpravách jednotlivých technologií  

a její procentuální vyjádření [31] 

Název  

Roční 

spotřeba před 

úpravami 

[kWh/r] 

Roční úspora 

po úpravách 

[kWh/r]  

Procentuální 

vyjádření  

VZT bazénové haly 90 000 12 400 14% 

VZT šatny 50 000 6 000 12% 

filtrační stanice 60 000 20 000 33% 

osvětlení a ostatní elektrická 

spotřeba 
35 295 3 500 10% 

celková spotřeba 235 295 36 521 16% 

Tabulka 7: Roční spotřeba elektrické energie před a po úpravách jednotlivých technologií 

a její procentuální vyjádření [33] 
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Název  

Investiční 

náklady na 

úpravy [Kč] 

Finanční 

úspora po 

úpravách 

[Kč/r] 

výměna VZT jednotek - bazénové 

haly a šaten 
5 352 137 819 866 

teplo z odpadní vody 1 473 065 86 097 

úprava a zateplení stavebních 

konstrukcí 
2 468 000 288 020 

filtrační stanice - výměna 

cirkulačních čerpadel 
584 000 72 000 

osvětlení a ostatní elektrická 

spotřeba 
120 000 12 600 

Tabulka 8: Investiční náklady na úpravy a finanční úspora po úpravách u jednotlivých 

technologií [33] 

Úpravy ve větrání a vytápění bazénové haly 

Jak je z tabulky č. 6 zřejmé, největší část spotřeby tepelné energie je pro větrání  

a vytápění bazénové haly a to 5 000 GJ/rok. Výměnou stávajících vzduchotechnických 

jednotek za nové jednotky s rekuperací tepla z odváděného vzduchu, směšováním 

odváděného vzduchu a novým dohřevem přiváděného vzduchu dojde realizací tohoto 

opatření, k úspoře tepla ve výši 50 %. Nová jednotka bude napojena na stávající 

vzduchovody vycházející ze strojovny vzduchotechniky.  

Nové vzduchotechnické jednotky budou mít ventilátory poháněny motory s nižším 

příkonem, větší účinností a plynulou regulací otáček pomocí frekvenčních měničů. Tím 

dojde k úspoře elektrické energie ve výši 12400 kWh, což je 14% ze stávající spotřeby. 

Viz tabulka 7. 

Investiční náklady na výměnu VZT jednotek pro větrání a vytápění bazénové haly 

budou 3 822 955 Kč a finanční roční úspora 607 308 Kč. Viz tabulka 8. 

Úpravy ve větrání a vytápění šaten 

Obdobně jako u větrání a vytápění bazénové haly navrhuji ve strojovně 

vzduchotechniky instalovat nové s rekuperací tepla z odváděného vzduchu a novým 
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dohřevem přiváděného vzduchu. Realizace tohoto opatření povede k úspoře tepla ve výši 

177 GJ/rok, což je 36% ze stávající spotřeby tepla pro větrání a vytápění šaten.  

Viz tabulka6. 

Instalací nových ventilátorů VZT jednotek s nižším příkonem, větší účinností a 

plynou regulací otáček pomocí frekvenčních měničů, dojde k úspoře elektrické energie ve 

výši 6000 kWh, což je 12% ze stávající spotřeby. Viz tabulka 7.  

Investiční náklady na výměnu VZT jednotek pro větrání a vytápění bazénové haly 

budou 1 529 182 Kč a finanční roční úspora 212 558 Kč. Viz tabulka 8. 

Teplo z odpadní vody 

Příprava TUV zásobuje v lázních sprchy a vany teplou vodou, která je po použití 

o teplotě okolo 33 °C svedena do odpadního potrubí kanalizace. Během týdne se množství 

ohřáté vody pohybuje kolem 14 m
3
/den a voda se ohřívá na 55 °C. V předávací stanici jsou 

zásobníky vody ohřívány přivedenou nízkotlakou parou. 

Navrženými úpravami, kdy se doplní zařízení pro přípravu TUV o okruh 

s využitím tepla z odpadní vody sprch a vanové části dojde k úspoře tepla ve výši 153 

GJ/rok. Viz tabulka 6. 

Investiční náklady na toto opatření jsou ve výši 1 473 065 a celková roční finanční 

úspora je 86 097 Kč. Viz tabulka8. 

Obvodové konstrukce – izolace zdiva výměna prosklené stěny 

Navrženými úpravami, kdy dojde k izolaci obvodového zdiva zateplovacím 

systémem z minerálních desek, výměně oken a k výměně prosklené stěny bazénové haly. 

Tato opatření povedou k úspoře tepla ve výši 511 GJ/rok, což je 40% stávající spotřeby 

tepelné energie.  Viz tabulka 6. 

Investiční náklady na zateplení, výměnu oken a prosklené stěny jsou 2 468 000 

Kč a roční úspora je 288 020 Kč. Viz tabulka 7. 

Filtrační stanice, provoz čerpadel 

V rámci navržených úprav dojde ve filtrační stanici k výměně stávajících 

cirkulačních čerpadel za nová, s nižším příkonem a vyšší účinností, při dodržení podmínek 
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ustanovení vyhlášky č. 238/2011 Sb. Úspora elektrické energie po aplikaci tohoto opatření 

bude 20 000 kWh, což je 33% stávající spotřeby. Viz tabulka 7. 

Investiční náklady na výměnu čerpadel budou ve výši 584 000 Kč a roční finanční 

úspora bude 72 000 Kč. Viz tabulka 8. 

Osvětlení a ostatní elektrická spotřeba 

Úspory elektrické energie na osvětlení, a to jak bazénové haly, tak i ostatních 

prostor a v rámci ostatní spotřeby lze dosáhnout jednak důsledným dodržováním míry 

osvětlen, vypínáním osvětlení a ostatních spotřebičů. Další potenciál je ve výměně 

stávajících žárovkových svítidel za svítidla s úspornými světelnými zdroji. Prioritně 

navrhuji nahrazovat svítidla s nízkou účinností a vyšším stupněm využití aby úspora 

elektrické energie byla co nejvyšší. Takto realizované opatření povedou k úspoře elektrické 

energie ve výši 35 295 kWh/r, což je 10% ze stávající spotřeby. Viz tabulka 7. 

Investiční náklady na toto opatření budou ve výši 120 000 Kč a roční finanční 

úspora bude 12 000 Kč. Viz tabulka 8. 

Celkové investiční náklady činí 9 997 202,- Kč a celkový potenciál úspor nákladů 

je 1 391 983,- Kč za rok, což reprezentuje prostou dobu návratnosti 7,2 let.  

6.2 Beznákladová opatření 

Mezi beznákladová opatření vedoucí k úsporám energie patří zdokonalení činnosti 

dozoru, a to v závislosti na vývoji počasí, předpovědi počasí a současně s ohledem  

na tepelnou pohodu v objektu, kontrola zda se zbytečně nesvítí, zavírání dveří vytápěných 

místností sousedící s místnostmi nevytápěnými, zamezení nadměrnému větrání otevřenými 

okny. Poučit zaměstnance o správném přístupu k hospodaření s energiemi, výměna 

zkušeností, motivace k úsporám energie a zvýšení odpovědnosti zaměstnanců v oblasti 

efektivního užití energie. Pravidelné kontroly a údržba elektrických zařízení, provedení 

kontroly otopných těles z hlediska překážek přenosu tepla. Při výběru elektrospotřebičů 

dbát na příkon daného spotřebiče.  
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7 Závěr  

Tato diplomová práce s názvem „Posouzení a ohodnocení energetických úspor 

pro krytý bazén Opava“ jsem rozdělila na dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. 

Obě části jsem pak dále rozdělila na několik samostatných kapitol.  

Úvod teoretické části je věnován preventivním přístupům podniku k ochraně 

životního prostředí. V dalších kapitolách teoretické části jsem se věnovala ochraně 

životního prostředí, pasivním přístupům k ochraně životního prostředí, strategii ochrany 

životního prostředí a reaktivní a preventivní strategii. Popsala jsem zde také zavedení čistší 

produkce do praxe, posouzení vlivů na životní prostředí – EIA a její realizaci. Závěr jsem 

věnovala Environmentálnímu auditu, jeho významu a provedení, podstatou a provedením 

posuzování životního cyklu – LCA, ekolabelingu a ekodesignu. 

Praktická část mé diplomové práce začíná ve třetí kapitole, ve které popisuji 

společnost Technické služby Opava s.r.o., jejímu středisku Městské lázně a krytému 

bazénu Opava. Je zde popsána historie společnosti Technické služby Opava s.r.o., její 

současnost, způsob fungování, náplň její činnosti a organizační struktura, včetně způsobu 

jakým je společnost řízena. U střediska městské lázně, respektive krytý bazén Opava 

popsuji samotný objekt krytého bazénu, rozsah nabízených služeb a jejich popis, parametry 

jednotlivých částí a způsob personálního zajištění provozu krytého bazénu. Závěr třetí 

kapitoly jsem věnovala environmentálnímu přezkumu a materiálovým tokům krytého 

bazénu Opava. 

Ve čtvrté kapitole mé diplomové práce jsem zhodnotila stavební konstrukci 

objektu a současné technologie krytého bazénu Opava. Z technologií popisuji způsob 

výroby tepelné energie, vytápění objektu, přípravu a rozvod TUV a vzduchotechnická 

zařízení. V popisu způsobu napájení elektrickou energií se zabývám napojením objektu  

na distribuční síť, provozem filtrační stanice, osvětlením bazénové haly, ostatních prostor  

a zásuvkovými obvody. 

Navržení úprav vedoucí k tepelným úsporám je název páté kapitoly a celou jsem 

ji věnovala těmto navrhovaným úpravám. V podkapitolách popisuji jednotlivé 

technologické části provozu krytého bazénu, tak jak jsem je popsala v kapitole 4, doplněné 
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o návrhy a způsob provedení úsporných opatření, a to jak tepelné, tak i elektrické energie. 

V případě využití tepla z odpadní vody jsem navrhla zcela novou technologii, která ještě  

na krytém bazénu není instalována. U všech těchto navrhovaných změn jsem vyčíslila  

i množství úspor, které bude aplikace těchto opatření generovat.  

V šesté a poslední kapitole jsem navrhované úspory stanovila a to s odkazem  

na pátou kapitolu. Množství úspor jsem vypočetla po jednotlivých technologických 

částech, rozdělila na úspory tepelné energie a úspory elektrické energie, vyčíslila jsem 

předpokládané investiční náklady na aplikaci úsporných opatření a všechny úspory jsem 

vyjádřila procentuálně ze stávajících nákladů. Dále jsem v této kapitole navrhla  

i beznákladová opatření, která rovněž vedou k úspoře energie. 

Cílem mé diplomové práce bylo najít a popsat potenciál úspor v technologických i 

stavebních částech objektu krytého bazénu v Opavě, úsporná opatření navrhnout a popsat 

způsob jejich aplikace na jednotlivé části a vypočíst potenciál úsporných opatření. Výpočet 

úsporných opatření jsem provedla jak v případě tepelné energie, tak i elektrické energie, 

procentuálně jsem tyto úspory vyjádřila a vypočetla jsem i nutné investiční náklady  

na aplikaci těchto opatření. Tato všechna opatření jsou lehce aplikovatelná, povedou nejen 

k úsporám provozovatele krytého bazénu na straně finanční, ale budou mít dopad na 

zlepšení komunikace a image společnosti Technické služby Opava s.r.o. Z dalších aspektů 

budou mít opatření celospolečenský dopad, a to ve formě snížení zátěže životního 

prostředí. Cíl mé diplomové práce považuji za splněný, neboť jsem navrhla vhodná 

opatření k úspoře energie.  
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