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ANOTACE 

 

V době hospodářské krize, kdy je v pracovním procesu stále slyšet v jakékoliv oblasti, 

šetřit, šetřit, šetřit, jsem zvaţovala při výběru tématu diplomové práce a přemýšlela, jak bych 

mohla já svou prací a návrhy úsporných opatření přispět ke sníţení nákladů a získání úspor na 

straně druhé v léčebně Zámek Břeţany, v němţ jsou umístěny osoby s mentálním i zdravotním 

postiţením. Vyuţila jsem metodiky čistší produkce a snaţila jsem se zaměřit na oblasti nejvíce 

zatěţující léčebnu. Především na sníţení nákladů za energetiku, vodu, topení a pouţívání čistících 

prostředků, na jejich úsporná opatření a efektivní vyuţívání v tomto zařízení. Na základě analýzy 

vyhodnocených dat z let 2008 – 2009 jsem  navrhla řešení otázek ekonomických úspor v léčebně, 

aby získané finanční prostředky bylo moţno efektivně vyuţít tam, kde se jich bohuţel nedostává. 

Předloţena práce bude přínosem nejen pro tuto léčebnu, ale nalezne uplatnění nebo bude vodítkem 

v jiném podobném zařízení. 

 

Klíčová slova: čistší produkce, projekt, efektivita 

 

SUMMARY 

 

These diploma thesis describes economy measures and possibilities of cost 

economies in Zamek Brezany medical institucion especially in this time when world 

economy is in the crisis. There are patients with mental and health involvement in this 

medical institucion. In this diploma thesis was used cleaner production methods especially 

in most weighting area. The aim was decrease financial costs on energy, water, central 

heating and using cleaning agents. Results of this thesis was # determined on base on data 

analysis from years 2008-2009. The cost savings can be used in other areas where are more 

useful. Submitted thesis will be asset not only for this medical institucion but also for 

another similar institutions. 

 

Key words: cleaner production, project, efficiency  
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BOZP   – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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Úvod 

 Podnikatelské subjekty se v dnešní době musí vypořádávat se značnými a stále 

rostoucími legislativními poţadavky v oblasti ochrany ţivotního prostředí. Pro jejich 

splnění je důleţité začlenit do řídících a výrobních procesů odpovědný přístup k ţivotnímu 

prostředí. Pokud nechce podnik realizovat jen neproduktivní nápravná opatření vynucená 

legislativou, má moţnost řešit problémy v oblasti environmentálního managementu 

pomocí postupů čistší produkce. Zavedení a plnění příslušných norem či směrnic nemusí 

pro podnik představovat zátěţ, ale naopak dlouhodobý přínos ekonomický                           

i environmentální. 

 Hlavním aplikačním nástrojem strategie čistší produkce je metodický postup     

(tzn. Hodnocení moţností čistší produkce), při kterém se analyzují materiálové                   

a energetické toky daného systému za účelem identifikace příčin vzniku neţádoucích 

odpadů. Navrhují a posuzují se moţnosti odstranění těchto příčin z hlediska technické 

proveditelnosti, z hlediska výsledné ekonomické účinnosti a z hlediska environmentálního 

efektu. 

 Hodnocení moţností čistší produkce patří mezi dobrovolné nástroje ochrany 

ţivotního prostředí vhodné pro pouţití v podnikové i veřejné sféře. Je na managementu 

podniku, zda se po získání potřebných informací a vyčíslení ekonomických efektů 

 rozhodne pro realizaci nápravných opatření. 

 Pouţití metodiky čistší produkce se neustále rozšiřuje. Není vyuţívána pouze 

v průmyslu, ale i v zemědělství, lesnictví, zdravotnictví a v dalších odvětvích. Uplatní se 

při tvorbě nových technologických postupů. Představuje praktický nástroj při navrhování 

nových výrobků a produktů. Často je efektivně vyuţívána při sniţování spotřeby všech 

druhů energií. Metodika čistší produkce nabízí efektivnější vyuţívání surovin a energií, 

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

cestou velmi výhodnou. Zvláště v dnešní době, v době hospodářské krize, se promítají 

úsporná opatření do ţivota jednotlivce, firem i zemí. 
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1 Charakteristika léčebny Zámek Břeţany 

1.1 Charakteristika areálu 

 Zámek Břeţany je domov pro mentálně i zdravotně postiţené obyvatele. Zařízení je 

umístěno v obci Břeţany na Jiţní Moravě, 25 km od města Znojma a 15 km od hranic 

s Rakouskem. Zařízení se rozprostírá uprostřed lesoparku na ploše 6 ha. V roce 1991 byl 

objekt vrácen Kongregaci sester sv. Hedviky, která zde pokračuje v přestavbách areálu. 

Majitelem objektu je tedy Kongregace sv. Hedviky a zařízení Zámek Břeţany, jehoţ 

zřizovatelem je Krajský úřad Brno, je v areálu pouze formou nájemníka. 

Objekt Zámek Břeţany je tvořen třemi budovami různých rozměrů. Největší, 

 hlavní, dvoupatrová budova slouţila jako klášter. Nyní je zde umístěn úsek sociálně 

zdravotní, úsek kuchyně, prádelny a část úseku ekonomického. Má tvar obdélníku 

s vnitřním nádvořím (viz obr. č. 1) a dlouhými chodbami (viz obr. č. 2). Nachází se zde 

kancelář vrchní sestry, vedoucího kuchyně a sociálních pracovnic. Tato budova slouţí jako 

ubytování klientů, jako jejich domov. Probíhají zde i jejich celodenní činnosti, stravování a 

hygiena. V hlavní budově se nachází také rehabilitace vybavena vířivým bazénem pro pět 

klientů, polohovací vanou pro imobilní klienty, sprchou a dalšími přístroji. 

Ve druhé budově je umístěn úsek aktivizační se čtyřmi výchovnými třídami, 

rozloţenými do dvou pater budovy a nachází se zde kancelář ředitele zařízení, kancelář 

hlavní vychovatelky, prostory úseku údrţby s dílnou. 

Ve třetí opět dvoupatrové budově se nachází úsek hipoterapie, jsou zde umístěny 

různé dílny a patro slouţí jako ubytovací prostory řádu sester sv. Hedviky. 

V areálu je umístěn také venkovní bazén o rozměrech 15 x 6 m, chráněn 

proskleným pojezdem, coţ způsobuje rychlejší ohřev vody v bazénu a umoţňuje klientům 

koupání v bazénu od konce května do konce září, dle venkovních teplot.  

V současné době ţije v zařízení Zámek Břeţany 165 klientů, o které zajišťuje péči 

125 zaměstnanců na nejrůznějších úsecích – sociálně-zdravotním, aktivizačním, úseku 

údrţby, úklidu, kuchyně, prádelny, hipoterapie a nedílnou součástí je i úsek ekonomický. 

Jedná se o zařízení s nepřetrţitým provozem. Denně je přítomno v zaměstnání 55 – 60 

pracovníků. Přítomno je také 9 řádových sester, které toto zařízení trvale obývají. 
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Obrázek č. 1 Vnitřní nádvoří Zámku Břeţany 

 

Obrázek č. 2 Chodba v přízemí Zámku Břeţany 
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1.2  Charakteristika sociálně-zdravotního úseku 

Na úseku sociálně zdravotním pracuje 75 zaměstnanců, je to co do počtu 

pracovníků největší úsek zařízení. Pracují zde všeobecné sestry a pracovnice sociální péče, 

a to přímé obsluţné. 

Tento úsek je rozdělen na 14 oddělení, dle věkové skladby a stupně mentálního 

postiţení klientů. Dvě oddělení tvoří klienti plně imobilní, vyţadující celodenní péči 

personálu. Práce na tomto úseku představuje celodenní péči o tyto klienty, od jejich 

probuzení, podávání stravy, v některých případech krmení klientů, provádění ranní 

hygieny, ve většině případů to znamená celkovou koupel či sprchování klienta, vyplňování 

volného času celodenními aktivitami, řešení nejrůznějších zdravotních, psychických          

a sociálních problémů aţ po uloţení klienta ke spánku a jeho předání noční směně. 

Kaţdé oddělení tvoří tzv. pracovna, kde probíhají denní aktivity klientů,               

ale i podávání stravy, dvě aţ pět loţnic, koupelna vybavená sprchou, někde i vanou,                

u imobilních klientů pojízdnou vanou a umyvadly, jejichţ počet je opět různý. Do 

vybavení oddělení patří také dvě aţ tři sociální zařízení. Budova, v níţ se nachází sociálně-

zdravotní úsek, je vybavena šesti sociálními zařízeními, dvěma sprchami pro zaměstnance 

a šatnou zaměstnanců. 

 

Obrázek č.3 Příslušenství pracovny oddělení imobilních klientů 
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Obrázek č.4 Pracovna oddělení imobilních klientů 

 

Obrázek č. 5 Koupelna oddělení výchovných klientů 
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2 Čistší produkce 

2.1 Pojem čistší produkce 

 Čistší produkce je dobrovolným nástrojem ţivotního prostředí. Jedná se                  

o preventivní strategii, která podporuje efektivnější vyuţívání vstupních zdrojů. Hlavní 

význam strategie spočívá v tom, ţe se jedná o ekonomicky výhodný způsob sniţování 

negativních dopadů výroby či poskytování sluţeb na ţivotní prostředí. 

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

zlepšuje efektivitu, rentabilitu a konkurenceschopnost organizace i podniku. Nejedná se 

tedy pouze o environmentální strategii, ale čistší produkce se také zabývá ekonomickou 

stránkou výroby. Pohlíţí na odpad jako na draze nakoupenou surovinu, kterou se 

nepodařilo proměnit v konečný produkt. Jedná se o univerzálně pouţitelný přístup pro 

všechna průmyslová odvětví, nezáleţí na velikosti či charakteru podniku. 

 Definice UNEP: „ Čistší produkce je stálá aplikace integrální preventivní strategie 

na procesy, výrobky a služby s cílem zvýšit 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] 

 Čistší produkci je moţno charakterizovat následovně: 

 je zaměřena na prevenci, tedy sníţení mnoţství a toxicity odpadů přímo u zdroje, 

 vyuţívá efektivněji energii, suroviny a materiály, vede k jejich úspoře a je tedy 

ekonomicky přínosná, 

 aplikuje se opakovaně, vede k neustálému sniţování dopadů výroby na ţivotní 

prostředí, 

 umoţňuje pouţívat koncové technologie s menší kapacitou a odstraňuje jejich potřebu 

vůbec, 



Bc. Romana Hušková: Projekt čistší produkce v léčebně Zámek Břeţany 

 

2010 7 

 sniţuje dopady výroby na ţivotní prostředí, lidské zdraví a bezpečnost, 

 dotýká se výrobního procesu, ale vyţaduje včlenění do systému řízení podniku. 

Záměry spojované s čistší produkcí jsou v podstatě shodné se záměry realizovat 

nejlepší výrobní postupy, neboť čistší produkce: 

 odstraňuje příčiny vzniku odpadu u zdroje pomocí preventivních opatření (součást 

výrobních technologií), 

 hodnotí odpad jako výrobní ztrátu, 

 efektivně vyuţívá suroviny a energie vstupující do procesu, 

 zahrnuje principy stálého zlepšování, které opakovanou prevencí vede ke sniţování 

negativních dopadů z činností podniků na ţivotní prostředí, 

 sleduje výrobní technologie jako celek. [5] 

 

2.2 Charakteristické znaky čistší produkce 

2.2.1 Preventivní přístup k řešení problémů 

 Jak je zřejmé jiţ z definice  čistší produkce je preventivní přístup k řešení problémů 

sniţování negativního dopadu na ţivotní prostředí jedním z neoddělitelných znaků. Mezi 

základní principy čistší produkce patří vedle principu prevence i princip opatrnosti             

a princip integrace. 

Princip prevence zní: Předcházet vzniku znečišťování ţivotního prostředí je mnohem 

levnější a účinnější neţ jej dodatečně odstraňovat, popř. snášet jeho následky. 

Z dlouhodobého hlediska je vţdy levnější zaměřit se na hledání cest, jak vzniku 

negativních jevů předcházet. 

Princip opatrnosti zní: Je nutné předcházet vzniku nejen nebezpečných a toxických 

odpadů, ale všem odpadům. 

Princip odráţí nejistotu o působení látek na ekosystém, do něhoţ jsou vypouštěny. 

Existují nejistoty o transportu látek ţivotním prostředím a o jejich sekundárních 

přeměnách. 



Bc. Romana Hušková: Projekt čistší produkce v léčebně Zámek Břeţany 

 

2010 8 

Princip integrace zní: Strategie prevence musí být aplikována na zkoumaný proces 

integrálně, tzn. ve všech jeho stádiích a vlivy všech odpadů na ţivotní prostředí musí být 

posuzovány neoddělitelně. 

Je nutno prozkoumat kvalitu a kvantitu všech odpadních toků včetně dopadů na 

ţivotní prostředí v celém ţivotním cyklu posuzované akce, aby výsledný vliv na ţivotní 

prostředí nebyl horší neţ v původním případě. 

 

2.2.2 Velká šíře aplikační oblasti  

 Čistší produkce je strategie univerzálně pouţitelná, kterou lze realizovat v kaţdém 

průmyslovém odvětví. Nezáleţí na velikosti, ani na charakteru podniku. 

Metodu čistší produkce lze aplikovat na procesy, výrobky a sluţby nejrůznějšího 

charakteru.  

Lze je aplikovat i na činnosti, např. údrţba, opravy, pomocné procesy, 

administrativa. 

 

2.2.3 Pozitivní ekonomický dopad 

 Aplikace čistší produkce je doprovázena pozitivním ekonomickým efektem, 

sníţením výrobních nákladů, zvýšením efektivnosti výroby a zvýšením 

konkurenceschopnosti. Čistší produkce sniţuje negativní dopad na ţivotní prostředí 

předcházením a omezováním vzniku odpadů a tím úsporu surovin a úsporu nákladů, které 

by musely být vynaloţeny na jejich zneškodňování. Dochází také ke zjištění zbytečných 

výrobních ztrát - úniky materiálů a energií způsobené špatným stavem nebo prací 

výrobních zařízení. Náprava často nevyţaduje náklady a vede ke sníţení znečištění 

ţivotního prostředí a zlepšení ekonomiky podniku. 

 

2.2.4 Zapojení vedení a pracovníků závodu do řešení problému 

 Rysem čistší produkce je i zapojení co největšího počtu zaměstnanců do řešení 

daného problému (zejména jejich pozitivní motivace), při kterém vznikají jedna i více 
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pracovních skupin. Tyto skupiny mohou být orientovány na celou šíři problémů nebo na 

problémy dílčí. Ve skupinách jsou zástupci vedení, pracovníci, jejichţ činnost souvisí 

s řešením problému, interní nebo externí odborníci. Správné sloţení těchto pracovních 

skupin a také vzájemné vazby mají vliv na vyřešení problému.  

 

2.3 Podíl čistší produkce při znečišťování ţivotního prostředí 

2.3.1 Faktory ovlivňující znečišťování ţivotního prostředí 

 Znečišťování ţivotního prostředí je způsobeno vnášením neţádoucích a škodlivých 

látek a energií v nepřiměřeném mnoţství a kvalitě. Čistší produkce se soustředí na hledání 

zdrojů odpadů a různých úniků, ke kterým můţe dojít za normálních okolností (následek 

špatné údrţby aj.) nebo při haváriích a také na všechny faktory, které mohou znečišťování 

přispívat a které je nutné ovlivňovat. 

Faktory, které mohou mít vliv na vznik odpadů a emisí obecně: 

 charakter výrobku, 

 vybraná technologie, 

 stroje a zařízení, 

 suroviny, 

 dodrţování výrobních postupů, 

 organizační práce, 

 pracovníci podniku, 

 systém řízení podniku. 

 

2.3.2 Technické přístupy k ochraně ţivotního prostředí před 

znečišťováním 

a) Předcházení úniků látek a energií: 

 dodrţováním výrobních postupů, 

 správnou údrţbou výrobních zařízení. 

b) Předcházení vzniku odpadů: 
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 změnou technologie výroby,  

 změnou organizace práce, 

 změnou vedlejších surovin a materiálů, 

 změnou pomocných materiálů, 

 změnou hlavních surovin, 

 změnou výrobku. 

c) Navrácení vzniklého odpadu do téhoţ procesu, v němţ vznikl k opětovnému zpracování      

    (vratný odpad). 

d) Recyklace vzniklého odpadu v témţe závodě, kde vznikl (opětovné pouţití látky za 

účelem znovuzískání suroviny nebo nového výrobku). 

e) Zhodnocení vzniklého odpadu v jiném závodě. 

f) Zneškodnění vzniklého odpadu vhodnou koncovou technologií uvnitř závodu či mimo 

závod. 

 

2.3.3 Netechnické přístupy k ochraně ţivotního prostředí 

 Sebelepší technika nebude plnit svůj účel, pokud ten, kdo ji pouţívá, nebude 

přesvědčen o významu své práce a splnění zadaného úkolu. Při aplikaci čistší produkce je 

důleţité, aby všichni zaměstnanci i vedení závodu pochopili význam ţivotního prostředí    

a spolupracovali při hledání způsobů jeho ochrany. Je důleţitá dostatečná informovanost 

pracovníků (rychlost přenosu informací) a zajištění jejich motivace při řešení problémů 

ţivotního prostředí, ať lokálního, regionálního či globálního. 

 

2.4 Nástroje pouţité při realizaci čistší produkce 

 Nástroje lze rozdělit podle oblastí, kde se nejčastěji uplatňují. 

Oblasti: 

a) Dosaţení čistší výroby jako celku: 



Bc. Romana Hušková: Projekt čistší produkce v léčebně Zámek Břeţany 

 

2010 11 

- posouzení dopadu investiční činnosti na ţivotní prostředí před její realizací 

(tzv.EIA), 

- environmentální audit, 

- energetický audit, 

- hodnocení rizika, 

- zvyšování bezpečnosti práce. 

b) Dosaţení čistších výrobních procesů: 

- analýza materiálových a energetických toků, 

- materiálové a energetické bilance. 

c) Dosaţení čistších výrobků: 

- hodnocení ţivotního cyklu produktu, 

- posouzení nebezpečnosti chemikálií, 

- různé druhy environmentálního značení. 

Na jeden týţ výrobní proces lze aplikovat všechny uvedené nástroje, ale účelnější je výběr 

toho, který bude v daném případě nejefektivnější. [1] 

 

2.5 Realizace čistší produkce 

 Realizace čistší produkce není jednorázová záleţitost, nýbrţ se jedná o dlouhodobý 

program, o zavedení čistší produkce jako formy preventivní strategie ochrany ţivotního 

prostředí do podnikové praxe. 

 Prvním krokem dlouhodobého programu je tzv. posouzení (hodnocení) moţností 

čistší produkce (Cleaner Produktion Assessment). Jde o projekt, kterým se v daném místě 

(závodu, podniku) posoudí velikost potenciálu čistší produkce. Na základě zjištěné 

velikosti potenciálu čistší produkce lze pak naplánovat realizaci dlouhodobého programu 

aplikace čistší produkce podle charakteru výrobního odvětví. 

Podle charakteru dosavadní práce v podniku můţe mít tento dlouhodobý program 

různé zaměření, např. změna výrobku, změna suroviny, zlepšení organizace výroby, 

minimalizace odpadů z výrobních procesů. 

Úkolem projektu na posouzení moţností čistší produkce je: 
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 určit pro stanovenou oblast (provoz, závod, podnik) všechny moţnosti, jimiţ lze 

v souladu s preventivním přístupem eliminovat nebo sníţit zdroje znečišťující 

ţivotní prostředí, 

 na základě předpokládaného sníţení negativního dopadu na ţivotní prostředí, 

technického a ekonomického hodnocení jednotlivých nalezených způsobů, stanovit 

priority, z nichţ vyplyne pořadí, podle něhoţ budou tyto moţnosti čistší produkce 

v podniku uskutečňovány. [2] 

 Projekty čistší produkce mohou realizovat průmyslové podniky, zemědělské 

podniky, vzdělávací instituce, zdravotnická zařízení, úřady i sektor sluţeb (např. hotely). 

Hlavní výhody a přínosy čistší produkce: 

 úspora finančních prostředků, 

 pozitivní vliv na ţivotní prostředí, 

 velká šíře praktického vyuţití, 

 zapojení vedení a pracovníků podniku do řešení problémů, 

 zvyšování informovanosti a povědomí o ochraně ţivotního prostředí, 

 pozitivní reakce orgánů státní správy, 

 zvýšení bezpečnosti práce, 

 výhodné propojení s dalšími dobrovolnými nástroji. [6] 

 

2.6 Projekt posouzení moţností čistší produkce  

 Projekt čistší produkce je jednorázový, časově omezený nástroj řízení podniku, jeho 

cílem je dosaţení změny. Postupy čistší produkce lze integrovat do systému řízení              

a aplikovat průběţně. Cílem čistší produkce je neustálé zlepšování. Teprve integrace  

metodiky čistší produkce do podnikové praxe znamená zavedení postupů čistší produkce 

v podniku a ne pouze projekt vedoucí k jednorázovému zlepšení. Důleţité je, zda podnik 

pravidelně prověřuje své procesy z hlediska potenciálu čistší produkce. 

 Hlavním zdrojem informací pro projekt jsou materiálové a energetické bilance 

doplněné o ekonomické vyhodnocení, které umoţňují zjistit druh a charakter ztrát a emisí  

u jednotlivých zdrojů, následně i rozpoznat a kvantifikovat příčiny problémů. 
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 Výstupy projektu představují konkrétní řešení daného problému. [3] 

 

2.6.1  Příprava projektu 

Hlavní úkoly: 

 získání souhlasu a podpory vedení k realizaci projektu, 

 stanovení a zveřejnění tzv. environmentalní politiky podniku. 

 

Získání souhlasu a podpory vedení k realizaci projektu. 

  V případě čistší produkce jde o nový přístup k řešení problémů, kdy je nutné získat 

souhlas i zájem vedení a spolupráci zaměstnanců. 

Stanovení a zveřejnění environmentální politiky podniku. 

Environmentální politika podniku je písemným závazkem vedení podniku 

podporovat připravovaný projekt čistší produkce. Jde o písemné prohlášení podniku, 

podepsané ředitelem podniku, kde je uvedeno hlavní zaměření podniku v oblasti ţivotního 

prostředí. Je zapotřebí, aby s environmentální politikou podniku byli seznámeni                  

i zaměstnanci podniku a mohli se dle svých moţností zapojit do řešení konkrétního 

problému. 

 

2.6.2 Předběţné hodnocení 

Po vyhlášení environmentální politiky podniku následují další úkoly: 

 Analýza vstupů a výstupů. 

 Stanovit priority řešení. 

 Vymezit rozsah prováděného projektu. 

Analýza vstupů a výstupů vede k identifikaci oblastí se značným vznikem ztrát a ke 

stanovení priorit řešení problémů. Lze pouţít tři obecná kritéria: 

a) snadnost a rychlost nápravy, 
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b) mnoţství a nebezpečnost vzniklého odpadu a látek unikajících do ţivotního prostředí, 

c) velikost finančních ztrát. 

Při stanovení rozsahu projektu je nutno vyvarovat se extrémům (příliš velký nebo příliš 

malý rozsah projektu). 

 

2.6.3 Plánování a organizace projektu 

Plánování a organizace projektu zahrnuje: 

 Ustavení řídící a pracovní skupiny. 

 Příprava plánu projektu: 

- stanovení cílů, 

- identifikace překáţek, 

- sestavení časového plánu. 

Řídící skupina 

Řídící skupinu by měl tvořit zástupce vedení a manaţer odpovědný za danou oblast 

např. výroby. 

Hlavní úkoly řídící skupiny: 

 stanovit cíl projektu a strategii jeho dosaţení, 

 posoudit plán projektu, 

 stanovit odpovědnosti jednotlivých pracovníků za jednotlivé etapy projektu, 

 posoudit správnost stanovení priorit, 

 koordinovat projekt čistší produkce s dalšími programy v podniku, 

 zabezpečit financování projektu, 

 sledovat realizaci opatření, 

 zajistit zveřejnění opatření, 

 ve všech fázích projektu kontrolovat jeho plnění. 
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Pracovní skupina 

 vypracovat plán projektu a jeho realizace, 

 v čele např. výrobní ředitel, 

 5 - 8 členná skupina. 

Plán projektu 

Plán projektu musí obsahovat cíl projektu a harmonogram postupu jeho dosaţení. 

Je důleţité stanovit překáţky, které by se mohly v průběhu realizace projektu vyskytnout. 

Doba trvání projektu by neměla překročit jeden rok. U kaţdého kroku, který je v plánu by 

měl být uveden zodpovědný pracovník a termín ukončení. 

Cíl projektu určuje řídící skupina. Musí být dosaţitelný a měřitelný. Formulace cíle musí 

být jasná, přesná, srozumitelná, obsahuje cílovou hodnotu, tj. číselný údaj, kterého se má 

dosáhnout. 

Mezi identifikovatelné překáţky patří např. nedostatečná ochota vynaloţit 

finanční prostředky na projekt, nedostatečná motivace vedení a zaměstnanců podniku, 

nedostatek informací o látkových, energetických i finančních tocích. 

 

2.6.4  Fáze analýzy 

Analýza vyţaduje: 

 Sběr dat o materiálových tocích (ve vybraném úseku). 

 Podrobné sledování vybraných materiálových toků. 

 Identifikace příčin vzniku odpadu. 

 

Úkolem analytické fáze je prověření daného výrobního procesu z hlediska vlivu na 

ţivotní prostředí, tzn.: 

-  zkontrolovat mnoţství a charakter udávaných odpadů a zjistit příčiny jejich vzniku, 

- prověřit, zda z procesu nekontrolovatelně neunikají i jiné látky do ţivotního prostředí. 
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2.6.5 Fáze návrhu variant  

Úkolem této fáze je nalézt vhodné způsoby, jak odstranit příčinu vzniku 

neţádoucího odpadu: 

 navrhování variant moţných opatření, 

 výběr variant pro další analýzu. 

Mezi nejuţívanější metody pouţívané k tvorbě nápadů patří brainstorming (metoda 

ústních návrhů) a brainwriting pool (výměna napsaných nápadů). Posledním krokem je 

roztřídění navrhovaných variant. Do skupiny A se řadí varianty okamţitě proveditelné, do 

skupiny B varianty s rychlou ekonomickou návratností, do skupiny C varianty investičně 

náročné, které je nutno prověřit z hlediska vlivu na ţivotní prostředí a proveditelnosti a do 

skupiny D se řadí varianty na první pohled neproveditelné. 

 

2.6.6  Analýza proveditelnosti 

Analýza proveditelnosti je rozdělena do oblastí: 

 Technické a environmentální vyhodnocení variant. 

 Ekonomické vyhodnocení. 

 Výběr opatření k realizaci. 

Navrţené varianty, zvláště ze skupiny B a C, je nutno posoudit z hlediska jejich 

celkového vlivu na ţivotní prostředí, z hlediska technické proveditelnosti                            

a z ekonomického hlediska. Někdy je potřeba porovnat navrţené varianty mezi sebou        

a vybrat tu, která nejkomplexněji splňuje zadaný úkol. 

 

2.6.7 Fáze realizace 

Fázi realizace tvoří:  

 Návrh a schválení plánu realizace opatření. 

 Realizace neinvestičních opatření. 

 Získání prostředků pro investiční opatření. 
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Výsledky projektu slouţí k přípravě realizačního programu čistší produkce. Je proto 

nutné zdokumentovat vše, co bylo provedeno a navrhnout postup realizace vybraných 

opatření včetně měření dosaţení. Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích projektu 

zpracovává pracovní skupina a předkládá ji řídící skupině. 

Plán realizace navrţených variant musí obsahovat: 

-  zdůvodnění a popis navrţených variant s očekávanými výsledky, 

- popis činností, které jsou nezbytné pro její zavedení. 

 

2.6.8 Vyhodnocení výsledků projektu 

Výsledky zavedených změn by měly být měřeny, vyhodnocovány a zaměstnanci 

podniku by o nich měli být informováni. Je vhodné pouţívat stejné metody měření před     

i po zavedení změn, aby tím byly eliminovány moţné rozdíly měření. O výsledcích by měli 

být informováni nejen zaměstnanci podniku, ale i zainteresované strany. Pro zaměstnance 

je to moţná motivace k většímu zájmu o programy čistší produkce a ke stanovení nových 

cílů. Jde také o zvyšování prestiţe podniku. [2] 

 

 2.7 Význam čistší produkce 

 Velký význam čistší produkce spočívá v tom, ţe čistší produkce je univerzálně 

aplikovatelná a integrálně pojatá preventivní strategie, která problémy ţivotního prostředí 

neřeší tím, ţe by zátěţ z jedné sloţky ţivotního prostředí přenášela do ostatních sloţek, ale 

tím, ţe hledá příčinu vzniku dané zátěţe, a tu se následně snaţí odstranit. Tento způsob 

vede ke stálému sniţování negativního dopadu na ţivotní prostředí a k jeho celkovému 

ozdravění. Strategie čistší produkce je tak v souladu s myšlenkou trvale udrţitelného 

rozvoje. Z hlediska podniku je znalost a aplikace čistší produkce velmi výhodná také při 

zavádění environmentálních manaţerských systémů, neboť vede k zavádění preventivních 

opatření. 
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3 Rozvoj a realizace čistší produkce ve světě a v ČR. 

3.1 Historie čistší produkce  

 Čistší produkce vznikla v USA, kde v 80. letech 20. století došlo k novelizaci 

některých zákonů, z nichţ vyplývalo zvýšení poplatků za produkci odpadů a došlo ke 

značnému zvýšení daní za znečišťování ţivotního prostředí. Po zavedení programu EPA 

(Agentura ochrany ţivotního prostředí) na minimalizaci toxických a nebezpečných odpadů 

v roce 1984 se metodika CP (čistší technologie, minimalizace odpadů, předcházení vzniku 

odpadů, prevence znečištění aj.) začala rozšiřovat i do jiných zemí. Strategie CP se stala 

úspěšnou proto, ţe byla přínosem jak v environmentální oblasti, tak i v oblasti 

ekonomické. 

 V České republice se datuje rozvoj CP do let 1992 – 1993, kdy se uskutečnily první 

demonstrační projekty CP. Prvním byl projekt minimalizace odpadu v Chemopetrolu 

Litvínov realizovaný CEMC (České ekologické manaţerské centrum) ve spolupráci se 

světovým environmentálním centrem (Word Environmental Center). Druhý demonstrační 

projekt byl realizován v Kovočase Děčín Univerzitou v Amsterdamu. V těchto letech byl 

také zahájen Česko – norský program čistší produkce, který vyškolil první české 

odborníky. Absolventi tohoto kurzu zaloţili v roce 1993 Asociaci manaţerů čistší 

produkce, později Asociaci manaţerů udrţitelné výroby a spotřeby. V rámci tohoto 

programu vzniklo i České centrum čistší produkce, které od 90. let realizovalo mnoho 

úspěšných projektů. [3] 

 

3.2 Čistší produkce ve světě 

3.2.1 Institucionální zabezpečení 

Čistší produkcí, jakoţto jejím vývojem, rozvojem, výchovou, její realizací v praxi se 

zabývají organizace na mezinárodní, regionální a národní úrovni. 

 Na mezinárodní úrovni se jedná především o organizace UNEP (United Nations 

Environmental Progarmme) a UNIDO (United Nations Industrial Development 

Organization). UNIDO zahájilo v roce 1994 v rámci tzv. budování kapacit rozsáhlý 

multilaterální program vytváření Národních center čistší produkce (National Cleaner 
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Production Programmes, NPCP) v jednotlivých zemích. V současné době zastřešuje tento 

Program síť více neţ 30 národních center čistší produkce ve světě. 

 Na evropské úrovni se problematice CP věnuje hlavně evropská síť PREPARE 

(Preventive Environmental Protection Approaches in Europe), je to označení nezávislé sítě 

odborníků, kteří se zabývají preventivními přístupy ochrany ţivotního prostředí. Jejich 

aktivity lze rozdělit do tří úrovní, a to na tvorbu a rozšiřování sítě odborníků, podporu 

výzkumu, znalostí, zkušeností a přenos informací.PREPARE vznikla v r. 1991 z iniciativy 

Nizozemí pod záštitou mezinárodní sítě EUREKA ve spolupráci s environmentální 

agenturou Euro Environ. 

 Na národní úrovni šíření informací o čistší produkci koordinují a řídí Národní 

centra čistší produkce ustanovená v jednotlivých státech. Status a struktura Národních 

center je v různých zemích odlišná. 

 Organizace kulatých stolů. Jedná se fórum, na němţ se setkávají zástupci vlády, 

akademické obce, nevládní organizace, průmyslu a dalších zájmových skupin. Vznikla 

v USA v roce 1985, kdy byla uskutečněna první konference o prevenci znečištění (CP)      

u kulatého stolu. V roce 1994 v rakouském Grazu vznikla Evropská organizace kulatého 

stolu o čistší produkci. 

 

3.2.2 Informační zabezpečení 

 Informační zabezpečení zahrnuje předávání a výměnu informací a také zdroje 

informací. 

 Předávání informací probíhá ve výukových a školících kursech, které pravidelně 

pořádá, nebo organizačně zajišťují Národní centra čistší produkce dané země. Mezinárodní 

organizace zajišťují pilotní školení event. školení školitelů nejrůznějšími programy. Např. 

to byl i Program čistší produkce, který byl zaloţen v roce 1989, v jehoţ rámci proběhlo 

mnoho školících programů v různých zemích. 

 Výměna informací je zajišťována setkáním odborníků na pracovních konferencích 

a seminářích, které pořádají mezinárodní organizace v různých zemích. 
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 Hlavním zdrojem informací o čistší produkci jsou stránky mezinárodních 

organizací, jako je UNEP, UNIDO a některé kulaté stoly. 

 

3.2.3 Významné mezinárodní deklarace 

 Mezi významné mezinárodní deklarace podporující rozvoj CP patří Mezinárodní 

deklarace o čistší produkci (International Declaration on Cleaner Production), která je 

v USA známa jako Mezinárodní deklarace o prevenci znečištění (International Declaration 

on Prevention Pollution) a mezinárodní Mayrhofenská deklarace programu čistší 

produkce. 

 Mezinárodní deklarace o čistší produkci byla připravena UNEPem a přijata     

28. 9. 1998 v Koreji. Cílem je podpořit stávající a iniciovat nové aktivity v oblasti čistší 

produkce. Česká republika se k deklaraci přihlásila v roce 1999 a v roce 2000 byl schválen 

Národní program čistší produkce. 

 Mayrhofská deklarace programu čistší produkce byla přijata 9. 5. 2003 na 

zasedání ředitelů center čistší produkce sítě UNIDO/UNEP v rakouském Mayrhofenu. 

Cílem deklarace je posílit udrţitelný rozvoj průmyslu a signatáři se zavázali k mnoha 

dalším závazkům. 

 

3.3 Čistší produkce v České republice 

3.3.1 Výchova odborníků 

 V březnu 1992 se uskutečnilo v Praze setkání zájemců o čistší produkci s odborníky 

z Norska a z Polska, konající se v rámci mezinárodního Programu čistší produkce. 

  V letech 1992 – 1993 proběhly na zlínské technologické fakultě Vysokého 

technického učení Brno roční kurzy, které vedli odborníci z Norské společnosti inţenýrů 

(Norwegian Society of Chartered Enginees, NSCE). V těchto kurzech bylo teoreticky         

i prakticky znázorněno zavádění čistší produkce na závodech. Bylo vypracováno              

21 projektů. V letech 1994 – 1995 proběhly další dva kurzy, kde jiţ vyučovali i čeští 

odborníci. 
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 V roce 1994 bylo zaloţeno České centrum čistší produkce (CPC), které navázalo 

na pořádání tréninkových aktivit, seminářů na podporu čistší produkce v ČR. 

 

3.3.2 Asociace manaţerů pro čistší produkci 

 V roce 1993 vznikla v ČR Asociace manaţerů pro čistší produkci (AMCP) jako 

nepolitická zájmová organizace. Členové této organizace se zapojili do všech druhů 

činností CPC jako externí spolupracovníci. Členové AMPC spolupracují na projektech CP, 

věnují se výuce CP na vysokých školách i různých vzdělávacích kurzech. 

 

3.3.3 České centrum čistší produkce 

České centrum čistší produkce bylo zaloţeno v roce 1994 při Českém ekologickém 

manaţerském centru, ale od roku 1995 se stalo samostatným subjektem, občanským 

sdruţením (zaloţeným dle zákona č.83/1990Sb) a působící jako nevládní, nezávislá, 

nezisková organizace, jejíţ poslání se dotýká oblasti čistší produkce. V roce 1996 bylo 

CPC zařazeno do Programu podpory Národních center čistší produkce UNIDO/UNEP. 

Během roku 1996 byly ukončeny čtyři dlouhodobé projekty CP, v jejichţ rámci byly ve   

23 podnicích zpracovány demonstrační projekty. Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu byl 

vypracován Manuál čistší produkce, metodická příručka pro realizaci CP v podnicích. Pro 

Ministerstvo ţivotního prostředí ČR komplexní návrh integrační preventivní politiky 

ochrany ţivotního prostředí jako součást projektu „Program čistší produkce“. [4] 

 

3.3.4 Národní program čistší produkce  

 Na základě usnesení vlády ČR č.165/2000 byl zahájen Národní program čistší 

produkce (NPCP ) jako návaznost na podpis Mezinárodní deklarace o čistší produkci. 

Úkolem NPCP je změnit přístup podniků, samosprávy, státní správy i veřejnosti 

k volbě opatření zajišťujících ochranu ţivotního prostředí při průmyslové a jiné činnosti, 

včetně poskytování sluţeb s upřednostněním preventivních opatření. NPCP má vytvářet 

podmínky pro realizaci dobrovolných aktivit podniků a organizací v oblasti preventivní 



Bc. Romana Hušková: Projekt čistší produkce v léčebně Zámek Břeţany 

 

2010 22 

ochrany ţivotního prostředí. Program se opírá o analýzu projektů a programů čistší 

produkce. NPCP můţe podpořit změnu přístupu podnikajících subjektů k poskytování 

informací o vlivu činností podniku na ţivotní prostředí nad rámec vyţadovaný zákonem 

č.123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí, a vytvářet i rozvíjet kooperační 

vztahy mezi veřejným a soukromým sektorem. (Příručka NPCP)   

 Odborným garantem NPCP je MŢP, které zřídilo jako koncepční, řídící                   

a monitorovací orgán NPCP Radu Národního programu čistší produkce. Rada je tvořena 

zájmovými skupinami, např. podnikatelské svazy a komory, sdruţení měst a obcí, nevládní 

organizace a vybrané orgány státní správy. Členy Rady jmenuje ministr ţivotního 

prostřední na období dvou let. Výkonným orgánem NPCP je Agentura NPCP, která je 

nezávislým subjektem. Pověření k výkonu funkce Agentury vydává MŢP. 

 Zavedení NPCP je důleţité pro ochranu ţivotního prostředí, ale přinese                    

i ekonomické úspory v jednotlivých resortech a přispěje k restrukturalizaci průmyslu. 

NPCP je v souladu se Státní politikou ţivotního prostředí a s politikou udrţitelného 

rozvoje ČR. 

 Znalost metodiky posuzování moţností čistší produkce je důleţitá i z hlediska 

zavádění nejlepších dostupných technik a plnění poţadavků zákona č.76/2002 Sb.,             

o integrované prevenci a omezování znečištění, tj. opatření následná, nepostihující příčinu 

odpadu, ale hledající moţnosti jeho vhodné likvidace. 

Čistší produkci lze vyuţít při zavádění systémů environmentálního managementu,    

a to jak podle ISO 14001, tak i podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č.761/2001. 
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4 Vyhodnocení sběru dat v letech 2008 a 2009. 

  Od roku 2000 do současnosti probíhá rekonstrukce objektu Zámek Břeţany, která 

je spojená i s jeho modernizací. Ta se dotýká jak oblasti topení, např. výměnou topných 

těles a potrubí, tak oblasti vody, např. vybavováním koupelen pákovými bateriemi             

a úspornými WC. 

 

4.1 Hodnocení spotřeby zemního plynu  

Zásobování teplem celého areálu Zámek Břeţany je zajišťováno zemním plynem. 

Při přechodu topení na zemní plyn v roce 1995 byla vybudována nová kotelna v areálu 

zařízení. K vytápění budov a ohřevu teplé vody slouţí dva kotle, jejichţ ohřev je regulován 

venkovní teplotou. Kotelna je vybavena Provozním deníkem, do kterého zapisují 

kaţdodenní údaje pracovníci údrţby zařízení. Jejich náplní je obsluha kotlů a úklid kotelny 

za dodrţování zásad BOZP.  

Do provozního deníku se zapisují: 

 den a hodina zatopení v kotlích, 

 začátek a konec kaţdé směny, 

 provozní údaje (teplota vody, mnoţství vody, mnoţství spotřebovaného paliva), 

 teplota venkovního vzduchu v 7.00 hod., 14.00 hod., 21.00 hod., 

 údaje o závadách a poruchách a o jejich odstranění, 

 den a hodina odstavení kotlů, 

 údaje o provedených údrţbářských pracích v kotelnách, 

 výsledky kontrol přítomnosti kysličníku uhelnatého, 

 výsledky kontrol těsnosti rozebíratelných spojů armatur, se kterými se manipuluje       

u plynového zařízení, 

 jiné údaje potřebné pro posouzení provozu kotelny podle provozního řádu, 

 střídání směn topičů včetně jejich podpisu. 
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Vzor kaţdodenních záznamů v provozním deníku kotelny je uveden jako příloha   

č. 1 – č. 3. 

Datové soubory zjištěných údajů o spotřebě zemního plynu po jednotlivých 

měsících v letech 2008 a 2009 jsou uvedeny v tabulkách č. 1 – č. 2. Pro názornost jsou tyto 

hodnoty zpracovány formou výsečových diagramů v grafech č. 1 – č. 2. V grafu č. 3 je 

porovnání spotřeby zemního plynu v letech 2008 a 2009. [13] 

Tabulka č. 1 Hodnocení spotřeby zemního plynu v roce 2008 

Měsíc 
Přepočtená 

spotřeba 

(m
3
) 

Spotřeba 

(k/Wh) 

Celkem 

(Kč) 
Kč/kWh 

Leden 20001 211020,97 204 738,47 0,97 

Únor 17699 186679,54 182 635,42 0,98 

Březen 16817 177381,86 174 192,76 0,99 

Duben 10025 105849,09 112 758,65 1,07 

Květen 5859 62004,90 71 488,03 1,16 

Červen 3902 41367,94 52 062,41 1,26 

Červenec 2841 30152,21 45 075,91 1,5 

Srpen 2546 27051,47 41 789,96 1,55 

Září 5621 59571,70 76 252,64 1,28 

Říjen 9810 103642,62 136 140,43 1,32 

Listopad 14345 151498,56 192 942,65 1,28 

Prosinec 20799 219474,62 273 626,27 1,25 

Celkem 130265 1375695,48 1 563 703,60 1,15 
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V roce 2008 činily celkové výdaje za spotřebu zemního plynu 1 563 703,60 Kč a průměrná 

spotřeba činila 1,1367 Kč/kWh. 

 

Tabulka č. 2 Hodnocení spotřeby zemního plynu v roce 2009 

Měsíc 
Přepočtená 

spotřeba 

(m
3
) 

Spotřeba 

(k/Wh) 

Celkem 

(Kč) 
Kč/kWh 

Leden 24271 256083,63 311 071,18 1,22 

Únor 19775 208564,51 256 106,18 1,23 

Březen 15958 168215,85 209 435,23 1,25 

Duben 5880 62396,39 84 105,49 1,35 

Květen 5895 62716,42 84 460,64 1,35 

Červen 5149 54902,07 75 788,68 1,38 

Červenec 3017 32174,26 39 784,47 1,24 

Srpen 2614 27830,63 36 561,86 1,32 

Září 2788 29670,28 38 374,79 1,3 

Říjen 9783 103838,17 100 070,93 0,97 

Listopad 13384 141508,07 132 299,71 0,94 

Prosinec 18582 196527,65 183 788,78 0,94 

Celkem 127096 1344427,93 1 551 847,94 1,16 

 

V roce 2009 činily celkové výdaje za spotřebu zemního plynu 1 551 847,94 Kč a průměrná 

spotřeba činila 1,16 Kč/kWh. 
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Graf č. 1 Spotřeba zemního plynu v roce 2008 v Kč 

 

 

 

Graf č. 2  Spotřeba zemního plynu v roce 2009 v Kč 
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Graf č. 3 Porovnání spotřeba zemního plynu za r. 2008 a r. 2009 

 

 Dá se tedy konstatovat, ţe spotřeba zemního plynu v letech 2008 a 2009 byla 

celkem shodná, nebyly zde výrazné rozdíly či výkyvy ani ve spotřebě zemního plynu, ani 

ve vynaloţených výdajích za spotřebu zemního plynu. Ve spotřebě zemního plynu se 

odráţí vlivy počasí, čili venkovní teploty, dle kterých je topení v zařízení regulováno. 

 

4.2 Hodnocení spotřeby vody  

 Zařízení Zámek Břeţany odebírá pitnou vodu z obecního řádu obce Břeţany a je 

současně napojen na studnu, umístěnou v areálu zařízení, která slouţila do poloviny roku 

2009 jako náhradní zdroj pitné vody. Bohuţel postupně docházelo k sesuvu a borcení stěn 

spodních pater studny k a jejich částečnému zasypání. V současné době jiţ vyuţívána není. 

Jelikoţ je tento zdroj majetkem vlastníka objektu, Kongregace sester sv. Hedviky, bylo na 

jejich uváţení, zdali budou mít zájem tento zdroj obnovit či ne. Bohuţel zatím se tímto 

problémem nikdo nezajímal. Je to škoda, uţ z důvodu jedné z moţností úsporných 

finančních opatření v oblasti nákladů spojených s odběrem pitné vody. 
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 Voda v tomto zařízení je vyuţívána nejen na účely vaření, praní, úklidových prací, 

krmení zvířat v areálu (koně, psi, kočky), ale také k provádění hygieny klientů, z čehoţ   

35 klientů je plně imobilních, inkontinentních s různými koţními a jinými zdravotními 

problémy, kde je nutné dodrţovat hygienické zásady. Velkou spotřebou vody je pravidelné 

napouštění vody ve vířivém bazénu v rehabilitační místnosti a napouštění venkovního 

bazénu v areálu Zámku Břeţany. 

Měření spotřeby vody se provádí čtvrtletně na příslušných měřičích. Měření 

provádí a zaznamenává do příslušného deníku pověřený pracovník údrţby. Výsledky 

měření zpracovává zaměstnanec ekonomického úseku. 

 

Hodnocení spotřeby vody (vodné, stočné) v roce 2008. 

Odběr byl realizován ze dvou zdrojů – obecní vodovod obce Břeţany, vlastní 

studna v areálu léčebny. Hodnoty vodného a stočného za rok 2008 jsou uvedeny v tabulce 

č. 3 a č. 4, za rok 2009 v tabulce č. 5 a č. 6. [14] 

 

Tabulka č. 3 Vodné za r. 2008 

Měsíc 
Stav vodoměru 

 

(m
3
) 

Spotřeba vody 

 

(m
3
) 

Jednotková 

cena 

(Kč/m
3
) 

Celkem Kč 

1.1. 35 164  

 

 

15,- 

 

31.3. 37 745 2 581 42 199,- 

30.6. 40 333 2 588 42 314,- 

30.9. 42 695 2 362 38 619,- 

31.12. 45 223 2 528 41 333,- 

Celkem  10 059  164 465,- 
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Tabulka č. 4  Stočné obecní a vlastní voda za r. 2008 

Měsíc 
Stav vodoměru 

 

(m
3
) 

Spotřeba vody 

 

(m
3
) 

Jednotková 

cena 

(Kč/m
3
) 

Celkem Kč 

1.1. 152 712  

 

 

15,- 

 

31.3. 156 134 3 422 55 950,- 

30.6. 159 551 3 417 55 868,- 

30.9. 162 651 3 100 50 685,- 

31.12. 165 987 3 336 54 544,- 

Celkem  13 275  217 047,- 

 

Celkem bylo zaplaceno v r. 2008 za spotřebu vody (vodné, stočné) 381 512,-Kč. 

 

Hodnocení spotřeby vody (vodné, stočné) v roce 2009. 

Tabulka č. 5 Vodné za r. 2009 

Měsíc 
Stav vodoměru 

 

(m
3
) 

Spotřeba vody 

 

(m
3
) 

Jednotková 

cena 

(Kč/m
3
) 

Celkem Kč 

1.1. 45 223  

 

15,- 

 

31.3. 47 750 2 527 41 316,- 

30.6. 50 246 2 496 40 810,- 

30.9. 52 541 2 295 37 523,- 

31.12. 55 008 2 467 40 335,- 

Celkem  9 785  159 984,- 
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Tabulka č. 6 Stočné obecní a vlastní voda za r. 2009 

Měsíc 
Stav vodoměru 

 

(m
3
) 

Spotřeba vody 

 

(m
3
) 

Jednotková 

cena 

(Kč/m
3
) 

Celkem Kč 

1.1. 165 987  

 

 

 

 

15,- 

 

31.3. 169 284 3 297 53 906,- 

30.6. 172 647 3 363 54 985,- 

pouze obecní 

30.6. 
50 246 -  

pouze  obecní   

30.9. 
52 541 2 295 34 425,- 

31.12. 55 008 2 467 37 005,- 

Celkem  11 422  180 321,- 

 

Celkem bylo zaplaceno v r. 2009 za spotřebu vody (vodné. stočné) 340 305,- Kč. 

 

Celkem bylo vyúčtováno za spotřebu vody v roce 2008 381 512,- Kč a v roce 2009 

340 305,-Kč. Mezi vyúčtovanými částkami za spotřebu vody v letech 2008 – 2009 je určitý 

finanční rozdíl, který činí 41 207,- Kč. Na tomto finančním rozdílu se zřejmě podílela 

postupná rekonstrukce (viz obr. č. 6, č. 7 a přílohy č. 7 – č. 10) celého zařízení Zámku 

Břeţany, která byla spojená i s výměnou vodovodních kohoutků za pákové baterie, 

úsporných WC a sprch. (viz příloha č. 4). V některých částech objektu léčebny došlo 

k výměně vodovodního potrubí. 

 Názorně je spotřeba vody v uvedených letech ukázána formou sloupcových 

diagramů v grafech č. 4 – č. 6.  
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Obrázek č. 6 Koupelna oddělení imobilních klientů 

 

Obrázek č. 7 Rekonstrované úsporné WC 
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Graf č. 4 Spotřeba vody (vodné, stočné) za r. 2008 (m
3
) 

 

 

 

Graf č. 5 Spotřeba vody (vodné, stočné) za r. 2009 (m
3
) 
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Graf č. 6 Porovnání spotřeby vody (vodné, stočné) za r. 2008 a r. 2009 v Kč 

 

4.3 Hodnocení spotřeby elektrické energie 

V léčebně Zámek Břeţany nejsou pouţívány ţádné úsporné ţárovky. Zářivky na 

odděleních jsou umístěny nad pracovní linkou v pracovně klientů, nad zrcadly 

v koupelnách. Pouze na dvou odděleních, a to oddělení č. 4 a č. 9A  jsou umístěny zářivky 

i nad stoly klientů v jejich pracovně. Přehled typů pouţívaných zdrojů světelné energie je 

v příloze č. 5. 

Měření spotřeby elektrické energie je prováděno na hlavním elektroměru zařízení                   

a elektroměru umístěném v druhé budově areálu léčebny, měřící spotřebu elektrické 

energie dalších dvou budov, kde jsou převáţně umístěny nejrůznější dílny pro klienty. 

Přehled o spotřebě elektrické energie v letech 2008 – 2009 je uveden v tab. č. 7 a č. 8. [15] 
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Tabulka č. 7 Spotřeba elektrické energie za r. 2008 

Datum Stav 

elektroměru 

VT 

Rozdíl 

kWh 

Stav 

elektroměru 

NT 

Rozdíl 

kWh 

Kč / 

kWh 

Celkem 

Kč 

1.1.2008 43 812  10 861    

17.8.2008 48 625 144 390 12 210 40 470   

31.12.2008 51 199 77 220 13 270 31 800   

Celkem  221 610  72 270 3,95 1 160 734,- 

 

 

Tabulka č. 8 Spotřeba elektrické energie za r. 2009 

Datum Stav 

elektroměru 

VT 

Rozdíl 

kWh 

Stav 

elektroměru 

NT 

Rozdíl 

kWh 

Kč / 

kWh 

 

Celkem 

Kč 

1.1.2009 51 199  13 270    

17.8.2009 55 838 139 170 14 546 38 280   

31.12.2009 58 624 83 580 15 394 25 440   

Celkem  222 750  63 720 4,44 1 271 927,- 

 

Rozdíl spotřeby elektrické energie mezi r. 2008 a r. 2009 činí 111 193,- Kč, 

přičemţ niţší spotřeba elektrické energie v roce 2008 byla ovlivněna mírnější zimou. 

 Léčebna vyuţívá výhod odběru nočního proudu o čemţ svědčí následující údaj: 

 1140 kWh denního a 8550 kWh nočního el. proudu. 

 Názorný přehled o spotřebě elektrické energie v kWh dávají sloupcové grafy         

č. 7 – č. 10 a náklady na spotřebovanou elektrickou energii v Kč zobrazuje graf č. 11. 
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Graf č. 7 Spotřeba elektrické energie (kWh) za r. 2008 

 

 

Graf č. 8 Spotřeba elektrické energie  (kWh) za r. 2009 
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Graf č. 9 Porovnání spotřeby elektrické energie (kWh) za r. 2008 a r . 2009 

 

 

 

Graf č. 10 Porovnání spotřeby elektrické energie (VT, NT v kWh) za r. 2009 a r. 2009 

 

 



Bc. Romana Hušková: Projekt čistší produkce v léčebně Zámek Břeţany 

 

2010 37 

 

Graf č. 11 Porovnání finančních úhrad za spotřebu elektrické energie za r. 2008 a r. 2009 
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4.4  Hodnocení spotřeby čisticích a dezinfekčních prostředků 

Spotřeba (v Kč) čisticích a dezinfekčních prostředků v letech 2008 – 2009 podle 

měsíců je zpracována v tabulkách 9 – 12. [16] 

Tabulka č. 9 Spotřeba čisticích prostředků v roce 2008 za měsíce leden – červen. 

Spotřeba čisticích prostředků v Kč 

Oddělení leden únor březen duben květen červen 

1 1643,- 1487,- 2714,- 2044,- 2254,- 2822,- 

2 1509,- 1149,- 1212,- 1444,- 1424,- 1342,- 

3 1097,- 1172,- 1454,- 750,- 1224,- 1099,- 

4 1250,- 1080,- 1240,- 888,- 1289,- 2280,- 

5 720,- 824,- 851,- 666,- 1905,- 1680,- 

6 1486,- 1383,- 1409,- 923,- 1588,- 890,- 

6A 1551,- 1410,- 1154,- 662,- 1279,- 1333,- 

7 1690,- 1573,- 1642,- 1384,- 1701,- 1054,- 

8 942,- 122,- 968,- 782,- 1285,- 883,- 

9 921,- 1106,- 545,- 516,- 870,- 983,- 

9A 992,- 1643,- 1922,- 1044,- 1477,- 924,- 

10 1554,- 1305,- 1593,- 1547,- 1668,- 777,- 

11 540,- 2284,- 891,- 682,- 1961,- 608,- 

12 1399,- 908,- 1183,- 1352,- 973,- 1101,- 

celkem 17294,- 17446,- 18778,- 14684,- 20898,- 17776,- 

Průměrná 

spotřeba 
1235,- 1246,- 1341,- 1049,- 1493,- 1270,- 

 



Bc. Romana Hušková: Projekt čistší produkce v léčebně Zámek Břeţany 

 

2010 39 

Tabulka č. 10 Spotřeba čisticích prostředků v roce 2008 za měsíc červenec - prosinec 

Spotřeba čisticích prostředků v Kč 

Oddělení červenec srpen září říjen listopad prosinec 

1 1316,- 2062,- 2087,- 1894,- 1690,- 2341,- 

2 1270,- 1180,- 1384,- 1145,- 1329,- 1538,- 

3 1036,- 1086,- 852,- 1166,- 895,- 1134,- 

4 853,- 1718,- 1457,- 755,- 1050,- 1343,- 

5 692,- 611,- 1770,- 580,- 611,- 1830,- 

6 1375,- 1439,- 1344,- 1545,- 1224,-  1309,- 

6A 1070,- 1951,- 1560,- 1369,- 1217,- 1160,- 

7 1559,- 983,- 809,- 1398,- 1395,- 1391,- 

8 826,- 964,- 1279,- 645,- 1122,- 984,- 

9 662,- 632,- 1103,- 897,- 724,- 812,- 

9A 1249,- 683,- 1170,- 828,- 1090,- 1119,- 

10 1356,- 1026,- 750,- 1014,- 187,- 1646,- 

11 795,- 882,- 1960,- 549,- 1250,- 1149,- 

12 1216,- 774,- 1255,- 621,- 808,- 1247,- 

celkem 15272,- 15991,- 18780,- 14406,- 14592,- 19003,- 

Průměrná 

spotřeba 
1091,- 1142,- 1341,- 1029,- 1042,- 1357,- 
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Tabulka č. 11 Spotřeba čisticích prostředků v roce 2009 za měsíce leden – červen. 

Spotřeba čisticích prostředků v Kč 

oddělení leden únor březen duben květen červen 

1 2735,- 1512,- 2076,- 1229,- 2289,- 1188,- 

2 1206,- 1400,- 1062,- 1528,- 868,- 1037,- 

3 927,- 416,- 684,- 601,- 556,- 340,- 

4 1051,- 876,- 689,- 647,- 788,- 1646,- 

5 705,- 653,- 623,- 366,- 1518,- 359,- 

6 1408,- 1232,- 759,- 722,- 947,- 988,- 

6A 1131,- 575,- 440,- 995,- 679,- 535,- 

7 1731,- 1439,- 1419,- 1176,- 1471,- 857,- 

8 1046,- 868,- 933,- 742,- 708,- 644,- 

9 754,- 856,- 556,- 336,- 504,- 517,- 

9A 1271,- 631,- 668,- 821,- 1090,- 549,- 

10 1127,- 1165,- 1074,- 751,- 1053,- 652,- 

11 953,- 2628,- 532,- 538,- 871,- 628,- 

12 1327,- 1370,- 872,- 785,- 1039,- 594,- 

celkem 17372,- 15621,- 12387,- 11237,- 14381,- 10534,- 

Průměrná 

spotřeba 
1241,- 1116,- 885,- 803,- 1027,- 752,- 
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Tabulka č. 12 Spotřeba čisticích prostředků v roce 2009 za měsíc červenec - prosinec 

Spotřeba čisticích prostředků v Kč 

Oddělení červenec srpen září říjen listopad prosinec 

1 699,- 694,- 1122,- 932,- 838,- 805,- 

2 605,- 947,- 615,- 1072,- 774,- 885,- 

3 349,- 496,- 777,- 396,- 256,- 609,- 

4 634,- 613,- 637,- 551,- 534,- 1 614,- 

5 288,- 543,- 1315,- 301,- 520,- 348,- 

6 623,- 617,- 620,- 758,- 888,- 815,- 

6A 851,- 761,- 571,- 612,- 384,- 727,- 

7 1184,- 902,- 980,- 1103,- 1005,- 956,- 

8 433,- 490,- 556,- 830,- 582,- 540,- 

9 434,- 380,- 497,- 334,- 463,- 411,- 

9A 615,- 500,- 594,- 678,- 698,- 587,- 

10 531,- 697,- 664,- 612,- 780,- 698,- 

11 1557,- 490,- 672,- 352,- 655,- 459,- 

12 711,- 550,- 637,- 766,- 603,- 711,- 

celkem 9514,- 8680,- 10257,- 9297,- 8980,- 10165,- 

Průměrná 

spotřeba 
680,- 620,- 733,- 664,- 641,- 726,- 
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 Pro přehlednost je spotřeba čisticích a dezinfekčních prostředků v grafech č. 9        

a č. 10 znázorněna formou sloupkových diagramů a v grafu č. 11 je porovnání spotřeby 

v jednotlivých letech. 

 

Graf. č. 12 Spotřeba čisticích prostředků za r. 2008 v Kč 

 

 

Graf č. 13 Spotřeba čisticích prostředků za r. 2009 v Kč 
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Graf č. 14 Porovnání spotřeby čisticích prostředků za r. 2008 a r. 2009 v Kč 
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5 Projekt čistší produkce v léčebně Zámek Břeţany 

5.1 Příprava projektu 

Obor činnosti zařízení: Péče o mentálně a zdravotně postiţené lidi 

Počet zaměstnanců: 75 

Počet klientů: 165 

Činnost v léčebně zámek Břeţany se zaměřuje na péči a ošetřování klientů, 

vyplňování jejich volného času. K těmto činnostem náleţí pravidelná hygiena klientů, 

stravování (krmení), dodrţování hygienických zásad, provádění dezinfekčních                    

a protiepidemiologických prací na jednotlivých odděleních v pravidelných intervalech, 

v některých případech dle potřeby za dodrţování BOZP.  Pracovnice sociální péče se snaţí 

vytvářet útulné domácí prostředí klientům. Pro všechny tyto aktivity je potřeba teplo, 

světlo, voda, čistící a dezinfekční prostředky, z čehoţ vyplývá, ţe jsou vynakládány 

finance na energii, zemní plyn, vodu, čistící a dezinfekční prostředky.  

 

5.1.1 Získání podpory vedení 

V rámci projektu byla podpora managementu zajištěna souhlasem ředitele, 

poskytnutím potřebných údajů a účastí vrchní sestry v pracovní skupině. Ředitel zařízení 

z důvodu nedostatku času poskytl pouze telefonické odpovědi na dotazy, které mu byly 

v písemné podobě předány, viz příloha č. 6. Do projektu byli získáni pracovníci sociálně-

zdravotního úseku a pracovníci úseku údrţby.  

 

5.1.2 Environmentální politika léčebny 

Je to písemný závazek stanovující základní a dlouhodobé cíle v ochraně ţivotního 

prostředí.  

Četnost: 

- včasně a trvale plnit a dodrţovat právní předpisy, tj. zákony, nařízení, vyhlášky 

v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, poţadavky BOZP, 
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- činnost léčebny bude realizována, aby minimalizovala dopady na ţivotní prostředí, 

- včasně a úplně informovat zaměstnance, veřejnost a orgány státní správy o vlivech 

na ţivotní prostředí a postupech jejich regulace.  

Respekt: 

- při své činnosti respektovat existenci svých sousedů, bez rozdílu zda se jedná         

o výrobní podnik nebo obyvatelstvo ţijící v jejich okolí, 

- usilovat o sníţení negativních vlivů aktivit léčebny na ţivotní prostředí s ohledem 

na naše zaměstnance i obyvatele regionu, 

- v rámci činnosti léčebny budou vytvářeny systémy prevence a minimalizace rizik. 

Inovace: 

- inovacemi zlepšovat nejen pracovní proces, spokojenost klientů a zaměstnanců       

a chápat i jako proces sniţování provozních nákladů a energetické náročnosti 

provozu, modernizace objektu, které ve svém důsledku zajistí sníţení zatíţení 

ţivotního prostředí a finanční úspory léčebny, 

- minimalizovat spotřebu energie, vody, zemního plynu, čistících a dezinfekčních 

prostředků, 

- trvale a důsledně provádět zhodnocení vstupních zdrojů a jejich finální náročnost. 

Soutěţivost: 

- vyuţívat komplexní systém vzdělávání pracovníků ke zlepšování jejich odborné 

úrovně a rozšíření jejich znalosti, 

- zavést a prověřovat systém řízení ochrany ţivotního prostředí, včetně motivace  

zaměstnanců k prosazování úkolů stanovených environmentální politikou, 

- navrhovat nové postupy při prevenci negativních vlivů a havárií, 

- akceptovat principy trvale udrţitelného rozvoje, 

- nad rámec poţadavků legislativy určit a trvale vyhodnocovat plnění 

environmentální politiky, jejich programů a cílů. 
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Dílčí závěr. 

Všechny sloţky společnosti jsou v rámci svých pravomocí plně odpovědny za 

plnění zásad environmentální politiky. Strategický rozvoj léčebny směřuje k trvalému 

sniţování nákladů na provoz zařízení i na provoz pracovní léčebny.  

Environmentální politika léčebny byla podepsána vrchní sestrou. Zaměstnanci 

sociálně zdravotního úseku byli s environmentální politikou seznámeni na pracovních 

poradách, a vyvěšením na informační nástěnce zařízení. Environmentální politika byla 

zařazena také do školení nových zaměstnanců. 

 

5.2 Předběţné hodnocení 

Popis objektu 

Jedná se o jedno z největších zařízení umístěných na jiţní Moravě. Léčebna  

zajišťuje kaţdodenní nepřetrţitou kaţdodenní péči po dobu 24 hod. Klienti jsou zde trvale 

ubytováni, jen asi třetina z nich vyjíţdí na občasné a různě dlouhé návštěvy k rodině          

a příbuzným.  

Objekt byl postaven v 18. století a několikrát rekonstruován. Jeho poslední 

nejintenzivnější rekonstrukce probíhají od roku 2000. Tlak na kvalitu poskytovaných 

sluţeb si vynutil řadu rozsáhlých investičních opatření, které byly postupně investovány do 

obnovy a modernizace stávajícího objektu. 

Čistší produkce je zefektivnění pracovního procesu, posílení konkurenceschopnosti 

léčebny. Oblasti, ve kterých je moţno vidět rezervy v objektu Zámek Břeţany jsou 

energetika, voda, zemní plyn, čistící a dezinfekční prostředky.  

Identifikace oblasti 

Pro stanovení nákladů těchto poloţek byly získány informace za rok 2008 a 2009, 

které jsou zpracovány v tabulkách č. 1 – č. 14. Z jejich přehledů vyplývá, ţe v energetice, 

vodě a zemním plynu došlo jiţ k částečným úsporám v důsledku jiţ probíhajících 

rekonstrukcí objektu. Také v oblasti čisticích prostředků došlo ke sníţení nákladů. 

Důvodem byl převod financování potřeb osobní hygieny na financování klienty, které 
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dříve zajišťovalo zařízení. Týkalo se to například poskytování mýdla, šampónu, zubních 

past, vody po holení, kartáčků na zuby, ţiletek aj. Přesto největší poloţku tvoří dezinfekční 

a čisticí prostředky slouţící k dezinfekci například lůţek, klozetových křesel a umývání 

nádobí, podlah aj. [8, 9] 

Kaţdé oddělení sociálně zdravotního úseku je vybaveno: 

- varnou konvicí, televizí (aţ třemi), světly, zářivkami v různém počtu, 

automatickými pračkami (téměř všechna oddělení), mixéry, rádiem, někde také 

fény a elektrickými holicími strojky.  

 

Priority řešení 

  Byly zváţeny předpokládané výdaje. Aspekty byly stanoveny dle snadnosti             

a rychlosti nápravy, mnoţství a velikosti ztrát, finančních úniků. Přihlíţelo se také 

k problematice lidských zdrojů (ochota, motivace) a zajištění finančních prostředků. Pro 

budoucí vývoj byla provedena analýza situace v období let 2008 – 2009. 

Pořadí řešení bylo stanoveno takto:  

a) Řešení spotřeby čistících a dezinfekčních prostředků. 

b) Řešení spotřeby vody (vodní hospodářství). 

c) Řešení spotřeby elektrické energie (energetická náročnost provozu). 

d) Spotřeba zemního plynu. 

Pro rozsáhlost zařízení byl projekt zúţen na hlavní budovu, čili na sociálně zdravotní úsek. 

[10, 11, 12] 

 

5.3 Plánování a organizace projektu  

5.3.1 Řídící a pracovní skupiny 

V rámci zajištění organizace projektu byla ustanovena pracovní skupina, která 

plnila zároveň funkci řídící skupiny.  
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Sloţení pracovní skupiny projektu: 

- vrchní sestra, 

- staniční sestra, 

- všeobecná sestra, 

- pracovnice sociální péče s oddělení imobilních klientů, 

- pracovnice sociální péče s oddělení středně těţce mentálně postiţených klientů, 

- pracovník údrţby. 

Vedoucí týmu vykonávala vrchní sestra, která jako manaţer řídila práce na 

projektu, byla odpovědná za průběh návrhu projektu, jeho částečnou realizaci                     

a vyhodnocení projektu.  

Realizace projektu čistší produkce je do značné míry podmíněna aktivním 

zapojením středního managementu (v projektu formou staniční sestry), aby navázala 

komunikaci mezi vrcholovým a niţšími stupni řízení.  

 

5.3.2 Plán projektu 

Stanovení cílů projektu: 

- sníţení energetické náročnosti v objektu o 5%, 

- sníţení spotřeby vody o 5%, 

- sníţení spotřeby zemního plynu o 10%, 

- sníţení spotřeby čistících a dezinfekčních prostředků o 10%. 

Uvedené hodnoty cílů jsou minimální. Průběţně by se měly dosaţené efekty úspor 

zvyšovat. Záměr je plně v souladu s environmentální politikou Zámek Břeţany. Politika 

léčebny vychází z názoru, ţe udrţení konkurenceschopnosti Zámku Břeţany závisí na 

kvalitě poskytovaných sluţeb a sníţení provozních nákladů.  

Moţné překáţky bránící úspěšnosti projektu v léčebně: 

- zařízení Zámek Břeţany spadá do památkově chráněných objektů, 

- majitel objektu není provozovatel zařízení, 

- nedostatek finančních prostředků, 
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- nedostatečná motivace vedení zařízení (ředitel), 

- nedostatečná motivace zaměstnanců (vhodná školení, systém odměňování za 

aktivní plnění úkolu), 

- nedostatek potřebných informací o látkových, energetických i finančních únicích, 

- poměrně vysoký počet zaměstnanců (125 osob/roční obrat 30 mil. Kč) s nízkou 

rentabilitou provozu, 

- obavy pracovníků s odhalením nedostatků na nejrůznějším stupni řízení, 

- nedostatečná komunikace mezi různými stupni řízení, 

- nevhodné personální obsazení v pracovní a řídící skupině. 

Sestavení časového harmonogramu: 

Seznámení vedoucích pracovníků s CP       ihned po zahájení 

Seznámení pracovníků s metodikou      do 1 měsíce 

Vstupní hodnocení zařízení        do 1 měsíce 

Stanovení priorit a cílů projektu včetně rozboru     do 1 měsíce 

Analýza vstupů a výstupu        do 2 měsíců 

Návrh a zhodnocení variant řešení      do 2 měsíců 

Vypracování environmentální politiky      do 1 měsíce 

Vyhodnocení výsledků, zpracování a předloţení závěrečné zprávy  12 měsíců 

 

5.4 Fáze analýzy 

Úkolem analýzy bylo identifikovat potenciál CP (sníţení nebo vyloučení 

negativních vlivů) a prostřednictvím efektivních opatření je vyuţít. Informace bylo moţno 

získávat i rozhovory s pracovníky přímo z provozu. Důleţitá byla týmová práce, která 

sníţila zkreslování informací, neboť tým pracovníků různého pracovního zařazení byl 

schopen snadněji identifikovat neprávnost údajů a poukázat na úniky a ztráty.  
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5.4.1 Sběr dat o materiálových a energetických tocích 

Pro veškeré látky a energie, které vykazují významnou ekonomickou                       

a environmentální závaţnost, byla provedena analýza.  

Pro materiály a energie byly vyuţívány: 

- výpisy z materiálových účtů, 

- směrnice o nákupu, 

- výkazy spotřeby energií, 

- výkazy spotřeby vody, 

- výkazy spotřeby zemního plynu, 

- výkazy spotřeby čistících a dezinfekčních prostředků. 

Na technickém a provozním úseku byly vyuţívány: 

- metodiky pracovních postupů, 

- příručky pro obsluhu, 

- technická dokumentace přístrojů, 

- analýza pracovních míst, 

- aktuální informace o stavu a vývoji techniky. 

 

 5.4.2 Stanovení ukazatelů 

Pro objektivní posouzení úspěšnosti objektu bylo nutné stanovit ukazatele 

úspěšnosti. Byly pouţity materiálové, energetické a finanční jednotky, jejichţ spotřeba 

měla být projektem sníţena. Jako indikátorem úspěšnosti projektu bylo stanoveno sníţení 

nákladů.  

Ukazatele: 

- 20 500 kWh/měsíc provozu, 

- 25 m
3
 vody/den provozu, 

- 46 000 kWh zemní plyn/měsíc provozu (v letních měsících), 

- 170 000 kWh zemní plyn/měsíc provozu (v zimních měsících), 

- 650,- Kč spotřeba čistících a dezinfekčních prostředků/měsíc provozu.  
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V zimním období je kotelna vyuţívána převáţně k vytápění objektu Zámek 

Břeţany, v letním období slouţí pouze k ohřevu vody pro celé zařízení 

Porovnáním ukazatelů před a po realizaci objektu zjistíme účinnost provedených operací.  

 

5.4.3  Identifikace příčin vzniku ztrát 

V této fázi projektu bylo nutno si poloţit otázky odhalující moţné příčiny ztrát, 

jejich mnoţství, místa a okolnosti vzniku. Odpovědi na otázku určily příčinu vzniku ztrát. 

Odstranění některých příčin bylo moţno provést okamţitě, odstranění ostatních příčin bylo 

nutno promyslet a zváţit různé varianty řešení.  

Příčiny ztrát a úniků: 

a)  v oblasti energetiky: 

- v pracovnách a loţnicích svítí světla, aniţ by bylo nutné (přes den), 

- neustále je zapnutá televize, rádia, aniţ by byl někdo přítomen na oddělení, 

- nevypínají se elektrické spotřebiče na noc ze zdrojů elektrické energie, 

- v malých lednicích, umístěných na oddělení, není oddělená zvlášť mrazící část 

lednice, 

- lednice jsou umístěny v teplých místnostech, 

- lednice jsou zabudovány v kuchyňských linkách (někdy se špatnou moţností 

cirkulace vzduchu), 

- na odděleních perou prádlo pracovnice v méně naplněných automatických 

pračkách, tudíţ častěji, 

- nejsou pouţívána úsporné zdroje elektrické energie. 

b)   v oblasti topení – zemního plynu: 

- ,, protápění“ častým větráním, kdy chybí následná kontrola pracovnic oddělení, 

okna zůstávají otevřená i celé odpoledne, 
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- teplota v místnostech se odvíjí od venkovní teploty (nastaveno topení v kotelně 

zařízen í – není moţné volit jiné teploty ranní a večerní) – při přechodu na jarní 

oteplení dochází k častějšímu větrání přes den z důvodu většího tepla 

v místnostech, 

- netěsnící dřevěná okna v pracovnách, loţnicích, na chodbách zařízení, 

- velké prosklené plochy oken, zvláště na chodbách umístěných v zařízení, 

- nezavírání vstupních dveří ať klienty, tak zaměstnanci, 

- chybí topné regulační ventily na některých topných tělesech, a tím nelze 

regulovat teplotu ve všech místnostech areálu. 

c)   v oblasti vodního hospodářství: 

- mytí nádobí pod tekoucí vodou, 

- protékání vody na sociálních zařízeních (WC), 

- na některých odděleních chybí úsporná sociální zařízení (WC), 

- chybí úsporné regulační sprchy, 

- nekontrolovatelné pouštění vody klienty (hra klientů s vodovodními bateriemi), 

- usazovaní vodního kamene ve vodovodních trubkách, 

- usazování vodního kamene v pračkách, 

- praní prádla v málo naplněných pračkách. 

 

e)  v oblasti čisticích a dezinfekčních prostředků: 

- pouţívání levných čisticích prostředků na úkor jejich kvality a tudíţ nárůst 

jejich mnoţství při aplikaci, 

- nesprávné pouţívání čistících a dezinfekčních prostředků pracovnicemi (špatné 

dávkování), 

- umývání nádobí pod tekoucí vodou – větší spotřeba mycích prostředků, 

- praní prádla v málo naplněných pračkách. 
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5.5 Fáze návrhu variant 

Úkolem této fáze bylo nalézt vhodné způsoby jak odstranit zjištěné příčiny vzniku 

úniku a ztrát.  

5.5.1 Navrhování variant moţných opatření 

V projektu byla pouţita metoda Brainstorming. Při této ústní metodě navrhování 

nápadu v menším kolektivu, byl vybrán její vedoucí. Ten dohlíţel nad dodrţováním 

pravidel a zapisoval vyřčené nápady na tabuli, kde byl uveden problém, který se řešil. 

Úspěch této metody spočívá v co největším počtu nápadů. Při této metodě platí určitá 

pravidla: 

- je zakázána kritika a hodnocení, 

- je nutno podpořit vysoký počet nápadů, 

- při navrhování procesu je nutno hledat kombinace a zlepšení návrhů. 

Po skončení (asi 15 min) se zapsané varianty vyhodnotily.  

Seznam navrţených variant metodou Brainstormingu: 

a)   v oblasti energetiky: 

- dohled zaměstnanců nad zbytečně zapnutými světly přes den, 

- dohled zaměstnanců nad zapnutými televizemi, rádií a jinými spotřebičem, 

- vypínání elektrických spotřebičů na noc ze zdroje energie, 

- nákup ledniček s odděleným mrazicím boxem, 

- praní prádla v pračkách zaplněných dle obsahu pračky, 

- zakoupení nových praček s úspornými pracími programy (úspora energie i 

vody), 

- dohled zaměstnanců nad klienty, nad mnoţstvím zapnutých elektrických 

spotřebičů (televizí, rádií, přehrávačů aj.), 

- při koupi nových spotřebičů si všímat spotřeby energie. 

b)   v oblasti topení – zemního plynu: 

- zavést na všech topných tělesech regulační ventily, 
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- instalace do všech vstupních dveří samouzavírací zařízení (např. Brano), 

- výměna oken a dveří v celém areálu (není v řešení Zámku Břeţany, ale majitele 

objektu), 

- zateplení stropů na půdě (majitel objektu), 

- výměna topného potrubí hlavního rozvodného řádu za novější měděné trubky 

(majitel objektu). 

c)   v oblasti vodního hospodářství: 

- zakoupení nových praček na některá oddělení s úspornými programy, 

- praní prádla v pračkách s plnou náplní, 

- dohled zaměstnanců nad klienty při jakémkoliv pouţívání vody např. při 

splachování WC, pouţívání vodovodních baterií, 

- včasné nahlášení závad sprch, sociálních zařízení, vodovodních zařízení 

(protékání vody, úkapy vody), 

- zavedení úsporných WC na všech oddělení, 

- zavedení úsporných spořičů vody na vodovodních bateriích, 

- zavedení úsporných regulačních sprch, 

- při praní prádla v automatických pračkách přidávat změkčovadla vody i proti 

zanášení vodovodního potrubí a samotných automatických praček, 

- výměna vodovodního potrubí (majitel objektu). 

d)   v oblasti čistících a dezinfekčních prostředků: 

- zakoupení dávkovačů na čistící i dezinfekční zařízení (odměrky), 

- proškolení zaměstnanců o nutnosti pouţívat tyto odměrky, 

- správné dávkování čistících a dezinfekčních prostředků ve správném mnoţství,     

na správný materiál, 

- nákup kvalitnějších čistících a dezinfekčních prostředků, čímţ klesá spotřeba 

při jejich pouţití a prodluţuje se doba jejich pouţitelnosti, 
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- pouţívat tekuté prací prostředky, 

- neumývat nádobí pod tekoucí vodou, 

- podání správných informací a nakládání s čistícími a dezinfekčními prostředky 

všem zaměstnancům léčebny. 

 

5.5.2 Výběr variant pro další analýzu 

Všechny varianty byly roztříděny do 4 skupin A aţ D.  

Do skupiny A byly zařazeny varianty jednoduché, okamţitě proveditelné. 

Do skupiny B byly zařazeny varianty proveditelné do jednoho roku. 

Do skupiny C byly zařazeny varianty investičně náročné, proveditelné do 5 let.  

Do skupiny D byly zařazeny varianty na první pohled nerealizovatelné, které mohou 

slouţit jako podklad pro další programy CP. 

Skupina A: 

- varianty, týkajících se předávání informací zaměstnancům, 

- varianty, týkající se dohledů zaměstnanců nad klienty, a tím spojených úspor 

energie, vody, zemního plynu, čistících a dezinfekčních prostředků, 

- zakoupení dávkovačů pro čistící a dezinfekční prostředky na všechny oddělení. 

Skupina B: 

- zakoupení regulačních ventilů na topná tělesa, 

- instalace samouzavíracího zařízení na všechny vstupní dveře, 

- zakoupení úsporné regulační sprchy, 

- zakoupení spořičů vody na vodovodní baterie, 

- pouţívání změkčovačů vody do praček. 

Skupina C: 

-  výměna a zakoupení automatických praček s automatickými programy, 
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- zakoupení úsporných elektrických spotřebičů (rádia, televize, myčky nádobí,       

PC aj.), 

- výměna svítidel v prostorách objektu, 

- zakoupení chybějících úsporných WC na oddělení. 

Skupina D – pro zařízení zámek Břeţany neproveditelné, neboť spočívají na rozhodnutí 

majitele objektu: 

- výměna oken a dveří, 

- výměna vodovodního potrubí. 

 

5.6 Analýza proveditelnosti 

Analýzou mělo být vybráno nejvhodnější realizovatelné řešení, aby bylo 

ekonomicky přínosné a reálné. Navrţené varianty byly posouzeny z hlediska celkového 

vlivu na ţivotní prostředí, technické proveditelnosti a z hlediska ekonomického. Následně 

byly porovnávány navrţené varianty i mezi sebou, aby nejkomplexněji splňovaly daný 

úkol. 

 

5.6.1 Vyhodnocení  

Vyhodnocení z hlediska technické proveditelnosti: 

a) zajištění dodávek materiálu (vybavení skladu), 

b) zajištění servisu u nových zařízení, 

c) proškolení zaměstnanců, 

d) dodrţování BOZP, 

e) zajištění energie, vody, zemního plynu. 

Vyhodnocení z hlediska ochrany ŢP: 

a) sníţení spotřeby energie, 

b) sníţení spotřeby vody, 
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c) sníţení spotřeby zemního plynu, 

d) sníţení spotřeby čistícího, dezinfekčního materiálu, 

e) zlepšení pracovního prostředí. 

Vyhodnocení z hlediska vlivu na ekonomiku léčebny. 

Byly zváţeny aspekty: 

a) Výše investičních nákladů 

b) Identifikace vyčíslení přínosu 

c) Doba návratnosti 

Některé efekty nebylo moţno vyhodnotit v peněţních jednotkách, například zlepšení 

pracovního prostředí.  

 

5.6.2 Výběr opatření k realizaci 

Rozlišujeme opatření: 

a) neinvestiční, 

b) investiční s nízkou investiční náročností (50 – 5 000 Kč), 

c) opatření s vysokou investiční náročností (5 000 Kč a více). 

Výběr byl prováděn z nejlepších moţných variant řešení (Metoda expertního 

výběru variant, Metoda párového porovnání, Metoda váţených součtů). Byla vybrána 

metoda váţených součtů. Byly stanoveny kritéria – investiční náročnost, environmentální 

přínos, technická proveditelnost, návratnost investice.  

 

5.7 Realizace  

Výsledky projektu mají slouţit k přípravě realizace projektu čistší produkce, proto 

musí být zdokumentováno vše, co bylo uděláno a musí být navrţen plán realizace. 
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5.7.1 Zdokumentování projektu 

Prvním krokem je vypracování projektové dokumentace. Dokumentace by měla 

zahrnovat opatření realizovaná v průběhu projektu, jejich pozitivní efekty, navrţená 

neinvestiční opatření a investičně náročná opatření. Závěrečnou zprávu o průběhu              

a výsledcích projektu vypracovává pracovní skupina a předkládá jí řídící skupině.  

Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- informaci o organizačním zabezpečení projektu – viz str. 48, 

- zdůvodnění výběru zaměření projektu – viz str. 1 a 68, 

- veškeré údaje podstatné pro analýzu látkových a energetických toků –                 

viz. str. 24 – 39 a 51, 

- seznam navrţených variant – viz str. 54, 

- vyhodnocení variant jiţ během projektu – viz str. 57, 

- varianty navrţené k realizaci a plán realizace – viz str. 60, 

- cíle stanovené na začátku projektu a předpoklady k jejich dosaţení – viz str. 47, 

- zkušenosti získané během práce na projektu eventuelně návrh programu čistší 

produkce – viz str. 60. 

Důleţité je, aby zpráva byla přehledně zpracována, aby se v ní kaţdý mohl rychle              

a přehledně orientovat.  

Úkolem závěrečné zprávy bylo: 

- podat přehled o vykonané práci pracovní skupiny, která má slouţit jako zdroj 

informací pro další pracovníky, 

slouţit jako podklad pro řídící skupinu, která rozhodne o zavedení opatření             

a schválí plán realizace, 

- slouţit jako podklad pro pracovníky, kteří jsou zodpovědní za dodrţení plánu 

realizace. 

Závěrečná zpráva můţe slouţit i jako vnější prezentace programu čistší produkce. 
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5.7.2 Plán realizace  

Plán realizace navrţených variant musí obsahovat:  

- popis a zdůvodnění navrţené varianty včetně očekávaných účinků, 

- popis činnosti, které jsou nezbytné pro její zavedení, 

- jména osob zodpovědných za realizaci opatření, 

- harmonogram prací a konečný termín realizace, 

- návrh délky zkušebního období, 

- návrh na udrţování instalovaných opatření, 

- návrh na zajištění financování. 

 

5.8 Vyhodnocení výsledků projektu 

Důleţitým krokem je vyhodnocení a zveřejnění výsledků projektu. Zajištění zpětné 

vazby je důleţitým předpokladem pro začlenění postupů čistší produkce do systému řízení 

a kaţdodenní provozní praxe. Na základě vyhodnocení projektu je moţné stanovit nové 

cíle pro další opatření čistší produkce.  S výsledky projektu byli seznámeni i zaměstnanci  

a zainteresované strany. Mimo jiné jde i o zvyšování dobré pověsti zařízení.  

Souhrnné vyhodnocení projektu: 

a)  v oblasti energetiky 

- cena 1kWh elektrické energie – 4,44 Kč. 

 Vypínání elektrických spotřebičů na noc ze zdroje: 

- 14 oddělení, 

-  120 elektrických spotřebičů, 

- průměrná úspora 300 Kč/rok/elektrický spotřebič. 

Úspora činní:  36 000 Kč/ rok 

Investiční náklady: 0 

 Zavedení úsporných elektrických zdrojů: 

- v 1. fázi výměna 200ks úsporných zdrojů energie, 
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- úsporné svítidlo se spotřebou 20W (nahradí 100 W zdroje energie), 

- 120 Kč/1ks úsporného. 

Úspora u jednoho úsporného elektrického zdroje: 1037 Kč/rok 

Úspora při instalaci 200 ks úsporných elektrických zdrojů: 207 400,- Kč/rok 

Investiční náklady: 48 000,- Kč 

Návratnost: za 4 – 5 měsíců 

 Sníţení počtu praní (naplnění automatické pračky dle stanoveného programu): 

- spotřeba el. energie u praček - 0,90 kWh, 

- praní prádla na oddělení pouze 4x v měsíci (současnost – 10x/měsíc), 

- 11 ks automatických praček na oddělení. 

Úspora u jednoho úsporného elektrického zdroje: 192,- Kč/rok 

Úspora činí: 3 165,- Kč/rok 

Investiční náklady: 0 

 Výměna starších automatických praček na 6 odděleních léčebny: 

- spotřeba el. energie u staršího typu praček  - 2 kWh, 

- spotřeba el. energie u nových praček  - 0,85 kWh, 

- praní prádla 10x v měsíci. 

Úspora u jedné pračky: 367,- Kč/rok 

Úspora činní: 2 202,- Kč/rok 

Investiční náklady: 39 000,- Kč (6 500,- Kč/1 automatickou pračku) 

Návratnost: 17 let – nerentabilní 

 Sníţení počtu automatických praček na jednotlivých odděleních: 
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- původní stav – 11 automatických praček (spotřeba el. energie – 2  kWh), 

- nový stav – 6 automatických praček (spotřeba el. energie – 0,85 kWh), 

- náklady na 10 praní v délce 1,5 hod. za rok u 11 praček staršího typu činí 17 578,- 

Kč, 

- náklady na 10 praní v délce 1,5 hod. za rok u 6 nových praček činí 4076,- Kč. 

Úspora činí: 13 502,- Kč/rok 

Investiční náklady na 6 nových praček: 39 000,- Kč 

Návratnost: 3 roky 

 Dohled nad klienty při pouţívání elektrických spotřebičů (120): 

- sníţení počtu zapnutých elektrických spotřebičů/den na 80, 

- zapnutí elektrických spotřebičů po dobu 8 hod/den, 

- průměrná spotřeba elektrických spotřebičů 0,08 kWh, 

- spotřeba jednoho elektrického spotřebiče: 1037,- Kč/rok, 

Přibliţná úspora činní: 41 487,- Kč/rok 

Investiční náklady: 0 

Zkvalitnění klimatu prostředí, pozitivní vliv na zdraví klientů i zaměstnanců. 

Vliv na ţivotní prostředí – sníţení spotřeby elektrické energie, a tím úspora za její  

spotřebu v léčebně činí 301 554 Kč/rok.  

b)  v oblasti topení – zemního plynu: 

      -    průměrná cena za spotřebu zemního plynu činí 1,16 Kč/kWh. 

 Instalace samouzavíracího zařízení Brano: 

- 400 Kč / 1ks Brano, 

- počet dveří – 10 ks, 
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- průchod dveřmi 20 x/den, 

- úspora zemního plynu – 10 kWh/den, čili 12,- Kč/den, 

- úspora zavedení jednoho samouzavíracího zařízení na dveře činí 4 234,- Kč/rok 

Úspora činní: 42 340,- Kč/rok 

Investiční náklady:  4 000,- Kč 

Návratnost: 1,5 měsíce 

 Zavedení regulačních ventilů topných těles ve všech prostorách areálu: 

- 300 Kč/1 regulační ventil na topné těleso, 

- 30 topných těles, 

- přibliţná úspora zemního plynu – 15 kWh/den v zimních měsících (6měsíců), 

- úspora zavedení jednoho samouzavíracího zařízení na dveře činí 3 176,- 

Kč/1/2roku. 

Přibliţná úspora činní: 95 265,- Kč/1/2roku 

Investiční náklady: 9 000,- Kč 

Návratnost: 2 měsíce 

Úspora spotřeby zemního plynu má pozitivní vliv na pracovní prostředí. 

Vliv na ţivotní prostředí – sníţená spotřeba zemního plynu, a tím i úspora za jeho 

spotřebu činí 51 605 Kč/rok. 

c)  oblast vodního hospodářství  

- cena vodné, stočné – 15,- Kč/l. 

 Zakoupení nových automatických praček s úspornými pracími programy: 

- spotřeba vody u staršího typu praček je 80 l vody, 

- spotřeba vody u nového typu praček je 45 l vody, 

- 11 ks praček ceně 6 500 Kč/ks, 
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- praní 1,5 hod./den, 4x v měsíci, 

- cena za spotřebu vody u staršího typu praček: 216 000,- Kč/rok, 

- cena za spotřebu vody u nového typu praček:  121 500,- Kč/rok. 

Úspora činní: 94 500,- Kč/rok 

Investiční náklady: 71 500,- Kč 

Návratnost: 1rok 

 Zakoupení úsporných sociálních zařízení: 

- spotřeba sociálního zařízení činí 10 l vody, 

- spotřeba sociálního zařízení úsporného činí 5 l vody, 

- frekvence pouţití sociálního zařízení 8 x/den/1klienta či zaměstnance, 

- cena úsporného sociálního zařízení činí 2 500,- Kč, 

- zakoupení sedmi úsporných sociálních zařízení. 

Úspora činní: 219 000,- Kč/rok/1klienta 

Investiční náklady: 17 500,- Kč 

Návratnost: 1 měsíc 

 Zakoupení úsporných regulačních sprch (v 16 sprchových koutech): 

- cena úsporné regulační sprchy 900,- Kč, 

- spotřeba vody při sprchování 30 l, 

- spotřeba vody při pouţití regulační sprchy 20 l, 

- sprchování 2x denně, 

- úspora ceny vody při pouţití jedné regulační sprchy činí 109 500,- Kč. 

Úspora činní: 1 752 000,- Kč/rok 
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Investiční náklady: 14 400 Kč 

Návratnost: 1měsíc 

 Včasné opravy netěsnících vodovodních baterií a protékajících WC: 

- úniky vody 10x v měsíci, 

- ztráty vody 10  l/den. 

Úspora činní: 18 000,- Kč/rok  

Investiční náklady: 0 

Na některých odděleních jiţ proběhla výměna úsporných WC i pákových 

vodovodních baterií. 

Vliv na ţivotní prostředí – sníţení spotřeby pitné vody, a tím i ceny za 

spotřebovanou vodu v léčebně činí 2 083 500,- Kč/rok. 

d)  oblast čistících a dezinfekčních prostředků  

 zakoupení dávkovačů (odměrky pro čistící a dezinfekční prostředky): 

- 14 oddělení a 2 kusy, 

- cena dávkovačů činí 30,- Kč/ks, 

- úspora všech přidělených čisticích a dezinfekčních prostředků 100,- Kč/měsíc, 

- průměrná cena čisticího prostředku činí 50,- Kč, 

- průměrná cena dezinfekčního prostředku činí 120,- Kč/ks. 

Úspora dezinfekčního prostředku činní: 16 800,- Kč/rok 

Investiční náklady: 840,- Kč 

Návratnost: 1měsíc 

 Nákup kvalitnějších čisticích prostředků: 

- kvalitní čisticí prostředek – jeho cena činí 100,- Kč, 

- doba pouţití 1ks čisticího prostředku aţ tři měsíce, 
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- průměrná cena čisticího prostředku činí 60,- Kč (720,- Kč/rok), 

- výdej průměrně 8 ks čistících a dezinfekčních prostředků na 14 oddělení, 

- průměrná spotřeba čisticích a dezinfekčních prostředků činí 650,- Kč na                

14 odděleních léčebny. (viz. Tab. Čist. R.2009) 

Úspora činní:  6 720,- Kč/rok  

Investiční náklady: 5 600,- Kč 

Návratnost: 1,5 měsíce 

 Podávání správných informací zaměstnanců o správném dávkování a pouţívání 

čisticích a dezinfekčních prostředků: 

- 125 zaměstnancům, 

- úspora 100,- Kč/měsíc výdeje čisticích a dezinfekčních prostředků na jednom 

oddělení. 

Úspora činní: 4 800,- Kč/rok  

Investiční náklady:  0 

  Vliv na ţivotní prostředí – sníţení spotřeby čistících a dezinfekčních prostředků, a 

tím i ceny za jejich spotřebu na odděleních léčebny činí 28 320,- Kč/rok. 

Celkové úspory:    2 249 425,- Kč 

Celkové investiční náklady:     209 840,- Kč 

Celková návratnost:          11 měsíců 

 

Úspory s pozitivním dopadem na ţivotním prostření: 

 sníţení spotřeby tepelné energie (zemního plynu) o 48 428 kWh/rok, 

 sníţení spotřeby elektrické energie o 40 470 kWh/rok, 

 sníţení spotřeby vody o 660 m
3
/rok, 

 sníţení spotřeby čistících a dezinfekčních prostředků o 984,- Kč/rok. 
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5.9 Pokračování programu CP v léčebně 

Orientace na trvalé vyuţívání metodiky čistší produkce je důleţitým nástrojem 

zabezpečení stability zařízení či veřejného subjektu. Míra zapojení personálu do projektu 

přispívá k vytvoření potřebného povědomí o fungování CP, zvýšení kvalifikace                  

a dovedností vlastních pracovníků daného subjektu. Aktivity budou úspěšné a trvalé jen 

tehdy, kdyţ se personál podaří zaškolit a motivovat, aby vykonával své činnosti plným 

vědomím, její efektivností a smysluplnosti. V rámci dalšího pokračování metodiky čistší 

produkce je potřeba se zaměřit na otázku maximálního vyuţití energií. Je nezbytné 

minimalizovat ztráty plynoucí z tzv. lidského faktoru. Jedná se o spotřebu tepelné energie, 

elektrického proudu, technologické vybavení pracovišť.  
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6 Závěr 

Z důvodu hospodářské krize, a tím nedostatku financí i v naší léčebně, jsem se ve 

své diplomové práci snaţila zaměřit na úsporná opatření v oblasti elektrické energie, 

zemního plynu, vody, čistících a dezinfekčních prostředků.  Při výběru úsporných opatření 

jsem hledala opatření s co nejmenší náročností, zvláště v oblasti investičních nákladů         

a úspor za celý kalendářní rok, dále případné návratnosti, pokud moţno do jednoho roku.  

V mnohých případech úsporných opatření nebyly vůbec ţádné investiční náklady 

pro léčebnu. Jedná se především o předávání informací zaměstnancům léčebny, 

dotýkajících se všech jiţ zmíněných oblastí úspor. 

Příklady navrhovaných opatření investičních nákladů s dobou návratnosti pro 

léčebnu: 

 Neinvestiční náklady pro léčebnu: 

- správné pouţívání čistících a dezinfekčních prostředků na vhodné prostory či 

předměty, 

- správné dávkování čistících a dezinfekčních prostředků, 

- dohled na klienty léčebny při pouţívání elektrických spotřebičů a manipulace 

s vodou, 

- sníţení počtu praní v automatických pračkách na jednotlivých odděleních, 

- vypínání elektrických spotřebičů na noc z přívodu energie, 

- včasné opravy netěsnících vodovodních baterií a sociálních zařízení. 

 Investiční náklady s návratností do 1 měsíce: 

- zakoupení úsporných sociálních zařízení, 

- zakoupení úsporných regulačních sprch, 

- zakoupení 2ks dávkovačů na čisticí a dezinfekční prostředky na všechna 

oddělení. 

 Investiční náklady s návratností do 2 měsíců: 

- instalace samouzavíracího zařízení dveří v léčebně, 

- zavedení regulačních ventilů na topná tělesa, 
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- nákup kvalitnějších čisticích prostředků. 

 Investiční náklady s návratností do půl roku: 

- zavedení úsporných elektrických zdrojů (úsporných ţárovek). 

 Investiční náklady s návratností do 1 roku: 

- dohled nad klienty při pouţívání elektrických spotřebičů. 

 Investiční náklady s návratností do 5 let: 

- sníţení automatických praček na oddělení z počtu 11ks na 6ks. 

 Investiční náklady s dlouhodobou návratností:  

- výměna automatických praček staršího typu za nové typy na šesti odděleních. 

 

Některá úsporná opatření našla uplatnění ve více oblastech, např. zakoupení nových 

automatických praček v oblasti  spotřeby el. energie i v oblasti spotřeby vody. 

Při svém zpracování dat jsem upřednostnila nejvhodnější a nejkomplexnější 

úsporná opatření. Celková předpokládaná úspora za rok můţe dosáhnout výše                    

2 249 425,- Kč. Celkové investiční náklady jsou předpokládány na částku 209 840,- Kč      

a celkovou návratnost investic lze očekávat do období 11 měsíců. 

 Aplikace čistší produkce vede často ke zjištění zbytečných výrobních ztrát, ke 

zjištění úniků materiálů a energií způsobené špatným stavem anebo prací výrobních 

zařízení. Náprava, která často ani nevyţaduje náklady, vede ke sníţení znečištění ţivotního 

prostředí, ale i ke zlepšení ekonomiky podniku a pracovního prostředí. 

Důleţitým znakem čistší produkce je získání vedení podniku a zapojení co 

největšího počtu zaměstnanců do řešení daného problému. 

Je na zváţení managementu léčebny Zámek Břeţany, zda při vyhledávání a řešení 

úsporných opatření, bude čerpat z mé diplomové práce a vyuţije některé moţné navrţené 

varianty řešení prevenci úniků a ztrát v oblasti zemního plynu, vody, elektrické energie, 

čistících a dezinfekčních prostředků. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

Tabulka č. 13 Vzor provozního deníku kotelny z měsíce ledna 2009 – 1. list 

Datum 
Venkovní teploty Provoz Tepl. 

TUV 

Top. 

výst. 

Top. 

zpát. 

Stav  

plynoměru 7.00h. 14.00h. 21.00h. průměr   

1. -5°C         54 185 

2. -4°c      60°C 86°C 78°C 55 005 

3. So         55 775 

4. Ne         56 640 

5. -2°C -1°C     65°C 82°C 80°C 5 7431 

6. -7°C -4°C     65°C 88°C 85°C 58 218 

7. -6°C -4°C     65°C 85°C 80°C 59 065 

8. -7°C -6°C     65°C 85°C 78°C 59 913 

9. -11°C      65°C 85°C 78°C 60 797 

10. So         61 730 

11. Ne         62 672 

12. -6°C -3°C     63°C 85°C 75°C 63 603 

13. -5°C -4°C     65°C 87°C 78°C 64 517 

14. -5°C -2°C     65°C 88°C 80°C 65 411 

15. -6°C -1°C     63°C 80°C 80°C 6 6271 

16. -5°C +2°C     63°C 80°C 80°C 67 092 

17. So         67 890 

18. Ne         68 743 

19. -7°C -2°C     64°C 80°C 78°C 69 546 

20. +2°C +6°C     62°C 78°C 75°C 70 286 

21. +2°C +5°C     65°C 85°C 80°C 70 973 

22. +1°C +3°C     66°C 85°C 82°C 71 633 

23. 0°C +4°C     65°C 85°C 82°C 72 301 

24. So         72 979 

25. Ne         73 611 

26. -1°C +2°C     66°C 80°C 80°C 74 258 

27. +1°C +3°C     66°C 80°C 80°C 74 944 

28. +2°C +3°C     65°C 80°C 78°C 75 634 

29. -1°C +1°C     66°C 81°C 80°C 76 319 

30. -1°C      65°C 84°C 82°C 77 027 

31. So          
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Příloha č. 2 

Tabulka č. 14 Vzor provozního deníku kotelny z měsíce ledna 2009 – 2. list 

Datum 

(leden) 
Závady – kontroly: 

Odstranění závad, 

podpis topiče: 

1.   

2. Běţí kotel č. 1 + 2 bez závad  

3.   

4.   

5. Běţí kotel č. 1 + 2 bez závad  

6. Běţí kotel č. 1 + 2 bez závad  

7. Běţí kotel č. 1 + 2 bez závad  

8. Běţí kotel č. 1 + 2 bez závad  

9. Běţí kotel č. 1 + 2 bez závad  

10.   

11.   

12. Běţí kotel č. 1 + 2 bez závad  

13. Běţí kotel č. 1 + 2 bez závad  

14. Běţí kotel č. 1 + 2 bez závad  

15. Běţí kotel č. 1 + 2 bez závad  

16. Běţí kotel č. 1 + 2 bez závad  

17.   

18.   

19. Běţí kotel č. 1 + 2 bez závad  

20 Běţí kotel č. 1 + 2 bez závad  

21. Běţí kotel č. 1 + 2 bez závad  

22. Běţí kotel č. 1 + 2 bez závad  

23. Běţí kotel č. 1 + 2 bez závad  

24.   

25.   

26. Běţí kotel č. 1 + 2 bez závad  

27. Běţí kotel č. 1 + 2 bez závad  

28. Běţí kotel č. 1 + 2 bez závad  

29. Běţí kotel č. 1 + 2 bez závad  

30. Běţí kotel č. 1 + 2 bez závad  

31.   
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Příloha č. 3 

 

Provozní deník nízkotlaké teplovodní plynové kotelny Zámku Břeţany 

Výtah všeobecných povinností z Vyhl. Č. 91/93 Sb. 

Topič musí být starší 18 let, tělesně a duševně způsobilý vykonávat práci, má 

nejméně denní zácvik a má osvědčení k samostatné obsluze kotlů. 

Topiči jsou povinni: 

 udrţovat obsluhované kotelní zařízení v bezpečném stavu, 

 neprodleně ohlásit nadřízenému pracovníkovi kaţdou poruchu, závadu nebo 

neobvyklý jev při provozu kotlů, hlášení zaznamenat v provozním deníku a dát 

potvrdit nadřízenému pracovníku a při nebezpečí z prodlení ihned odstavit kotel 

z provozu, 

 kontrolovat tahové poměry v kotlích, stav a funkce zabezpečovacích zařízení, 

bez zásahu do automatického ovládání, 

 trvale udrţovat pořádek a čistotu v kotelnách a dbát, aby se v nich nezdrţovaly 

nepovolané osoby, 

 při vícesměnném provozu po ukončení směny předat kotelní zařízení svému 

nástupci, 

 neprodleně ohlásit svému nadřízenému pracovníkovi okolnosti, které jim 

podstatně ztěţují obsluhu kotlů, 

 vést provozní deník, 

 při zatápění, provozu a odstavování kotlů postupovat podle návodu od výrobce 

a podle provozního řádu provozovatele, 

 všechny uzávěry otevírat zvolna, aby nedocházelo k tepelným nebo tlakovým 

rázům, 

 při provozu parních kotlů zajistit, aby hladina vody nemohla klesnout pod 

nejniţší ani stoupnout nad nejvyšší přístupný stav vody a při provozu 

teplovodních a kapalinových kotlů, aby nedošlo k překročení nejvyšší povolené 

teploty a tlak byl udrţován ve stanoveném rozmezí, 

 udrţovat provozní řád kotelny v pořádku, rovněţ tak tovární návod k obsluze 

kotlů. 
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Příloha č. 4 

 

Tabulka č. 15 Výskyt úsporných vodovodních baterií, úsporných sprch, úsporných WC, 

počet automatických praček na jednotlivých odděleních léčebny 

Oddělení Počet baterií/ 

Úspor. baterií 

Sprchy / 

Úspor. sprchy 

Počet WC/ 

Úsporných WC 

Automatické 

pračky 

1 6/6 1/0 2/0 1 

2 6/5 1/0 4/3 1 

3 4/4 2/0 3/3 1 

4 3/3 2/0 3/3 1 

5 2/2 1/1 1/0 1 

6 3/3 1/0 2/0 1 

6A 2/2 1/0 2/2 0 

7 5/5 1/0 3/3 1 

8 5/5 2/0 2/2 1 

9 3/3 1/0 2/2 0 

9A 5/5 1/0 3/3 1 

10 5/5 2/0 2/2 1 

11 3/3 1/1 1/0 0 

12 5/5 1/0 2/2 1 
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Příloha č. 5 

Tabulka č. 16 Počet ţárovek a zářivek na jednotlivých odděleních 

 Ţárovky (ks) Zářivky (ks) 

oddělení 40W 60W 100W 38W 

1 4 7 22 4 

2 8 25 15 2 

3 4 6 12 2 

4 1 - 15 12 

5 - 2 16 2 

6 - 3 9 2 

6A - 4 16 2 

7 5 7 21 4 

8 6 12 12 5 

9 8 3 13 2 

9A 2 - 8 12 

10 4 13 7 7 

11 - 3 15 2 

12 - 7 14 3 

Jídelna chlapců - - 16 - 

Sociální 

zařízení 
- 2 - - 

Výtah - - - 3 

Šatna 

zaměstnanců 
- 2 13 - 

Chodba -

přízemí 
   84 

Chodba –  

1. patro 
   63 
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Příloha č. 6 

 

Dotazník managementu léčebny |Zámek Břeţany  

(řediteli zařízení a jeho telefonické odpovědi na dotazy) 

1. Myslíte si, ţe by se měl manaţer zařízení, podniku (ředitel) zabývat otázkou 

úsporných opatření v zařízení či podniku? 

        Odpověď:  Určitě ano, manažer musí hledat úsporná opatření. 

2. Zajímá Vás tato otázka úsporných opatření v léčebně Zámek Břeţany? 

Odpověď:  Zajímá, ale jedná se o památkově chráněný objekt, proto realizace  

úsporných opatření na úseku energií je složitou záležitostí, a proto nebyl dosud 

zpracován ani energetický audit. 

3. Co je z vašeho pohledu největší finanční zátěţí Zámku Břeţany? 

Odpověď: Oblast energie, zemního plynu a stanovená částka za pronájem objektu. 

4. Co z uvedených příkladů je z vašeho pohledu prioritní? 

Odpověď: Prioritní je výše nájemného a šetření energií, jejichž částka je 

ovlivňována spoluprací s majitelem objektu. 

5. Jsou úsporná opatření v Zámku Břeţany efektivní a proveditelná? 

Odpověď: Ano, jsou proveditelná. 

6. V čem spatřujete tyto úsporná opatření a jejich efektivnost? 

Odpověď: Zátěží je vytápění rozsáhlého objetu, proto jedním z úsporných opatření 

bylo topení plynem (dříve koksem), moderní plynová kotelna byla napojena na 

stávající nevyhovující rozvody (silné rozvodné trubky – hodně vody), kde se ztrácí 

efektivita, chybí termoregulace, při postupné modernizaci dochází k výměně 

topných těles za méně náročná média (menší). 
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7. Lze některým finančním tokům (únikům) zabránit? 

Odpověď: Finančním únikům zabránit lze, ale je to věcí odborníků, byla by nutná 

výměna rozvodů vody a topení, které pochází z 60. let 19. století. 

8. Pokud ano, jakým způsobem? 

Odpověď: Výměnou stávajících rozvodů. 

9. Mohou se z Vašeho pohledu zapojit do úsporných opatření i řadoví zaměstnanci? 

Odpověď: Jen částečně, formou drobných úspor, a to šetřením teplou vodou, 

zhasínáním světel, praní s plnou náplní praček. 

10. Pokoušel jste se někdy přímo identifikovat finanční úniky v zařízení Zámek 

Břeţany a řešit je? 

Odpověď: Při modernizaci objektu byl řešen problém zbytečného vytápění všech 

místností, jejichž výška dosahuje až 5,80m. Tyto prostory jsou využity jako uměle 

vytvořené patro místnosti, které je využito jako šatna klientů nebo jako jejich 

obytná část – ložnice. Vzhledem k tomu, že nejsme majiteli objektu, nemůžeme 

vstupovat do ohřevu a rozvodu teplé vody, stávající nastavení spotřeby energií 

odpovídá současným technologickým možnostem historického objektu. 

11. Pokud ano, můţete uvést příklady? 

Odpověď: Nikdy jsme se nepokoušeli identifikovat. 

12. Pokud ne, uveďte příčiny, eventuelní důvody. 

Odpověď: Nejsme majitelé objektu, jsme pouze nájemníci. 

 

 

 

 

 



Bc. Romana Hušková: Projekt čistší produkce v léčebně Zámek Břeţany 

 

2010 78 

Příloha č. 7 

 

Obrázek č. 8 Vchod do zadního traktu Zámku Břeţany 

Příloha č. 8 

 

Obrázek č. 9 Chodba v přízemí léčebny Zámku Břeţany 
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Příloha č. 9 

 

Obrázek č. 10 Rekonstrukce oken v přízemí Zámku Břeţany 

Příloha č. 10 

 

Obrázek č. 11 Úsporná myčka toaletních pomůcek 
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