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ANOTACE  

Diplomová práce se zabývá problematikou environmentálních zátěží, způsobených 

neúměrnou lidskou spotřebou přírodních zdrojů a nadměrnou tvorbou odpadů, které 

zatěžují životní prostředí. Jednou z možností změny přístupu člověka k životnímu 

prostředí, je aplikace čistší produkce. Ve své diplomové práci jsem tuto preventivní 

strategii začlenil do provozu Domova U Jezera v Hlučíně, příspěvkové organizace, jejíž 

hlavním posláním je péče o seniory. V oblastech spotřeby jsem se zaměřil především na 

spotřebu energií a čisticích prostředků, kde jsem vyhodnotil data z předchozích let a navrhl 

úsporná opatření, která se vyznačují ekonomickým, technickým a také environmentálním 

přínosem. 

Cílem práce bylo poukázat na důležitost koncepčních a procesních přístupů ve 

využívání a spotřebě vzácných přírodních zdrojů. Snižování environmentálních zátěží je 

totiž jedinou možností trvale udržitelného rozvoje.  

Klíčová slova: Čistší produkce, environmentální přínos, investice, návratnost, prevence, 

úspory, životní prostředí. 

ANNOTATION 

This thesis deals with the issue of environmental burdens caused by 

disproportionate human consumption of natural resources and excessive production of 

waste, which encumber the environment. One of the possibilities to change the human 

attitude to the environment is the application of cleaner production. In my thesis I 

incorporated this preventive strategy within the operation of Domov U Jezera in Hlučín, a 

subsidized organization, whose primary mission is to care for the elderly. In the areas of 

consumption, I focused mainly on the consumption of energy and detergents, where I 

evaluated the data from previous years and proposed economy measures, which are 

characteristic by economic, technical and environmental benefit. 

The aim of the thesis was to highlight the importance of conceptual and procedural 

approaches in the use and consumption of scarce natural resources. Reduction of 

environmental burdens is the only way of sustainable development. 

Key words: Cleaner production, environmental benefits, investment, return, prevention, 

savings, environment.  



 

OBSAH 

 

1 ÚVOD .......................................................................................................................... 1 

 

2 DOMOV PRO SENIORY HLUČÍN ................................................................ 3 

2.1 Charakteristika organizace ...................................................................................... 3 

2.2 Organizační struktura .............................................................................................. 3 

2.3 Dispozice ................................................................................................................. 4 

 

3 ČISTŠÍ PRODUKCE ............................................................................................ 7 

3.1 Definice ................................................................................................................... 7 

3.2 Čtyři principy .......................................................................................................... 7 

3.3 Sledované činnosti .................................................................................................. 8 

3.4 Postup zavádění preventivní strategie ..................................................................... 9 

3.4.1 Příprava projektu .................................................................................. 10 

3.4.2 Předběžné hodnocení ............................................................................ 10 

3.4.3 Organizace projektu .............................................................................. 10 

Analýza látkových a energetických toků ..................................................................... 11 

3.5 Neustálé zlepšování ............................................................................................... 16 

3.6 Důležité zásady environmentální politiky ............................................................. 16 

 

4 PROJEKT ČISTŠÍ PRODUKCE V DOMOVĚ U JEZERA ................ 17 

4.1 Přípravná činnost ................................................................................................... 17 

4.2 Předběžné hodnocení ............................................................................................ 17 



 

4.2.1 Popis technických parametrů objektu ................................................... 17 

4.2.2 Rozsah projektu ČP ............................................................................... 18 

4.3 Plán a organizace činností ..................................................................................... 18 

4.3.1 Odpovědné osoby .................................................................................. 18 

4.3.2 Harmonogram činností ......................................................................... 19 

4.3.3 Cíle projektu .......................................................................................... 19 

4.4 Sběr a analýza dat – energetický audit .................................................................. 20 

4.4.1 Spotřeba zemního plynu ........................................................................ 20 

4.4.2 Spotřeba vody ........................................................................................ 23 

4.4.3 Elektrická energie ................................................................................. 26 

4.4.4 Spotřeba čistících a pracích prostředků ............................................... 30 

4.4.5 Identifikace kritických oblastí ............................................................... 32 

 

5 VYHODNOCENÍ A REALIZACE PROJEKTU ..................................... 33 

5.1 Návrhy možných opatření ..................................................................................... 33 

5.2 Volba variant k realizaci ....................................................................................... 34 

5.3 Analýza proveditelnosti ........................................................................................ 35 

5.4 Plán realizace ........................................................................................................ 36 

5.5 Aplikace ČP v podmínkách Domova U Jezera ..................................................... 38 

5.5.1 Předběžná analýza opatření – ZEMNÍ PLYN ....................................... 38 

5.5.2 Předběžná analýza zavedených opatření – PITNÁ VODA ................... 44 

5.5.3 Předběžná analýza opatření – ELEKTRICKÁ ENERGIE .................... 48 

 

6 ZÁVĚR ..................................................................................................................... 55 



 

 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

a. s.  Akciová společnost 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČEZ Česká energetická společnost 

ČP Čistší produkce 

ČR Česká Republika 

DD Domov důchodců 

DPH Daň z přidané hodnoty 

EMS Environmentální systémy řízení 

EU Evropská Unie 

Kč Česká koruna 

Ks Kus 

kWh Kilowatthodina 

l Litr 

m Metr 

MF Ministerstvo financí 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

s. r. o  Společnost s ručením omezeným 

TUV Teplá užitková voda 

vč. Včetně 

W Watt 

ŽP Životní prostředí 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych chtěl poděkovat Mgr. Bc. Petru Jančíkovi, řediteli organizace, který byl velmi 

vstřícný k poskytnutí všech možných materiálů a dokumentů, jenž mi byl nenahraditelným 

zdrojem informací. Také panu Janu Legerskemu, za jeho cenné rady a připomínky při 

realizaci projektu a odborné konzultace. 

Dále bych chtěl poděkovat RNDr. Aleně Labodové, Ph.D., za pomoc při zpracování 

závěrečné práce.  

  



 

 

 

 

 

 

DOMOV U JEZERA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

 

 

 



Bc. Martin Červený: Čistší produkce v podmínkách domova pro seniory v Hlučíně 

2013   1 

 

1 ÚVOD 

V současné době se stále častěji setkáváme se snahou odpovědného přístupu ve 

vztahu k životnímu prostředí. Tato skutečnost je viditelná jak v soukromém sektoru, tak 

v podnikatelské sféře. V podstatě existují dvě možnosti jak k současnému trendu 

přistupovat. Lze se zaměřit čistě na legislativní požadavky, které se snaží formou 

direktivních opatření snižovat množství environmentální zátěže. Takto úzké pojetí však 

v konečné fázi nemusí být až tak výhodné. 

 Mnohem přínosnější je pro společnost aplikace postupů čistší produkce, která se 

sice může zprvu vyznačovat zvýšenými investičními náklady, avšak postupem času se 

projeví snižováním provozních nákladů a příznivým vlivem na životní prostředí, z důvodu 

menší spotřeby zdrojů.  

V podstatě by se dalo říci, že čistší produkcí nazýváme preventivní strategii 

ochrany životního prostředí, která hledá řešení, jak předcházet environmentálním zátěžím, 

nebo se je alespoň snaží snižovat.  

Výhodou této strategie je, že se nezabývá čistě ekologickou stránkou činnosti 

podniku, ale soustředí se také na ekonomické aspekty. Tím se stává výhodnou jak pro 

podnik, který tuto strategii zavádí, tak pro životní prostředí, které negativními dopady 

lidské činnosti trpí stále více. Firmy, které systém čistší produkce zavedou, získají 

především výhodu snížení finančních toků, vyšší efektivitu chodu společnosti, nižší 

materiálové a energetické toky a vyšší konkurenceschopnost.  

Cílem této diplomové práce je poukázat na skutečnosti, které souvisí s lidskou 

činností v zařízení v sociální oblasti a stavem životního prostředí. Aby vývoj lidské 

společnosti byl udržitelný, je třeba zaměřit se na omezování znečišťování životního 

prostředí zbytečnými odpady a nadměrnou spotřebou energií. A to jak ve výrobní, tak i 

nevýrobní sféře.  

Diplomová práce se snaží poukázat na stěžejní činnosti v rámci environmentálních 

systémů řízení a to především na eliminaci průniku škodlivin do životního prostředí a 

snižování nadměrné spotřeby zdrojů, které mohou mít environmentální negativní dopady.  

Snižování zanášení životního prostředí zbytečnou produkcí odpadních či jiných produktů, 

je nejlepším způsobem prevence. Tato diplomová práce se zaměřuje na chod sociálního 
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zařízení domova pro seniory v Hlučíně a hledá možnosti energetických a jiných úspor. 

Tato studie může být podkladem také pro zařízení podobného zaměření, kterým také není 

lhostejné zacházení s vzácnými přírodními zdroji, a chtějí ukázat svou zodpovědnost. 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Harmonie přírody [18] 

 

 

 

„Lidský rozum je jako nerovné zrcadlo, jež, přijímajíc paprsky věcí, směšuje svoji 

přirozenost s přirozeností věcí a tím ji pokřivuje a porušuje.“ 

Francis Bacon 
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2 DOMOV PRO SENIORY HLUČÍN 

 

Obrázek č. 2: Domov pro seniory Hlučín [6] 

2.1 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

Domov U Jezera je název příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, jehož 

hlavním úkolem je zajišťování sociálních služeb a vytvoření nového domova seniorům. 

Domov pro seniory (důchodce) je určen § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. Kapacita zařízení je 91 lůžek v 53 jednolůžkových a 19 dvoulůžkových pokojích. 

Domov se nachází v jižní části města Hlučína vedle sportovně-rekreačního areálu 

hlučínské štěrkovny. Poloha na okraji města zajišťuje klidné prostředí. [6] 

2.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, který jmenuje ředitele. V současné době je 

jím Mgr. Bc. Petr Jančík. Organizační struktura se člení na dvě části – přímou péči o 

klienty a provozně-technický úsek.  
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Součástí úseku přímé péče o klienty je především sociální péče, zdravotní péče a také 

stravovací provoz, všeobecné sestry, sociální pracovníci a terapeuti.  Vedoucím celého 

úseku je manažer kvality.  

Provozně technický úsek zajišťuje především obslužnou péči a chod celého 

zařízení. Jde o provoz prádelny, recepce a celkovou údržbu. Vedoucím je provozní technik. 

Organizační schéma Domova u Jezera se nachází v příloze č. 1. Přímo řediteli jsou 

odpovědni účetní a personalista. Co se týče úklidových prací, v současné době je zajišťuje 

externí dodavatelská firma na základě smlouvy. [6] 

2.3 DISPOZICE 

Čtyřpatrová budova je tematicky a barevně odlišena.  Přízemí je v červené barvě a 

není obytné. Nachází se zde provozně technické prostory.  Je zde vstupní vestibul s 

recepcí, která je v provozu denně od 7. 00 do 19. 00 hodin. Ve vestibulu jsou dva výtahy 

(osobní a nákladní) a také bufet, který je v režii soukromého provozovatele. Dále se ve 

vestibulu nachází sociální zařízení. Nalevo vedle recepce je také kaple, kde jsou pravidelně 

pořádány mše. Pro uživatele je zde také jídelna, ve které se koná většina společenských a 

kulturních akcí, lze zde promítat filmy nebo fotografie. Za jídelnou se nachází stravovací 

provoz, údržba a garáže. Napravo od recepce je nákladní výtah, schodiště, ambulance 

lékaře, čekárna, telefonní automat, prádelna a kanceláře administrativy. [6] 

 

Obrázek č. 3: Kaple a vchod do budovy Domova U Jezera Hlučín [6] 
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První podlaží je laděno do modrého tónu. Toto podlaží je obytné. Jsou zde dvě 

obytná křídla s pokoji. Pokoje jsou jedno nebo dvoulůžkové. Většina pokojů, mimo čtyř, 

má plnohodnotné sociální zařízení. Je zde celkem 23 jednolůžkových a 12 dvoulůžkových 

pokojů. Větší polovina má vlastní balkón. Na konci každého je únikové schodiště a osobní 

výtah. Uživatelé mají v tomto patře k dispozici knihovnu, koupelny, ergodílnu, kuchyňku a 

jídelnu s TV, toalety a skladové prostory. Uživatelé mohou rovněž využít zastřešené terasy 

s příjemným posezením. Samozřejmostí je sesterna na patře. [6] 

 

Obrázek č. 4: Zázemí pokoje uživatele, koupelna při pokojích [6] 

Druhé nadzemní podlaží je v barvě zelené.  Je zde umístěna terapeutická místnost, 

kuřárna, skladové prostory, kuchyňka a sesterna.  

 

Obrázek č. 5: Chodba – zelené patro [6] 
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Toto patro je opět obytné, se dvěma postranními křídly.  Nachází se zde celkem 37 

jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů, z nichž opět větší polovina má vlastní balkón. K 

dispozici mají i kuchyňky. 

Třetí patro je čistě technického rázu. Veškerá zařízení, která se týkají tepelných 

rozvodů, klimatizací, jsou umístěna v těchto prostorách.  

Areál zařízení je oplocen. Vedou zde dva vjezdy, které jsou opatřeny posuvnou 

branou. Areál je veřejně přístupný od 7. 00  - 19. 00 hod. denně.  Do budovy vedou dvoje 

dveře. Jedny s automatickým otevíráním na buňku (zohledňuje se počasí a pohyb 

obyvatel). Odpočinková část nabízí klidovou zónu s okrasnou zahradou. Tato část je 

vhodná k procházkám a posezení na lavičkách podél cestiček. Součástí je také zastřešená 

pergola k pořádání různých společenských akcí.  Na východní straně areálu je technické 

zázemí (příjezd ke stravovacímu zařízení, odpady, dílny, garáže apod.). [6] 

 

 

Obrázek č. 6: Pergola v areálu Domova U Jezera [6]  
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3 ČISTŠÍ PRODUKCE 

3.1 DEFINICE 

Čistší produkce je stálou aplikací preventivní strategie ve vztahu k životnímu prostředí, 

tak aby činnost byla co nejvíce efektivní a minimalizovala negativní environmentální 

dopady. Základem je celopodniková iniciativa a aktivita. A to i přesto, že aplikace postupů 

čistší produkce je dobrovolná (důležitý vliv motivace). [44] 

 Hlavní znaky ČP: 

- Dobrovolnost 

- Ekonomická efektivita 

- Aplikace v již zaběhaných systémech 

- Opakovatelná činnost a její neustálý pokrok 

- Zapojení všech pracovníků. [43] 

3.2 ČTYŘI PRINCIPY 

Čistší produkce pojednává o komplexním pohledu na to, jaké ekologické problémy 

způsobuje stále zvyšující se spotřeba výrobků a služeb. Čistší produkce nabízí cesty, jak 

zvrátit aktuálně vysokou spotřebu zdrojů, chovat se příznivěji ve vztahu k přírodě a 

podporovat výrobu energií z obnovitelných zdrojů. [46] 

- Princip předběžné opatrnosti: definuje zásadu tímto způsobem: „Pokud 

činnost může hrozit poškozením životního prostředí, nebo lidského zdraví, 

měla by být preventivní opatření přijata i v případě, že ještě nejsou prokázány 

veškeré vědecké souvislosti“ 

- Preventivní princip: Je levnější a účinější předcházet poškození životního 

prostředí, nežli napravovat problémy, které mohou být způsobeny. Prevence 

vyžaduje posouzení celého koloběhu výrobků a služeb, od jejich vzniku, až po 

konec životního cyklu. To podporuje výzkum bezpečnějších alternativ a vývoj 

čistých technologií. Prevence vyžaduje také změny v procesech, aby spotřeba 

byla oprávněná a také, aby byly co nejvíce využívány výrobky, které lze 

snadno recyklovat nebo kompostovat. 
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- Demokratický princip: Aplikace čistší produkce ve firmě by měla být ve 

vztahu ke všem, kteří jsou činností podniku postiženi. Je velmi důležitý přístup 

k informacím a možnost rozhodování v environmentálních oblastech. 

- Celospolečenský princip: Společnost by měla přijmout integrovaný přístup 

k environmentální politice. [35] 

3.3 SLEDOVANÉ ČINNOSTI 

Při zavádění strategie čistší produkce je třeba zaměřit se na různé činnosti a oblasti, 

které s chodem společnosti souvisí. V případě výrobních podniků se jedná o charakter 

výrobku nebo používané technologie výroby. Vzhledem k tomu, že se ve své diplomové 

práci zabývám sférou služeb, budu dále rozebírat pouze související otázky. 

1. Dodržování pracovních postupů - jak je zaměstnanci dodržují, jestli jsou pracovní 

postupy dobře nastaveny apod. 

2. Organizace práce – hledá materiálové a energetické ztráty, ke kterým dochází 

z důvodu špatné organizace práce 

3. Přístup zaměstnanců – zodpovědnost, dodržování legislativních předpisů, způsob 

zacházení s majetkem podniku 

4. Materiál a zboží – nejsou na trhu alternativy používaného výrobku, které jsou 

ekologicky příznivější, dodržuje nakupované zboží patřičné kvalitativní a 

ekologické normy 

5. Systém řízení podniku – tok informací k zaměstnancům, nastavení celého systému 

řízení 

Při hledání odpovědí na tyto otázky je výhodné, pokud hodnocení provádí externí 

auditor. Je nesmírně důležité, aby byl projekt podporován skrz všechny zaměstnance 

podniku. Projekt hledá příčinu environmentálního problému a následně odpovědi, jak tento 

problém řešit. Bez zodpovědného přístupu všech pracovníků by se to ovšem neobešlo. [5] 

Úkolem projektu je posoudit všechny příležitosti eliminace emisí a snižování nadměrné 

spotřeby zdrojů. Je důležité stanovit si priority, na které se v rámci prevence chce projekt 

zaměřit a utvořit pořadí, ve kterém budou řešeny a případně aplikovány. [4] 
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3.4 POSTUP ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 

Aby zavedení projektu ve společnosti bylo úspěšné a zároveň nebyla žádná oblast 

opomenuta, měl by být dodržován postup zavádění čistší produkce (dle rámcového 

schématu na následujícím obrázku). Sledovaných faktorů bývá mnoho a opomenutí 

jakéhokoliv z nich, by mohly být přehlédnuty některé souvislosti související s chodem 

podniku a jeho neefektivním hospodařením se zdroji.  

 

Obrázek č. 7: Metodika zavádění strategie čistší produkce [4]  
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3.4.1 Příprava projektu 

Jedním z prvních kroků při zavádění preventivní strategie v podniku je jeho 

důsledná příprava. Velmi důležitý je souhlas vedoucích pracovníků a především vstřícnost 

všech zainteresovaných osob k realizaci projektu.  

Enviromentální politika – Písemné prohlášení a závazek vedení podniku, ve kterém 

se stanoví hlavní body v oblasti péče o životní prostředí. Někdy toto prohlášení může mít 

pozitivní marketingové dopady, na druhou stranu je velmi zavazující. Jak však bylo 

napsáno v úvodu, projekt přináší ekologické výhody, ale zároveň také ekonomické, což je 

pro podnik přínosem. [22] 

3.4.2 Předběžné hodnocení 

Úkolem předběžného hodnocení je stanovit si základní osu řešené problematiky. 

Stanovit si priority řešení a identifikovat oblasti v podniku, kde dochází k nadměrné 

produkci odpadů nebo je zvýšená spotřeba energií. V této fázi se stanovuje rozsah 

projektu, je důležitá podrobná analýza materiálových vstupů a výstupů a také využívané 

technologie. Při stanovení priorit, kterými se projekt čistší produkce bude zabývat, je 

důležité stanovit kritéria, jako např.: 

- Jednoduchá aplikace 

- Doba nápravy 

- Finanční náklady 

- Nebezpečí na zdraví nebo pro životní prostředí. [22] 

3.4.3 Organizace projektu 

V této fázi je důležité vybrat pracovníky, kteří budou odpovědní za celkovou 

realizaci. První skupina bude plnit funkci řídící a druhá pracovní.  

Hlavním řídícím orgánem je ředitel podniku a dále vedoucí pracovníci. Ti mají za 

úkol stanovit strategii splnění cílů čistší produkce, posuzovat plány projektu, koordinovat 

zaměstnance, opatřovat finanční zdroje, zveřejňovat výsledky a kontrolovat plnění plánů. 

Pracovní skupina je odpovědná za realizaci.  
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Během organizace projektu se také stanovuje jeho plán. Ten zahrnuje cíle, které si 

podnik stanovil a způsoby, kterými je chce realizovat. Cíle, které se v plánu vymezují, by 

měly být úměrné možnostem podniku a v této fázi by měly být přesně vymezeny číselnými 

daty. [22] 

Analýza látkových a energetických toků 

Hlavním úkolem je podrobné zjištění energetických a materiálových vstupů a 

výstupů. Je třeba zkontrolovat, zda udávané a skutečné údaje souhlasí a zjistit, jaké jsou 

příčiny případných nesrovnalostí. Dalším důležitým bodem je zjištění, zda nevznikají jiné 

environmentální zátěže, které se v podniku doposud nesledovaly.  

Obvyklým sledovaným obdobím je jeden rok. Z účetního hlediska je to 

nejvýhodnější. Pro vybrané období je třeba sepsat jednotlivé vstupy a výstupy a dle 

charakteru jejich povahy v podniku je roztřídit do skupin.  

V tomto kroku se také stanovují tzv. ukazatele splnění cíle a vytyčují se hodnoty 

před realizací projektu, které souvisí se stanoveným cílem environmentální politiky 

podniku. [22] 

Navrhování variant řešení 

Existuje několik způsobů, které jsou vhodné pro hledání příčin environmentálních 

zátěží a řešení, kterými je odstranit. Nejčastěji užívanou metodou je brainstorming. [22]  

Brainstorming je technika stimulace skupinové kreativity, která je charakteristická 

vytvářením velkého množství nápadů, které mohou být až nerealizovatelné, a neustálém 

rozvíjení těchto myšlenek. Základem je nehodnotit nápady ostatních a posbírat, během 

krátkého časového rozmezí v řádech minut, co nejvíce myšlenek a postřehů, které se 

mohou vzájemně kombinovat. [21]  

Metodu zpopularizoval Alex Faickney Osborn v roce 1930 a od té doby se stala 

velmi oblíbenou. Jeho realizace je velmi jednoduchá. Nejdříve je třeba definovat 

problematiku a vytvořit skupinku účastníků, kteří jsou v dané věci zainteresovaní. Je 

důležité, aby se všichni ve skupině plně soustředili, žádný z účastníků nikoho nekritizoval 

a aby se pokud možno zapojil každý. Jednotlivé nápady se během brainstormingu zapisují 

a kombinují. Zavedení projektu čistší produkce s nápady zaměstnanců společnosti může 
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mít pozitivní účinky, protože budou prakticky spolupracovat na něčem, co sami vymysleli. 

[1] 

Navržené varianty se rozdělí do skupin: 

- Beznákladové:  Nevyžadují finanční náklady a jejich ekonomická návratnost je 

okamžitá. 

- Nízkonákladové: Ekonomická návratnost je v celku rychlá, ale zavedení 

opatření vyžaduje jisté finanční prostředky 

- Vysokonákladové: Varianty, které jsou finančně náročné a před jejich realizací 

je třeba prověřit všechny souvislosti s environmentálními a ekonomickými 

hledisky 

- Nerealizovatelné: V současné době nerealizovatelné varianty z důvodu 

nedostatku investičních zdrojů nebo příliš dlouhé době návratnosti. Nicméně je 

reálné, že v budoucnosti je bude možné aplikovat, proto je výhodné ponechat 

jejich soupis. [22] 

Vyhodnocení variant 

Neinvestiční opatření lze zavést většinou okamžitě a není třeba se nad jejich 

realizací příliš zamýšlet. Avšak varianty, které vyžadují investiční toky, je třeba dále 

prověřit z hlediska jejich technických parametrů, ekonomických aspektů a také vlivu na 

životní prostředí. V případě, že existuje více možností řešení stejného problému, je třeba 

porovnat i jednotlivé varianty mezi sebou a vybrat tu nejoptimálnější.  

Z ekonomické stránky existuje více způsobů výpočtů finanční návratnosti investic, 

které jsou rozloženy do delšího časového období. V takovém případě je totiž třeba 

zohlednit faktor času, který bývá někdy opomíjen. Nejvhodnějším způsobem výpočtu je 

především metoda doby splacení, metoda čisté současné hodnoty, ukazatel rentability a 

vnitřní výnosové procento. [22]  

METODA DOBY SPLACENÍ 

Dobou splacení rozumíme období, za které tok příjmů (čistý cash flow) přinese 

hodnotu rovnající se původním nákladům na investici. Jsou-li příjmy v každém roce 

životnosti investice stejné, pak dobu splácení DS zjistíme dělením investičních nákladů 

roční částkou očekávaných čistých peněžních příjmů [30] 
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flowcash  roční

investici nanáklady 
DS

[roky]     (vzorec č. 1)  

METODA ČISTÉ SOUČASNÉ HODNOTY 

Čistá současná hodnota (Net Present Value) představuje rozdíl mezi současnou 

hodnotou očekávaných příjmů (cash flow) a náklady na investici.  

  
n

t
t

t IN
k

CF
INPVCFNPV

1 )1(
   (vzorec č. 2) 

kde:   

NPV  čistá současná hodnota investice, 

PVCF  současná hodnota cash flow (výnosů z investice), 

CF  očekávaná hodnota cash flow v období t, 

IN  náklady na investici, 

k  kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba), 

t  období 1 až n, 

n  doba životnosti investice. 

 

Je-li:   NPV  0, pak investici lze přijmout.  

NPV = 0, pak bylo docíleno právě požadované výnosnosti, investici lze přijmout, 

NPV  0, pak investici musíme odmítnout. [30] 

 

METODA VNITŘNÍHO VÝNOSOVÉHO PROCENTA 

Metoda vnitřního výnosového procenta je také založena na koncepci současné 

hodnoty.  

Jde o nalezení takové diskontní úrokové míry, při které se současná hodnota 

očekávaných výnosů z investice rovná současné hodnotě výdajů na investici, což znamená, 

že čistá současná hodnota je rovna nule: 
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1 )1(       (vzorec č. 3) 
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což lze zapsat také jako: 

0INPVCF   .     (vzorec č. 4) 

Hodnota vnitřního výnosového procenta se stanovuje iterativně, postupně se rozdíl 

levé a pravé strany rovnice snižuje, až dosáhneme jeho nulové hodnoty. 

Je-li vnitřní výnosové procento větší než diskontní míra zahrnující riziko, je projekt přes 

své riziko přijatelný. 

 Je-li investice na úvěr, mělo by být vnitřní výnosové procento vyšší, než je úroková míra. 

[30] 

UKAZATEL RENTABILITY 

Za efekt z investice se považuje zisk. Vychází se z toho, že změny v nákladech, 

které investice vyvolá, se promítnou v zisku, který tak dostatečně charakterizuje přínos 

investice. Výnosnost investice ROI se počítá podle vzorce: 

IN

Z
ROI r

        (vzorec č. 6) 

kde:  

Zr    průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice, 

IN   náklady na investici. 

 

Protože ve vzorci se používá průměrný roční zisk, lze takto srovnávat i projekty 

s různou dobou životnosti a s různou výší investičních nákladů. [30] 

VÝBĚR ZE ZAMĚNITELNÝCH VZÁJEMNĚ SE VYLUČUJÍCÍCH VARIANT 

Zaměnitelné, vzájemně se vylučující varianty, jsou takové, které uspokojují 

stejný účel a z nichž může být realizovaná jen jedna.  

Pro hodnocení investičních variant se stejnou dobou životnosti lze použít statickou 

nákladovou metodu založenou na srovnávání provozních a jednorázových nákladů. 

Vychází se z toho, že jedna varianta má vyšší provozní náklady, druhá vyšší jednorázové 

náklady, přičemž se svými výnosy neliší. [30] 
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Výhodnost investice se hodnotí koeficientem efektivnosti kef nebo jeho 

převrácenou hodnotou dobou návratnosti dodatečných investičních nákladů dn: 

)()(

)()(

ANBN

BNAN
ksti efektivnokoeficient

jj

pp

ef 
   (vzorec č. 7) 

)()(

)()(1

BNAN

ANBN

k
tnosti ddoba návra

pp

jj

ef

n

   (vzorec č. 8) 

Np  provozní náklady, 

Nj  jednorázové náklady, 

A, B  investiční varianty. 

 

Realizace 

Prvním úkolem této fáze je zpracování projektové dokumentace, která utváří 

ucelený soubor zavedených opatření v průběhu realizace čistší produkce. 

 Dokumentace musí být pečlivě vypracována a musí popisovat pozitivní efekty 

navržených investičních a neinvestičních opatření. Projektová dokumentace je předkládána 

vrcholnému managementu, který rozhoduje o realizaci opatření a způsobu financování. 

Obsahem tohoto dokumentu je především soupis navržených variant, návrhy získání 

finančních zdrojů, aplikační strategie, zodpovědné osoby, časový harmonogram 

prováděných činností a návrhy měření výsledků. 

Jedna z nejdůležitějších částí je oblast financování projektu. Některá investičně 

náročná opatření je možno financovat také z vnějších zdrojů.  

Aktuální možnosti získání dotací pro projekty snižování environmentálních zátěží, 

lze nalézt například na oficiálních stránkách MPO nebo MŽP.  

Další možností je také využití externích firem energetických služeb, které projekt 

financují a zpětně získávají peníze až z dosažených úspor. [28] 
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Vyhodnocení výsledků  

Cílem provedených změn projektu čistší produkce je vždy snížení negativních 

dopadů nehospodárného zacházení se vstupy a výstupy podniku. Aby bylo prokázáno, že 

bylo dosaženo požadovaného efektu, musí být výsledky přepočítány a vyhodnoceny.  

Vzhledem k tomu, že se preventivní strategie účastní všichni zaměstnanci podniku, měli by 

být o výsledcích informováni a tím více motivováni k zájmu o celý projekt. [22]  

3.5 NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ 

Strategické a efektivní plnění plánu politiky ČP zajišťuje dosažení vytyčených cílů. 

Je důležitou podmínkou těsná spolupráce všech zúčastněných stran a neustálé pokračování 

v činnostech, které budou zajišťovat stálé uplatňování zásad čistší produkce. [2] 

Je zásadní vytvořit dobrou komunikační síť, kde budou zapojeny všechny zájmové 

strany. Aktivity projektu čistší produkce musí neustále pokračovat a navazovat, protože 

pouze jednorázové vyhlášení projektu nezaručí trvalý efekt. Všechny zavedené varianty se 

musí i nadále hodnotit a rozvíjet. [40] 

3.6 DŮLEŽITÉ ZÁSADY ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY 

- Vysoký podíl odpovědnosti zaměstnanců za životní prostředí 

- Zhodnocení všech činností zařízení a jeho posouzení z hlediska vlivu na ŽP 

- Postoj zajišťující preventivní postupy vůči znečištění a nadměrné spotřebě 

- Kontrola dodržování vzniklých zásad a opatření 

- Sankce a způsoby nápravy vzniklých chyb během aplikace preventivní strategie 

- Informovanost mezi zaměstnanci, přesvědčení vedení k novým přístupům 

- Sdělování svého postoje veřejnosti 

- Vyhodnocování celého projektu, jeho neustálé opakování. 
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4 PROJEKT ČISTŠÍ PRODUKCE V DOMOVĚ U JEZERA 

4.1 PŘÍPRAVNÁ ČINNOST 

K realizaci projektu ČP v Domově U Jezera jsem získal souhlas ředitele organizace 

Mgr. Bc. Petra Jančíka, který ochotně poskytl všechny požadované informace. Všechny 

dotazy technického charakteru mi byly zodpovězeny provozním technikem objektu p. 

Janem Legerskim.  

Informace týkající se provozních činností byly blíže specifikovány formou diskuze 

s vedoucí úseku přímé péče o klienty a její zástupkyní.  

Zaměstnanci organizace jsou k možnostem snižování environmentálních zátěží 

velmi vstřícní. Jsou si vědomi nedostatků, které se v zařízení objevují a velmi rádi by 

problémy vyřešili. Poskytli také několik cenných připomínek a aktivně spolupracovali, což 

je v projektu ČP jedna z nejdůležitějších podmínek. 

4.2 PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ 

4.2.1 Popis technických parametrů objektu 

Budova domova důchodců byla postavena v roce 2003 a její provoz byl zahájen 1. 

1. 2004. Výstavba objektu byla financována dotačním programem MPSV a MF ČR - 

ISPROFIN a to v celkové hodnotě 111 954 058, 80 Kč. 

 Do současnosti nebyla budova rekonstruována, počítá se však s jejím rozšířením, 

kde by bylo možno poskytnout zázemí přibližně 30 novým uživatelům.  

Zastavěná plocha půdorysného řezu činí 2 113, 80 m
2
, s počtem 4 nadzemních 

podlaží. Užitková plocha obytných místností v budově, vč. příslušejících prostor je 5 247, 

62 m
2
. Podlahová plocha vytápěných místností je 5 760, 20 m

2
. 

 Budova je cihlová, bez zateplení s plochou střechou. V celém objektu jsou 

namontována plastová okna s dvojitým zasklením. [29]  
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4.2.2 Rozsah projektu ČP  

Byly stanoveny hlavní priority aplikace čistší produkce v DD Hlučín a to: 

1. SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ZEMNÍHO PLYNU 

2. SNÍŽENÍ SPOTŘEBY VODY 

3. SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

4. POSOUZENÍ PROVOZU PRÁDELNY  

Pro analýzu současného stavu byly použity tyto údaje a podklady: 

- Fakturační údaje spotřeby zemního plynu (roční zúčtování) 2011 – 2012 

- Fakturační data spotřeby vody (čtvrtletní zúčtování) 2011 – 2012 

- Fakturační podklady spotřeby elektrické energie (měsíční) 2011 – 2012 

- Rozbor dodávek pracích prostředků v roce 2012  

- Seznam elektrických spotřebičů v budově vč. jejich spotřeby k 1. 1. 2013 

- Externí audit – energetický průkaz budovy z r. 2004 

- Místní šetření  

4.3 PLÁN A ORGANIZACE ČINNOSTÍ 

V rámci organizace bylo třeba stanovit hlavní pracovníky, kteří se aktivně zapojí do 

procesu zavádění environmentálních systémů řízení. Důležitá je jejich dostatečná 

informovanost o řešené problematice. 

4.3.1 Odpovědné osoby 

Stanovení řídící a pracovní skupiny, odpovědné za plnění jednotlivých etap 

projektu: 

- Ředitel organizace 

- Vedoucí úseku provozně technického 

- Vedoucí úseku přímé péče o klienty 

- Zástupce vedoucího úseku přímé péče o klienty 

Úkoly členů řídící a pracovní skupiny budou tyto: 

- Předat všechny informace o plnění ČP v organizaci ostatním zaměstnancům 
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- Dávat úkoly vedoucí k plnění plánů environmentálních systémů řízení  

- Kontrolovat zda dochází k plnění zadaných požadavků 

- Motivovat zaměstnance, aby se do projektu ČP zapojili dobrovolně 

- Samostatně vyhledávat nové možnosti zavádění ČP v zařízení 

- Informovat příslušné vedoucí zaměstnance o zjištěných nedostatcích 

4.3.2 Harmonogram činností 

Projekt strategie čistší produkce bude v organizaci zaváděn v těchto krocích: 

 

1. Získání souhlasu vedoucích zaměstnanců a jejich seznámení s projektem ČP 

2. Vstupní hodnocení organizace 

3. Vytyčení klíčové osy projektu – Stanovení cílů  

4. Analýza energetických toků v zařízení 

5. Místní šetření 

6. Zhodnocení získaných údajů 

7. Navrhování variant řešení 

8. Vypracování plánu realizace projektu – Analýza proveditelnosti 

9. Vyhodnocení 

10. Vypracování závěrečné zprávy  

11. Zveřejnění závěrečné zprávy 

4.3.3 Cíle projektu 

Hlavní cíle zavedení ČP v DD Hlučín jsou tato:  

 Snížení spotřeby zemního plynu o 20% 

 Snížení spotřeby vody o 10% 

 Snížení spotřeby elektrické energie o 15%  

Vedení sociálního zařízení je plně otevřeno environmentální politice a během svého 

provozu již zavedlo několik opatření, která vedla k úsporám energetických vstupů. Při 

podrobnější analýze však bylo zjištěno, že existují další možnosti zavádění nových postupů 

a technologických opatření, které by plány energetických úspor nadále navyšovali. 
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Stanovené cíle jsou dány optimálními hodnotami, kterých by bylo možno 

dosáhnout zavedením opatření uvedených v následující kapitole. Posouzení úspěšnosti 

projektu bude možné v následujících letech, není okamžité. Aplikace ČP však není pouze 

jednorázový krok a zařízení i nadále musí hledat možnosti, jak svůj závazek vůči 

životnímu prostředí dodržet.  

4.4 SBĚR A ANALÝZA DAT – ENERGETICKÝ AUDIT 

4.4.1 Spotřeba zemního plynu 

Odečty spotřeby plynu jsou prováděny jednou ročně. Pro účely výpočtu rozdílných 

spotřeb v období topných a netopných měsíců je to jistě škoda. 

Měsíc Spotřeba plynu m
3
 Spotřeba v Kč vč. DPH 

Cena za m
3
 vč. 

DPH  

  2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Leden 4 843,00 5 365,62 59 269,32 56 500,00 12,24 10,53 

Únor 4 843,00 5 365,62 59 269,32 56 500,00 12,24 10,53 

Březen 4 843,00 5 365,62 59 269,32 56 500,00 12,24 10,53 

Duben 4 843,00 5 365,62 59 269,32 56 500,00 12,24 10,53 

Květen 4 843,00 5 365,62 59 269,32 56 500,00 12,24 10,53 

Červen 4 843,00 5 365,62 59 269,32 56 500,00 12,24 10,53 

Červenec 4 843,00 5 365,62 59 269,32 56 500,00 12,24 10,53 

Srpen 4 843,00 5 365,62 59 269,32 56 500,00 12,24 10,53 

Září 4 843,00 5 365,62 59 269,32 56 500,00 12,24 10,53 

Říjen 4 843,00 5 365,62 59 269,32 56 500,00 12,24 10,53 

Listopad 4 843,00 5 365,62 59 269,32 56 500,00 12,24 10,53 

Prosinec 4 843,00 5 365,62 59 269,32 56 500,00 12,24 10,53 

Celkem /rok 58 117,00 64 387,46 711 231,81 678 000,00 12,24 10,53 

Tabulka č. 1: Fakturační údaje spotřeby plynu za roky 2011 a 2012 

Oddělené sledování spotřeby plynu pro ohřev vody a vytápění není možné, 

odhadem však padesát procent množství spotřebovaného plynu je využíváno k vytápění a 
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50 procent k ohřevu vody pro potřeby klientů, v prádelně a ve stravovacím provozu. 

Průměrné měsíční spotřeby je proto možno pouze zprůměrovat. 

Spotřeba plynu je vedená přes servisní firmu Teplo Hlučín s r. o., která zároveň 

zajišťuje údržbu tepelných zařízení. Technici společnosti pravidelně několikrát týdně 

dochází, provádí revizi plynových kotlů a zajišťují veškeré opravy v rámci dodávky 

zemního plynu. Firma Teplo Hlučín nabídla Domovu U Jezera nejvýhodnější cenovou 

nabídku včetně dodatečného servisu, proto byla vybrána jako hlavní dodavatel.  

Vytápění:  

K vytápění budovy jsou používány dva výkonné kotle značky EUROVAL 210 a 

150, které byly pořízeny v roce výstavby. Technické parametry jsou při rychlém 

technologickém pokroku již zastaralé a dochází ke zbytečně vysoké spotřebě.  

 

Obrázek č. 8: Kotelna objektu [32] 

Společnost uvažuje o koupi nových kotlů. Vzhledem k velmi vysoké pořizovací 

ceně, je tento záměr v řešení, zakázka byla zadána několika dodavatelům a čeká se na 

předběžné kalkulace a nabídky. 

Topná sezóna v průměru bývá sedmiměsíční v návaznosti na charakteru počasí. 

Automatické spínání kotlů regulují v každém okruhu 3 – 4 čidla na každém z pater. 
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Podlahové topení je nainstalováno pouze v prostorách kaple a společných koupelen. 

Vzhledem k energetické náročnosti je toto topení využíváno minimálně. Systém vytápění 

je v budově realizován ve čtyřech okruzích s rozdílnou úpravou teplot.  

  Okruh 6.00 – 20.00 hod. 20.00 – 6.00 hod. 

1 SEVER 22°C 17°C 

2 VÝCHOD 22°C 18°C 

3 ZÁPAD 21°C 18°C 

4 Podlahové topení 19°C 17°C 

Tabulka č. 2: Úprava teplotních okruhů na DD Hlučín 

Tepelné ztráty objektu jsou způsobeny především způsobem větrání uživatelů, 

prostupem tepla stěnami nezateplené budovy a v okolí oken. Energetický audit včetně 

posouzení tepelných ztrát si nechal DD Hlučín zpracovat externí firmou Severomoravská 

plynárenská, a.s. v roce 2004. Výstupy výpočtu z energetického auditu jsou uvedeny 

v následující tabulce a grafu. 

Tepelná ztráta prostupem: 
Plocha v 

m
2
 

obvod. Stěna Porotherm 40 P+D (400 mm) 43,003 kW 16,80% 2745,1 

plastové dveře  15,413 kW 6,00% 146,5 

okna plastová 38,779 kW 15,20% 391,4 

podlaha 12,816 kW 5,00% 2113,8 

prosklené stěny 1,124 kW 0,40% 11,6 

střecha / strop kaple 0,326 kW 0,10% 28,3 

střecha / strop nad 3.NP 21,391 kW 8,40% 1794,8 

strop nad 4. NP 2,115 kW 0,80% 223,3 

Tepelné mosty    26,521 kW 10,40% - 

Celkem tepelná ztráta prostupem 163,528 kW 64,00%   

Celkem tepelná ztráta větráním 92,076 kW 36,00%   

Suma všech tepelných ztrát  255,604 kW 100%   

Tabulka č. 3: Výpočet tepelných ztrát DD Hlučín (vytápěná plocha = 6 004, 40 m
2
) [29] 
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Je patrné, že k velkým tepelným ztrátám dochází z důvodu neefektivního větrání ze 

strany uživatelů, kteří nechávají často okna a balkonové dveře otevřeny během odchodu 

z místnosti. Někdy i déle než hodinu.  Pootevřená okna ve ventilačním režimu bývají 

otevřena i během celého dne. Tepelné úniky jsou značné. 

 

Graf č. 1: Poměr tepelných ztrát objektu [29] 

V klasifikaci energetické náročnosti budov (dle ČSN 73 0540 -2) je budova 

hodnocena jako vyhovující. [29] 

Ohřev vody 

Plynové kotle jsou zde využívány také k ohřevu vody, která je zde využívána 

především k hygienickým potřebám uživatelů a zaměstnanců.  

V objektu nelze samostatně měřit množství spotřebovaného plynu pro TUV. 

V rámci energetického auditu bylo doporučeno instalovat na výstupu z kotle do ohřívače 

měřič množství tepla na straně ohřevu TUV.  

4.4.2 Spotřeba vody 

Voda je odebírána z místní vodovodní sítě. V zařízení je pak využívána především 

k hygienickým potřebám uživatelů. Dále je ve velké míře využívána ve stravovacím 

provozu, prádelně a při úklidových pracech. Průměrná spotřeba na uživatele za den je 

přibližně 100 l. 

Tepelné ztráty obvodová stěna   

plastové dveře  

okna  plastová 

podlaha 

prosklené stěny 

střecha / strop kaple 

střecha / strop nad 3.NP 

strop nad 4. NP 

Tepelné mosty    

Tepelná ztráta větráním 
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Spotřeba vody nemá samostatné členění do jednotlivých sekcí a je měřena pouze 

její celková spotřeba. Odečty probíhají čtvrtletně. V tabulce jsou uvedeny fakturační údaje 

za roky 2011 a 2012.  

Čtvrtletí  Spotřeba vody Cena Kč vč. DPH 

Vodné, stočné / 

m
3
 

  2011 2012 2011 2012 2011 2012 

1. 1 260,00 1 217,00 76 000,00 80 833,14 60,50 66,42 

2. 1 358,00 1 217,00 82 159,00 80 833,14 60,50 66,42 

3. 1 308,00 1 217,00 79 134,00 80 833,14 60,50 66,42 

4.  1 468,00 1 217,00 88 814,00 80 833,14 60,50 66,42 

Průměr za 

měsíc 
449,50 405,70 81 526,75 80 833,14 60,50 66,42 

Celkem /rok 5 394,00 4 868,00 326 107,00 323 332,56     

Tabulka č. 4: Fakturační údaje spotřeby vody za roky 2011 a 2012 

Sprchování:  

V zařízení je k hygienickým účelům nejvíce využíváno společných koupelen, které 

jsou vybaveny úspornými sprchovými hlavicemi. Koupelny na pokojích uživatelů mají 

klasické starší hlavice, které mají spotřebu kolem 15 litrů za minutu. Celkově se v objektu 

nachází 61 sociálních zařízení přímo na pokojích. Frekvence osobní hygieny závisí 

především na mobilitě klientů a zdravotních dispozicích.  

 

Obrázek č. 9: Vybavení společných koupelen [6] 
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Umyvadla: 

Všechna umyvadla v zařízení jsou vybaveny pákovými bateriemi pro regulaci 

teploty a průtoku. Díky tomu nedochází ke zbytečným únikům vody během nastavení 

klasickými kohoutky. 

Všechny vodovodní baterie jsou vybaveny perlátory a usměrňovači vodního 

proudu, které podléhají pravidelné revizi před zanesením a výměnou. Pravidelně je 

kontrolováno i těsnění vodovodních kohoutků, aby nedocházelo k únikům vody 

prokapáváním.  

Toalety: 

Většina pokojů má své vlastní sociální zařízení (nemá pouze 9 pokojů). Dále se na 

každém patře a v přízemí nacházejí společné toalety. Ani jedna z toalet není vybavena 

úsporným dvojitým splachováním. WC jsou zde vybaveny klasickou desetilitrovou 

nádržkou.  

Prádelna: 

 

Obrázek č. 10: Vybavení prádelny DD Hlučín [6] 

Budova je vybavena prádelnou pro praní prádla uživatelů. V současné době je 

využíváno 5 praček značky PRIMUS. Pračky se liší velikostí náplně a to: 6, 5 kg, 7, 5 kg, 
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10 kg, 12, 5 kg a 22 kg. Nejvíce je využíváno větších praček, každá z nich pere v průměru 

třikrát denně. V průměru je v zařízení práno 163 kg prádla denně. Spotřeba vody pro 1 kg 

prádla je 10 l. (příloha č. 2) 

Stravovací provoz: 

Voda je zde využívána k vaření pokrmů a k mytí nádobí v myčkách. Myčky jsou 

jednak v samotné kuchyni, tak i na jednotlivých patrech. Ty jsou pak v provozu 5krát 

denně a myjí ve dvouhodinových cyklech. 

4.4.3 Elektrická energie 

Náklady na elektrickou energii představují v nákladech zařízení největší podíl. Je 

využívána ve všech oblastech fungování celého zařízení.  

Společnost odebírá elektrickou energii od společnosti ČEZ, a.s. Vzhledem 

k velikosti spotřeby dodává ČEZ elektřinu ve dvou tarifech. 

 Denní tarif v čase 8. 00 hod – 20. 00 hod a noční levnější tarif v čase 20. 00 hod – 

8. 00 hod. Rozdíl v cenách obou tarifů je 0,70 Kč.   

Poměr využívání tarifů elektrické energie v grafu č. 2.  

 

Graf č. 2: Poměr využívání denního a nočního tarifu 

Spotřeba elektrické energie je odečítána jedenkrát měsíčně. Celkové roční náklady 

byly v roce 2011: 846 796, 73 kč a v roce 2012: 794 205,00 Kč a to i přes vyšší spotřebu 

Využití denního a nočního tarifu 

8. 00 hod - 20. 00 hod 

20. 00 hod - 8. 00 hod 
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v roce 2012. Úsporu vyvolalo snížení distribučních cen elektrické energie za KWh ze 

strany dodavatele.  

Měsíc 

Spotřeba el. Energie/ 

kWh Spotřeba v Kč vč. DPH 

Cena za kWh vč. 

DPH 

  2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Leden 18 384,00 18 856,00 77 212,80 71 814,00 4,20 3,81 

Únor 17 999,00 17 005,00 75 595,80 64 620,00 4,20 3,80 

Březen 17 270,00 17 775,00 72 534,00 67 345,00 4,20 3,79 

Duben 15 737,00 16 234,00 66 095,40 63 733,00 4,20 3,93 

Květen 15 784,00 16 662,00 66 292,80 64 256,00 4,20 3,86 

Červen 15 389,00 18 514,00 64 633,80 69 205,00 4,20 3,74 

Červenec 15 688,74 18 058,00 65 892,71 69 704,00 4,20 3,86 

Srpen 15 759,42 16 820,00 66 189,56 64 800,00 4,20 3,85 

Září 16 544,75 17 157,00 69 487,95 65 200,00 4,20 3,80 

Říjen 16 594,62 16 628,00 69 697,40 64 288,00 4,20 3,87 

Listopad 17 746,13 16 863,00 74 533,75 64 925,00 4,20 3,85 

Prosinec 18 721,61 16 952,00 78 630,76 64 315,00 4,20 3,79 

Celkem /rok 201 618,27 207 524,00 848 807,73 796 217,00 4,20 3,83 

Průměr za 

měsíc 16 801,52 17 293,67 70 566,39 66 183,75 4,20 3,83 

Tabulka č. 5: Fakturační údaje za spotřebu elektrické energie v letech 2011 a 2012 

 

Graf č. 3: Rozložení spotřeby elektrické energie v jednotlivých měsících 
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Osvětlení společných prostor  

K osvětlení společných prostor jsou nainstalovány úsporné 14 W a 18 W žárovky. 

Tento druh osvětlení není pouze na společných WC, které jsou osvětleny 60 W žárovkami.  

Venkovní prostory osvětlují 20 W žárovky, které se spínají pomocí světelných čidel.  

Obytné místnosti uživatelů  

Zařízení má celkem 72 jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů. 63 z nich má i 

vlastní sociální zařízení.  

V obytných místnostech uživatelů jsou namontována pětiramenná stropní svítidla. 

Z důvodu úspory energie jsou v lustrech našroubovány pouze dvě žárovky. Ve většině 

případů jsou lustry osázeny klasickými 40 W žárovkami. 

 Dále si uživatelé svítí ještě stolními lampičkami s 60 W žárovkami.   

Během zimních měsíců je doba svícení v jednotlivých pokojích okolo 10 hodin 

denně.  

Dále se v každém pokoji nachází 1 až 2 televizory, rádio a set top box. Tato 

zařízení jsou v provozu často během celého dne nepřetržitě i v době nepřítomnosti 

obyvatel, kteří přístroje většinou nevypínají při odchodu z pokoje. Tyto činnosti jsou 

v režii zdravotních sester, které je velmi často za uživatele vypínají.  

Televizní přístroje jsou často staršího data výroby a mají vysokou spotřebu 

elektrické energie. Výměna těchto zařízení ze strany DD Hlučín však není možná, neboť 

zařízení jsou v soukromém vlastnictví uživatelů.  

Společné elektrické spotřebiče: 

Největším zdrojem odběru v zařízení je kuchyň a prádelna. Spotřebiče ve 

stravovacím zařízení mají celkový odběr 120, 98 kW a v prádelně 155, 40 kW a to 

v případě, že by byly puštěny všechny najednou.  

Největším spotřebitelem ve stravovacím provozu jsou elektrické kotle se spotřebou 

24 kW, který je denně v provozu 2 – 3 hodiny a konvektomat se spotřebou 12 kW a 

stejnou denní provozní dobou.  



Bc. Martin Červený: Čistší produkce v podmínkách domova pro seniory v Hlučíně 

2013   29 

 

Spotřebiče s největším odběrem v prádelně jsou: 

- Mandl Primus (28 kW) 

- Mandl Electrolux (18,5 kW) 

- Sušičky (14,5 a 25,2 kW)  

- Pračka zn. Primus (21,6 kW).  

Dále se pak na jednotlivých patrech nacházejí myčky hygienických potřeb (lavory, 

nádoby potřebné při hygieně klientů) a myčky nádobí s využitím pro patra. Tyto myčky 

zapínají dle potřeby ošetřovatelky a jsou v provozu pětkrát denně ve dvouhodinových 

cyklech. 

Na sesternách a v kancelářích administrativních pracovníků jsou počítače, tiskárny 

a rychlovarné konvice. 

Ve třetím patře se pak nachází klimatizace, která v letních měsících ochlazuje 

prádelnu a kuchyň. Celoročně je toto zařízení využíváno také pro odsávání par v kuchyni.  

 

Obrázek č. 11: Technické zázemí ve třetím patře objektu [6]  
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4.4.4 Spotřeba čistících a pracích prostředků 

Úklidové a čistící práce v zařízení sociální péče jsou v režii externí společnosti. 

Veškeré úkony, které vykonává externí firma v rámci smluvního vztahu, jsou prováděny 

v souladu s veškerými hygienickými normami. Denně do zařízení dochází pět externích 

zaměstnanců, kteří se starají o čistotu zařízení.  

Ústav v minulosti propočítával nákladovost vlastního zázemí úklidových prací nebo 

využití služeb specializované firmy. Současný stav je pro zařízení výhodnější a nehodlá jej 

zatím měnit.  

Zařízení však disponuje vlastní prádelnou, která plní potřeby svých klientů a také 

přijímá zakázky cizích zájemců o prádelenskou činnost.  

 

Obrázek č. 12: Prádelenský provoz [6] 

 

Dodávku pracích prostředků zajišťuje firma ALFACHEM, s r. o. v závislosti na 

množství objednávek prádelny. V loňském roce byly uskutečněny celkem tři termíny 

dodávky v březnu, červenci a prosinci. V následující tabulce uvádím údaje o spotřebě 

pracích prostředků v roce 2012.  
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Prací Počet Celkem Průměrná Cena za Cena 

prostředek kusů kg 1 kg Kč celkem 

LAVAR 1    26kg 30 780 48,39 37 741,60 

LAVAR 2     20kg 11 220 116,03 25 525,80 

LAVAR 3    30kg 9 270 42,93 11 591,10 

LAVAR 4    20kg 1 20 16,81 336,20 

LAVAR 5    21kg 4 84 64,43 5 412,09 

LAVAR 6    20kg 9 180 41,51 7 472,40 

C E L K E M 64 1 554   88 079,19 

Tabulka č. 6: Spotřeba pracích prostředků za rok 2012 

Systém průmyslového praní LAVAR: 

Jedná se o komplexní prací systémy, které zahrnují kapalné prací prostředky, 

enzymatické bělící, neutralizační a avivážní prostředky a dávkovače. Všechny produkty 

jsou určené pro prádelenskou činnost v ústavech sociální péče a komerčních prádelnách. 

Jedná se o ekologickou řadu, která neobsahuje žádné silikáty ani fosfáty. Systém LAVAR 

splňuje všechny hygienické normy a je velmi šetrný k životnímu prostředí. [27] 

Prací prostředky LAVAR jsou do pračky dávkovány automaticky bez vnějšího 

zásahu v závislosti na pracím programu. Prací program se volí v závislosti na povaze 

prádla. Společnost ALFACHEM, s r. o. provádí všechny úkony spojené s potřebou pracích 

prostředků v prádelně  DD Hlučín – od dodávky tekutých pracích prostředků, instalace, 

nastavení, po servis dávkovacího zařízení. [27] 

Systém LAVAR obsahuje tyto kapalné prací přípravky: 

 LAVAR 1 - Alkalická a sekvestrační prací přísada. 

 LAVAR 2 - Univerzální prací přípravek na bázi tenzidů. 

 LAVAR 3 - Bělící (oxidační) přípravek pro vysoké teploty. 

 LAVAR 4 - Tenzidový prací přípravek s enzymy. 

 LAVAR 5 - Neutralizační přípravek alkalií. 

 LAVAR 6 - Neutralizační přípravek alkalií a avivážní přípravek. 
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4.4.5 Identifikace kritických oblastí 

Z analýzy energetických vstupů a zjištění informací o chodu zařízení bylo možno 

vytýčit si základní kritické oblasti, ve kterých dochází ke ztrátám. Před samotným návrhem 

konečných variant řešení byly zjištěny především tyto nedostatky:  

Spotřeba zemního plynu 

 Zastaralé kotle 

 Nezateplená budova 

 Špatně těsnící plastová okna a balkónové dveře 

 Protápění - neefektivní způsob větrání ze strany uživatelů DD 

 Chybějící reflexní folie za topnými tělesy 

Spotřeba vody 

 Splachovadla s jednotným neúsporným splachováním 

 Nevhodné hlavice na sprchách v obytných místnostech uživatelů 

 Mytí nádobí v nenaplněných myčkách 

Spotřeba elektrické energie 

 Svícení neúspornými žárovkami 

 V zimních měsících jsou rozsvícená světla na pokojích i během dne 

 Nevypínání elektrických spotřebičů ze zásuvky na noc 

 Energeticky náročné spotřebiče, především na pokojích uživatelů 

 Zapnuté elektrické přístroje při delší nepřítomnosti v místnosti 

 Spouštění ne zcela naplněných myček nádobí 

Spotřeba pracích a čisticích prostředků 

Tuto oblast je možno z projektu ČP v DD Hlučín vyloučit, neboť: 

 Spotřeba čisticích prostředků není v režii DD Hlučín 

 Systém dávkování pracích prostředků je automatický a prádelna již používá 

produkty, šetrné k životnímu prostředí  
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5 VYHODNOCENÍ A REALIZACE PROJEKTU 

5.1 NÁVRHY MOŽNÝCH OPATŘENÍ  

Úspěšnost projektu je dána především aktivní účastí všech zainteresovaných osob. 

Zaměstnanci jsou téměř denně zapojeni do činností spojené s chodem sociálního zařízení a 

mohou tak nejlépe posoudit ve kterých oblastech nejčastěji dochází ke 

zbytečným energetickým a materiálovým ztrátám.  

Tato skutečnost byla využita také při hledání nejvhodnějších řešení současných 

problémů. Byla použita nejčastěji využívaná metoda brainstormingu, které se účastnilo 5 

osob v nejvyšších funkcích DD Hlučín. Aktivní účastí se zapojil ředitel zařízení, vedoucí 

úseku provozně technického a 3 vedoucí zaměstnankyně úseku přímé péče o klienty.  

Všichni zúčastnění byli předem uvědomění o řešené problematice a dostali prostor 

k promyšlení. Během brainstormingu pak byli vyzváni, aby ústně identifikovali kritické 

oblasti a nápady, jakými je řešit.  

Během brainstormingu byly získány tyto návrhy úspor: 

ZEMNÍ PLYN 

 Zvýšit dohled zaměstnanců nad neefektivním způsobem větrání klienty na pokojích 

 Vybavit topná tělesa regulovatelnými termoventily 

 Snižovat teplotu vytápění v nočních hodinách 

 Vytvořit systém kalkulace nákladů za teplo dle skutečné spotřeby na jednotlivých 

pokojích – umístění měřičů na jednotlivé pokoje 

 Umístit za radiátory reflexní folie pro odraz tepla do místností 

 Zajistit revize špatně těsnících oken a balkonových dveří  

 Zvážit možnost alternativy podlahového vytápění v kapli (časté stížnosti na chlad 

v kapli a velká energetická náročnost tohoto druhu vytápění) 

 Výměna zastaralých kotlů s koncem doby životnosti 

 Hledat alternativy ohřevu vody – např. solární trubice na střeše objektu 

 Zvážit možnost instalace tepelného čerpadla  
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VODA 

 Vybavit toalety úsporným dvojitým splachovacím zařízením nebo stop systémem 

 Zavedení ekologického splachování recyklací vody z kohoutku 

 Výměna klasických hlavic na sprchách v koupelnách klientů 

 Hledat úspory v prádelně 

 Zvážit další možné využití vody z vlastní studny 

 Shromažďovat dešťovou vodu k užití v oblastech s možnou spotřebou užitkové 

vody 

ELEKTRICKÁ ENERGIE 

 Výměna žárovek s vyšší svítivostí (stížnosti na špatné osvětlení některých prostor) 

 Výměna starých pětiramenných svítidel za nová 

 Namontovat pohybová čidla na toaletách 

 Vypínání televizí a rádií na pokojích klientů při odchodu (vyšší dohled sester) 

 Zhasínání světel na pokojích při odchodu z pokojů 

 Vyrobit centrální vypínač televize a set-top boxu a umístit jej na noční stolek 

klientů 

 Nezapínat málo naplněné myčky na nádobí a hygienické potřeby klientů 

 Využít nevyužitého prostoru plochých střech k umístění solárních panelů pro 

výrobu elektrického proudu 

 Zakoupit výkonnější pračky s nižší spotřebou 

5.2 VOLBA VARIANT K REALIZACI 

Všechny navrhované varianty byly v rámci řídící skupiny a vrcholného 

managementu prodiskutovány. Vybrány k následující podrobnější analýze byly tyto: 

1. SKUPINA: NEINVESTIČNÍ NÁKLADY, OKAMŽITĚ REALIZOVATELNÉ  

 Zvýšení dohledu přítomných zaměstnanců nad správným vypínáním 

elektrických spotřebičů uživateli 

 Zajistit dohled zaměstnanců nad neúměrným větráním v místnostech ze strany 

uživatelů 
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 Provést úpravy vedoucí ke správnému těsnění oken a balkonových dveří 

 Snížit frekvenci využívání myček na oddělení 

2. SKUPINA: NÍZKONÁKLADOVÉ VARIANTY S DOBOU REALIZACE 1 ROK 

 Výměna klasických žárovek za úsporné 

 Snížení počtu žárovek na pokojích (žárovky s vyšší svítivostí) 

 Instalace úsporných splachovacích systémů  

 Výměna úsporných sprchových hlavic v koupelnách uživatelů 

 Vylepení prostoru za radiátory reflexní fólií 

 Zakoupení regulačních termohlavic na topná tělesa 

3. SKUPINA: VYŠŠÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY, DOBA REALIZACE VÍCE NEŽ 1 

ROK 

 Zakoupení nových energeticky úspornějších kotlů 

 Zakoupení výkonnější pračky 

4. SKUPINA: VARIANTY S MOŽNOU REALIZACÍ V BUDOUCNU 

 Instalace solárních trubic na ohřev vody na střechu zařízení 

 umístění fotovoltaických panelů pro výrobu elektřiny na střechu objektu 

 Využití tepelného čerpadla jako alternativy zdrojů tepla 

 Splachovací systémy na tzv. šedou vodu 

 Vnější zateplení budovy 

5.3 ANALÝZA PROVEDITELNOSTI 

Při výběru variant k realizaci bylo třeba zjistit, který z návrhů je nejvýhodnější a 

jaký bude následný přínos.  

Prvotním cílem zavádění čistší produkce je snižování environmentálních dopadů 

lidských činností a šetřit přírodními zdroji. Při zavádění projektu v DD Hlučín se nejprve 

hledaly oblasti, kde dochází k největším energetickým a materiálovým únikům a poté se 

zjišťovaly příčiny a možnosti řešení.  
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V oblasti ochrany životního prostředí došlo při aplikaci ČP: 

- Snížení spotřeby zemního plynu 

- Snížení spotřeby pitné vody 

- Snížení spotřeby elektrické energie 

- Efektivnější využívání energií z obnovitelných zdrojů 

- Opětovné využití „šedých“ vod 

Z hlediska technického provedení byly zváženy: 

- Možnosti dodávek energií 

- Dispoziční možnosti objektu 

- Koupě nových zařízení 

- Servis a revize nových a současných zařízení 

- Změna frekvence využitelnosti 

- Školení zaměstnanců 

- Dodržování zásad bezpečnosti práce 

Z ekonomického hlediska pak: 

- Výše investičních nákladů (vč. dodatečných) k zavedení opatření 

- Porovnání současných a následných provozních nákladů 

- Sledování cenového vývoje energií 

- Návratnost investic a kalkulace budoucího přínosu 

- Změny v provozních nákladech zařízení 

- Možnosti získání externích zdrojů na realizaci větších investičních operací 

5.4 PLÁN REALIZACE 

Stanovuje: 

- Souhrn opatření  

- Lhůty realizace 

- Odpovědné osoby za realizaci 

- Harmonogram potřebných školení 

- Časové rozmezí pro vyhodnocení účinků zavedených opatření 



Bc. Martin Červený: Čistší produkce v podmínkách domova pro seniory v Hlučíně 

2013   37 

 

Skupina 

opatření 
Realizace 

Lhůty pro 

zavedení  
Odpovědná osoba Potřebné školení 

1. skupina  

Vypínání 

spotřebičů na noc 
ihned 

Sociální 

pracovnice v přímé 

péči 

Ihned po zveřejnění 

dokumentu 

Správné větrání  ihned 
Sociální 

pracovnice v přímé 

péči 

Ihned po zveřejnění 

dokumentu 

úprava těsnosti 

oken a balkonů 
ihned 

Sociální 

pracovnice v přímé 

péči 
NE 

Nižší frekvence 

využití myček 
ihned 

Sociální 

pracovnice v přímé 

péči 

Ihned po zveřejnění 

dokumentu 

2. skupina 

Výměna žárovek  Do 1. měsíce 
Vedoucí úseku 

provozně-

technického 
NE 

úsporné 

splachovací 

zařízení 
Do 3. měsíců 

Vedoucí úseku 

provozně-

technického 

Následující den po 

instalaci  

úsporné sprchové 

hlavice 
Do 3. měsíců 

Vedoucí úseku 

provozně-

technického 
NE 

Reflexní fólie za 

topná tělesa 
Do půl roku 

Vedoucí úseku 

provozně-

technického 
NE 

3. skupina  

Nové kotle na ZP Do dvou let 
Vedoucí úseku 

provozně-

technického 
NE 

Nové pračky Do dvou let 
Vedoucí úseku 

provozně-

technického 

Ihned před zprovozněním 

zařízení, seřízení 

dávkovacího systému 

společnosti Alfachem 

4. skupina 

Solární trubice na 

ohřev vody 
Do 5 let 

Vedoucí úseku 

provozně-

technického 

Zajištěno dodavatelskou 

firmou 

Fotovolataické 

panely 
Do 5 let 

Vedoucí úseku 

provozně-

technického 

Zajištěno dodavatelskou 

firmou 

Tepelné čerpadlo Do 5 let 
Vedoucí úseku 

provozně-

technického 

Zajištěno dodavatelskou 

firmou 

Systémy na šedou 

vodu 
Do 10 let 

Vedoucí úseku 

provozně-

technického 

Zajištěno dodavatelskou 

firmou 

Vnitřní zateplení 

budovy 
Do 3 let 

Vedoucí úseku 

provozně-

technického 
NE 

Program měření účinků zavedených opatření bude v následujících dvou letech od zavedení  

Tabulka č. 7:  Plán realizace projektu ČP v DD Hlučín 
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5.5 APLIKACE ČP V PODMÍNKÁCH DOMOVA U JEZERA 

5.5.1 Předběžná analýza opatření – ZEMNÍ PLYN 

1. SKUPINA  

 Kontrola a úprava těsnosti oken a balkonových dveří v pokojích 

uživatelů 

Pokoje klientů jsou vybavena plastovými dvojitými okny, která dle slov obyvatel a 

personálu nejsou těsná. K tomuto stavu došlo zřejmě nedostatečným uzavíráním oken 

během zimních mrazivých dní, kdy do oken v mikroventilačním režimu zatekla voda, která 

následně zmrzla. Toto opatření navrhuje, aby špatná geometrie oken byla seřízena do 

původního stavu.  

Investiční náklady: Kč 0,- 

Roční úspora při vytápění 2 % z celkové spotřeby: 643,87 m
3
 (Kč 6 780,-)  

Návratnost okamžitá 

 Správné větrání v místnostech během topné sezóny 

Během zimních měsíců se personál DD často potýká s problémem nevhodného 

způsobu větrání ze strany uživatelů, kteří mají často otevřená okna na ventilační režim 

během celého dne a při odchodu z místností (i na delší dobu) nechávají okna otevřená 

dokořán. Dochází tak k obrovským únikům teplého vzduchu a zdi jsou silně ochlazeny. A 

trvá delší dobu, než je teplotní režim v místnosti opět vyrovnán. Opačným problémem u 

některých obyvatel je nedostatečné větrání pokojů, kde se následně tvoří plísně. Tímto 

navrhovaným opatřením se chce apelovat na zaměstnance zařízení, aby důsledně dohlíželi 

nad frekvencí a způsobem větrání klientů, imobilním obyvatelům sami větrali v pokojích a 

kontrolovali, zda jsou okna zavřená, když v místnostech není nikdo přítomen. 

Investiční náklady: Kč 0,- 

Roční úspora během topného období 3% z celkové spotřeby: 965,81 m
3
 (Kč 10 170,-) 

Návratnost okamžitá 
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2. SKUPINA 

 Instalace reflexních fólií za topná tělesa 

Umístění tepelně-izolační hliníkové fólie za radiátory sníží velikost tepelných ztrát 

přes stěny a odráží až 90% vyzařovaného tepla zpět do místnosti. Přichycení je možné 

pomocí oboustranné lepicí pásky a použití je reálné i v případě podlahového vytápění. 

Návratnost investice bývá jednu topnou sezónu a opatření dokáže šetřit 2 -10% energie 

potřebné k vytápění. [31]  

 

Obrázek č. 13: Ilustrační foto; reflexní fólie umístěná za topným tělesem [20] 

Celkem radiátorů: 150 ks 

Pořizovací cena za 1
 
topné těleso: Kč 50,-  

Pořizovací cena celkem: Kč 7 500,- 

Roční úspora plynu: 1 609, 69 m
3
 (Kč 16 950,-) 

Doba návratnosti: 5,5 měsíce (162 dní)  

3. SKUPINA  

Výměna zastaralých plynových kotlů za nové 

Plynové kotle pro ohřev teplé vody a vytápění objektu byly instalovány v roce 2003 

a vzhledem k novým úspornějším technologiím je znatelné jejich morální zastarání.  

Účinnost modernějších kotlů je podstatně vyšší. [19] 
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Modernizací lze dosáhnout úspory 20 – 30 % a návratnost vložených investic se 

pohybuje v návratnosti okolo 4 let. [9] 

Investiční náklady: Kč 600 000,- 

Roční úspora (20 – 30 % z celkové spotřeby zemního plynu):  

12 877 kWh (Kč 135 600,-) – 19 316 kWh (Kč 203 400,-) 

Doba návratnosti: 2,9 - 4,4 let 

4. SKUPINA 

 Instalace solárních kolektorů k ohřevu vody  

Toto opatření je zařazeno do 4. skupiny návrhů, které budou sloužit k možné 

realizaci v budoucnosti. V současné době však z důvodu větších pořizovacích nákladů 

nemohou být ihned uskutečněny.  

Instalace solárních systémů šetří během celého roku až 70% energie potřebné 

k ohřevu vody. Voda je ohřívána principem pohlcování slunečních paprsků. [25] 

Kvalitu opatření umocňuje také fakt, že objekt DD Hlučín má veškeré energetické 

rozvody umístěny přímo pod střešní plochou v posledním patře zařízení. 

 

Obrázek č. 14: Ilustrační foto; Solární kolektory pro ohřev vody [17] 

Kalkulace investice:  

Počet termických panelů na střeše: 50 ks (130 m
2
 plochy) 

Investiční náklady: Kč 1 800 000,-  
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Odhad obsahu ohřívače: 7 500 l 

Životnost systému: 20 let 

Meziroční nárust cen: 9 % (inflační faktor, zvyšující se ceny energií)  

Diskontovaná návratnost: 4,7 let 

Prostá návratnost: 7,2 let 

Roční úspora: 27 200 m
3
 zemního plynu potřebného k ohřevu vody  

Výpočet návratnosti pro ohřev vody: 

 Do výpočtu je započten průměrný meziroční nárůst cen o 9 %, který zahrnuje 

inflační znehodnocení a průměrný meziroční zvyšování cen energií ze strany 

dodavatelských subjektů 

Rok 

Roční úspora 

(Kč) Peněžní tok (Kč) 

  Rok instalace -1 800 000,00 

1 286 347,00 -1 513 653,00 

2 312 118,23 -1 201 534,77 

3 340 208,87 -861 325,90 

4 370 827,67 -490 498,23 

5 404 202,16 -86 296,07 

6 440 580,35 354 284,28 

7 480 232,59 834 516,87 

8 523 453,52 1 357 970,39 

9 570 564,33 1 928 534,72 

10 621 915,12 2 550 449,85 

11 677 887,49 3 228 337,33 

12 738 897,36 3 967 234,69 

13 805 398,12 4 772 632,81 

14 877 883,95 5 650 516,77 

15 956 893,51 6 607 410,28 

16 1 043 013,92 7 650 424,20 

17 1 136 885,18 8 787 309,38 

18 1 239 204,84 10 026 514,22 

19 1 350 733,28 11 377 247,50 

20 1 472 299,28 12 849 546,78 

Celkem 14 649 546,78   

Tabulka č. 8: Návratnost solárních kolektorů 
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Graf č. 4: Peněžní toky investice do solárních kolektorů 

 Získávání energie pro vytápění pomocí tepelného čerpadla 

Do objektu bude navrženo 4 ks tepelného čerpadla vzduch/voda o celkovém 

výkonu 123,2 kW. Tato čerpadla budou sloužit k pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev 

teplé vody.  

 Na střeše objektu budou umístěny venkovní jednotky tepelných čerpadel. Vnitřní 

jednotky, akumulační nádoba a ohřívač teplé vody budou osazeny v technické místnosti. 

Tepelná čerpadla budou zapojena do tzv. kaskády. Za akumulační nádobou, která je 

navržena pro správný chod celého systému, bude rozvod napojen do stávajícího systému 

vytápění a ohřevu teplé vody.  

Investiční náklady: Kč 1 907 098,- 

Roční úspora: Kč 268 133,-  

Meziroční nárůst cen: 9% (inflační faktor, meziroční růst cen energií) 

Diskontovaná návratnost: 5,7 let 

Prostá návratnost: 7,1 let 
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Výpočet návratnosti tepelného čerpadla:  

Rok 

Roční úspora 

(Kč) Peněžní tok (Kč) 

  Rok instalace -1 907 098,00 

1 268 133,00 -1 638 965,00 

2 292 265,00 -1 346 700,00 

3 318 569,00 -1 028 131,00 

4 347 240,00 -680 891,00 

5 378 492,00 -302 399,00 

6 412 556,00 110 157,00 

7 449 686,00 559 843,00 

8 490 158,00 1 050 001,00 

9 534 272,00 1 584 273,00 

10 582 356,00 2 166 629,00 

11 634 768,00 2 801 397,00 

12 691 897,00 3 493 294,00 

13 754 168,00 4 247 462,00 

14 822 043,00 5 069 505,00 

15 896 027,00 5 965 532,00 

16 976 670,00 6 942 202,00 

17 1 064 570,00 8 006 772,00 

18 1 160 381,00 9 167 153,00 

19 1 264 816,00 10 431 969,00 

20 1 378 649,00 11 810 618,00 

Tabulka č. 9: Výpočet návratnosti tepelných čerpadel v DD Hlučín 

 

Graf č. 5: Peněžní toky investice do tepelných čerpadel 
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SHRNUTÍ ZAVEDENÍ OPATŘENÍ V OBLASTI ZEMNÍHO PLYNU 

Pozn. Do výpočtu byly zařazeny pouze varianty ze skupin 1 – 3, které jsou pro 

sociální zařízení momentálně realizovatelné.  

- Celkové náklady: Kč 607 500,- 

- Celková úspora v m
3
 ročně: 16 096,32 – 22 535,32 (průměrná úspora 30% 

spotřeby roku 2012) 

- Celková úspora v Kč ročně: 169 500,- – 237 300,- 

- Přibližná doba návratnosti: 2,6 let – 3,5 let 

 

5.5.2 Předběžná analýza zavedených opatření – PITNÁ VODA 

1. SKUPINA  

 Snížení počtu mycích cyklů v myčkách na patrech  

Každé z obytných pater je vybaveno myčkami na nádobí užívaného klienty během 

dne. V současnosti je frekvence využívání těchto spotřebičů pětkrát denně na obou patrech 

a to i v případě, že nejsou zcela naplněny. V případě mytí pouze třikrát denně dojde 

k úspoře pitné vody a také elektrické energie. [26] 

Investiční náklady: Kč 0,- 

Úspora vody denně (obě patra): 120 l (Kč 7,92,-) 

Úspora vody ročně:  43,2 m
3
 (Kč 2 890,80,-) 

Okamžitá návratnost v roční výši Kč 2 890,-.  

2. SKUPINA 

 Instalace vypouštěcích ventilů s dvoutlačítkem na toalety  

Opatření navrhuje do klasických splachovacích nádržek o objemu 10 l instalaci 

ekologického vypouštěcího ventilu, který reguluje množství vody použité pro spláchnutí. 

Mechanismus je duální pro 3 nebo 6 l. [14] 

Současný stav: 52 sociálních zařízení s klasickou splachovací nádržkou o objemu 10 l 
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Počet mobilních klientů: průměrně 30 uživatelů využívající sociální zařízení  

Počet zaměstnanců: Průměrně je celodenně přítomno 13 zaměstnanců 

Frekvence použití: 6 spláchnutí osoba/den  

Pořizovací cena jednoho úsporného splachovacího zařízení je Kč 360,- 

Investiční náklady: Kč 18 720,- 

Celková úspora denně: 1,72 m
3 

(Kč 144,-) 

Celková úspora rok: 627,3 m
3 

(Kč 41 610,-) 

Doba návratnosti: 5,5 měsíce (164 dní)  

 Instalace úsporných sprchových hlavic v koupelnách uživatelů 

Sociální zařízení při pokojích klientů nejsou vybavena úspornými sprchovými 

hlavicemi, které dokážou šetřit až 75% vody v průtoku.  

Systém je založen na nasycení vody bublinkami vzduchu a výsledkem je prosycený 

proud vody, který zajišťuje stejný pocit ze sprchování, jako při užití klasických sprchových 

hlavic. [16] 

Počet sprchových hlavic k výměně: 36 ks 

Průměrná spotřeba vody ke sprchování na klienta za den je 30 l.  

Investiční náklady 1 ks/celkem: Kč 790,-/Kč 28 440,- 

Roční úspora: 697,5 m
3 

(Kč 46 070,-) 

Doba návratnosti: 7,5 měsíce (225 dní) 

3. SKUPINA 

 Nahrazení dvou menších praček (10, 5 kg a 7,5 kg) jednou výkonnější 

(24 kg) 

V současnosti disponuje zařízení pěti různými pračkami o rozdílných spotřebách 

vody. Opatření navrhuje nahradit praní ve dvou pračkách s náplní 10,5 kg a 7,5 kg jednou 

větší, s možností praní 24 kg prádla (jeden prací cyklus).  

V současnosti je vytíženost obou menších praček -  třikrát denně jeden prací cyklus.  
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Obrázek č. 15: Ilustrační foto; Nová pračka Primus FX240 [42] 

 

Investiční náklady: Kč 345 000,- (PRIMUS FX240)  

Úspora vody denně: 120 l (Kč 7,92,-)  

Úspora vody ročně: 43,8 m
3
 (Kč 2 890,-) 

Doba návratnosti: 119 let 

Investice nebude zařazena do realizovatelných opatření návrhů čistší produkce, 

neboť projekt je z hlediska časové návratnosti zcela nepřijatelný. Doba návratnosti je 

několikrát větší, nežli životnost spotřebiče.  

4. SKUPINA 

 Zabudování systémů na recyklaci odpadních vod  

V rámci zavádění čistší produkce v DD Hlučín byla přijata také myšlenka recyklace 

vod z koupelen.  

Tyto „šedé vody“, charakteristické svým zbarvením, se vyznačují nízkou mírou 

znečištění a není až tak náročná jejich úprava. 

 Recyklovanou vodu je pak možné používat například pro splachování toalet nebo 

při zavlažování. V celkové denní spotřebě pitné vody zastává více než 50% odpadní voda, 

kterou je možno znovu využít. [21, 34]  
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Některé průzkumy ukazují, že pouhé 3% spotřeby vody v domácnostech jsou 

využívány jako voda pitná a zbytek se stává vodou užitkovou. [36] 

AČKOLIV SE PRO OBYVATELE VYSPĚLÝCH ZEMÍ STALA NEUSTÁLÁ 

DODÁVKA PITNÉ VODY SAMOZŘEJMOSTÍ, VE SVĚTĚ JE TATO 

KOMODITA MNOHDY VZÁCNOSTÍ A TAK BY SE S NÍ MĚLO TAKÉ 

ZACHÁZET. [22] 

Dále je možno k provozním účelům v zařízení využívat také vodu dešťovou, 

hromaděnou při spádu ze střechy a nepropustných povrchů, na které dopadá.  

Základem čištění šedých vod se stává biologické čištění a filtrace látek, které jsou 

nerozpustitelné.  

Problémem v budově však zůstává technologie vedení odpadních vod. Pro zařízení 

by zavedení tohoto opatření znamenalo kompletní nabourání celého odpadního systému a 

byla by tudíž značně nákladná jak z hlediska nákladů na koupi recyklačního zařízení, 

membránových či jiných filtračních článků, biologických čistidel, ale také z větší části na 

rekonstrukci objektu. 

 V současnosti je toto nepřípustné vzhledem k nízkému stáří budovy. Do 

budoucnosti je však tento návrh pro zařízení zajímavý. Záleží na technologickém pokroku. 

V dnešní době systémy na recyklaci šedých vod nejsou až tak známy, to se snad do 

budoucna změní a nabídka trhu se rozšíří.  

 

SHRNUTÍ ZAVEDENÍ OPATŘENÍ V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

- Celkové náklady: Kč 47 160,- 

- Celková úspora v m
3
 ročně: 1 368 (úspora 28% spotřeby roku 2012) 

- Celková úspora v Kč ročně: 88 120,- 

- Přibližná doba návratnosti: 6,4 měsíce 
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5.5.3 Předběžná analýza opatření – ELEKTRICKÁ ENERGIE 

1. SKUPINA  

 Úspora při vypínání „stand-by“ režimu spotřebičů na noc 

Spotřebič 
Počet 

ks 

Spotřeba stand by 

režim ročně (Kč) 

Celkem 

(Kč) 

Televizor 92 50 4600 

Set top box 92 90 180 

DVD 10 225 2250 

Rádio 10 140 1400 

Počítač 10 100 1000 

Tiskárna 3 330 1000 

Celkem 217 935 18 500 

Tabulka č. 10: Vybavení elektrickými spotřebiči s režimem stand-by 

Investiční náklady: Kč 0,- 

Roční úspora: 4 830 kW/h (Kč 18 500,-) 

Návratnost okamžitá (Důležitým faktorem je svědomitost zaměstnanců při dodržování 

tohoto opatření) [10] 

2. SKUPINA 

 Výměna klasických žárovek na pokojích klientů za úsporné  

Zatímco společné místnosti a prostory jsou vybaveny úspornými světelnými zdroji, 

na pokojích uživatelů jsou pětiramenné lustry s klasickými 40 W žárovkami. V rámci 

úspory spotřeby elektrické energie jsou z pěti žárovek funkční vždy pouze dvě. Přesto 

dochází ke zbytečné spotřebě elektrické energie, která by se dala snížit výměnou za 

úsporné světelné zdroje. V tomto případě jsou navrženy dvě varianty a to koupě dvou 

úsporných žárovek (9 W), nebo instalace pouze jedné žárovky s vyšší svítivostí (20 W). 

Současná situace:  

72 pokojů – 144 žárovek se spotřebou 40 W   

Doba svícení v letních měsících: průměrně 2 hodiny/den 
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Doba svícení v zimních měsících: průměrně 10 hodin/den 

Průměrná doba svícení: 6 hodin/den 

Varianta A: Instalace dvou úsporných svítidel se spotřebou 9 W (srovnatelná svítivost 

s klasickou žárovkou 46 W) 

Cena 1 ks: 50 Kč [33]  

Investiční náklady celkem:  Kč 7 200,-  

Úspora v zimních měsících celkem/den: 12,96 kW/h (Kč 49, 64) 

Úspora v letních měsících celkem/den: 8,93 kW/h (Kč 34,20) 

Průměrná roční úspora: 9 778,35 kW/h (Kč 37 450,75) 

Doba návratnosti: 2,3 měsíce (70,2 dní) 

Varianta B: Instalace jednoho úsporného zářiče se spotřebou 20 W (svítivost srovnatelná 

s klasickou žárovkou 92 W) 

Cena 1ks: Kč 50,-Kč [33]  

Investiční náklady celkem:  Kč 3 600,- 

Úspora v zimních měsících celkem denně:  14,4 kW/h  (Kč 55,16) 

Úspora v letních měsících celkem denně: 8,64 kW/h (Kč 33,09) 

Průměrná roční úspora: 9 460,8 kW/h (Kč 36 234,86) 

Doba návratnosti: 1, 25 měsíce (36,5 dní) 

VÝBĚR ZE DVOU VARIANT 

Výpočet koeficientu efektivnosti dle vzorce č. 7 : 
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Vypočtená hodnota vypovídá o vyšší efektivnosti navržené varianty A, která se sice 

vyznačuje vyššími investičními náklady, které jsou však následně kompenzovány 

návratností investice.  

 Výměna žárovek ve stolních lampičkách na pokojích uživatelů 

Každý z obyvatel DD má k dispozici stolní lampičku, které využívá během čtení 

knih či jiných aktivit. Žárovky v těchto spotřebičích mají spotřebu 40 W až 100 W. 

Návrhem je výměna těchto žárovek za úsporné zdroje se spotřebou 14 W (srovnatelná 

svítivost s klasickou žárovkou o spotřebě 75 W). 

Počet stolních svítidel: 90 ks 

Průměrná doba svícení je 2 hod. denně 

Pořizovací cena 1 ks/celkem: Kč 50,-/Kč 4 500,- [33] 

Denní úspora: 8,28 kW/h (Kč 31,80) 

Roční úspora: 3 022,2 kW/h (Kč 11 575,-) 

Doba návratnosti: 5 měsíců (142 dní)  

3. SKUPINA 

 Zakoupení výkonnější pračky v prádelně zařízení  

V současnosti se v prádelně sociálního zařízení využívá 5 praček: 

- Pračka PRIMUS (21,6 kW) 

- Pračka W 3105H (9,7 kW) 

- Pračka W 375H (7,8 kW) 

- Pračka W 365H (7,8 kW) 

- Pračka Zanussi (2 kW) 

Nahrazením praní třikrát denně v každé z praček: W 3105H (9,7 kW) a W 375H 

(7,8 kW) výkonnější pračkou PRIMUS FX240 (typ pračky doporučen ze strany DD) dojde 

ke snížení počtu pracích cyklů a úspoře elektrické energie. 
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Investiční náklady: Kč 345 000,- 

Denní úspora: 6,57 kW (Kč 25,-) 

Roční úspora: 2 397 kW (Kč 10 236,-) 

Doba návratnosti investice: 33 let 

Investice je ekonomicky nerentabilní. Dlouhá doba návratnosti investice a nízké 

roční přínosy opatření řadí toto opatření k nevhodným k realizaci a není doporučena!  

4. SKUPINA 

 Instalace fotovoltaických panelů pro výrobu elektrického proudu na 

střechu budovy 

Solární energie zaujímá stěžejní postavení mezi alternativními zdroji. Je ekologická 

a její zásoby jsou nevyčerpatelné.  

Přímé využívání slunečních paprsků pro výrobu elektrické energie má v projektu 

DD Hlučín velký potenciál pokrytí energetických potřeb zařízení, vzhledem k velké 

nevyužité střešní ploše a rozvodům objektu, umístěných přímo pod střešním prostorem. [8]  

 

Obrázek č. 16: Ilustrační foto; fotovoltaické panely na střeše budovy [23] 

Sluneční paprsky dopadající na zemský povrch mají při jasné obloze výkon 1 

kW/m
2
. V případě zatažené oblohy se výkon snižuje přibližně desetkrát. V případě ploché 
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nevyužité střechy budovy je většina dopadající energie bez jakéhokoliv využití odrážena 

zpět do atmosféry. [7]  

V následující tabulce je uvedeno množství dopadající energie na 1 m
2
 jižní střechy 

budovy za jednotlivé měsíce: 

Měsíc Energie (kWh) 

Leden 42,00 

Únor 61,00 

Březen 98,00 

Duben 122,00 

Květen 148,00 

Červen 138,00 

Červenec 157,00 

Srpen 144,00 

Září 108,00 

Říjen 89,00 

Listopad 39,00 

Prosinec 31,00 

Ročně 1 177,00 

Tabulka č. 11: Odhad dopadající energie na střechu budovy [7] 

Pokud by se zařízení rozhodlo vytvořit si vlastní fotovoltaickou elektrárnu pro 

využití dopadajích slunečních paprsků, byla by kalkulace přibližně taková: 

Investiční náklady: Kč 12 118 676,- 

Počet fotovoltaických panelů: 1 242 ks 

Výkon vlastní elektrárny v závislosti na slunečním svitu: 295 198 kWh – 341 808 kWh 

Průměrný výnos investice měsíc: Kč 75 000,- 

Průměrný výnos ročně: Kč 900 000,- 

Průměrná roční úspora ve srovnání s aktuálním nákupem elektrické energie: Kč 640 000,- 

Měsíční výnos vč. úspor nákupu elektrické energie: Kč 130 000,- 

Roční výnos vč. úspor nákupu elektrické energie: Kč 1 550 000,- 

Doba návratnosti: 7,3 let 

Meziroční nárust cen: 9% (inflační faktor, meziroční růst cen) 



Bc. Martin Červený: Čistší produkce v podmínkách domova pro seniory v Hlučíně 

2013   53 

 

Výpočet finančních toků investice: 

Rok Roční úspora (Kč) Roční výnos z prodeje Peněžní tok (Kč) 

  Rok instalace   -12 118 676,00 

1 640 000,00 900 000,00 -10 578 676,00 

2 697 600,00 927 000,00 -8 954 076,00 

3 760 384,00 1 010 430,00 -7 183 262,00 

4 828 818,56 1 101 368,70 -5 253 074,74 

5 903 412,23 1 200 491,88 -3 149 170,63 

6 984 719,33 1 308 536,15 -855 915,14 

7 1 073 344,07 1 426 304,41 1 643 733,33 

8 1 169 945,04 1 554 671,80 4 368 350,17 

9 1 275 240,09 1 694 592,26 7 338 182,53 

10 1 390 011,70 1 847 105,57 10 575 299,80 

11 1 515 112,75 2 013 345,07 14 103 757,62 

12 1 651 472,90 2 194 546,13 17 949 776,65 

13 1 800 105,46 2 392 055,28 22 141 937,38 

14 1 962 114,95 2 607 340,25 26 711 392,59 

15 2 138 705,30 2 842 000,88 31 692 098,76 

16 2 331 188,77 3 097 780,95 37 121 068,49 

17 2 540 995,76 3 376 581,24 43 038 645,49 

18 2 769 685,38 3 680 473,55 49 488 804,43 

19 3 018 957,07 4 011 716,17 56 519 477,67 

20 3 290 663,20 4 372 770,63 64 182 911,50 

Tabulka č. 12: Návratnost investice do fotovoltaických panelů 

Při instalaci fotovoltaických panelů má zařízení dvě možnosti způsobů nakládání 

s vyrobenou elektrickou energií.  

Jednou z možností je prodej veškeré vyrobené elektřiny zpět dodavateli za cenu přímého 

výkupu. Vlastní elektřinu pak lze nakupovat podle současného tarifu. Úspory v oblasti 

elektrické energie se pak vypočítají jako rozdíl mezi prodejem a nákupem. Tato varianta je 

častější a v rámci projektu byla navržena i v objektu Domova U Jezera v Hlučíně. 

Druhou možností je spotřeba elektrické energie přímo v daném objektu a využití tzv. 

Zeleného bonusu. Podstatně se tak dají snížit náklady na nákup z distribuční sítě. 

Návratnost této investice je přibližně 7,3 let, rozložení finančních toků je znázorněno 

v následujícím grafu. 



Bc. Martin Červený: Čistší produkce v podmínkách domova pro seniory v Hlučíně 

2013   54 

 

 

Graf č. 6: Peněžní toky investice do fotovoltaických panelů 

Orientační vypočtené údaje ovlivňují především faktory aktuální ceny solárních 

panelů a také výše výkupních cen a inflační faktor. [11] 

Aplikace opatření je v současné době nereálná vzhledem k finančním možnostem 

sociálního zařízení a složitým vazbám na státní sociální politiku.  

Toto opatření se řadí mezi ekologické možnosti využívání obnovitelných zdrojů, na 

které se vztahují dotační programy  MŽP a EU. Studie možností využití těchto externích 

zdrojů by pro DD Hlučín byl možným přínosem a přiblížením realizace tohoto 

environmentálního řešení.  

 

SHRNUTÍ ZAVEDENÍ OPATŘENÍ V OBLASTI ELEKTRICKÉ ENERGIE 

- Celkové náklady: Kč 8 100,- 

- Celková úspora v kW/h ročně: 17 313 (úspora 8,34% spotřeby roku 2012) 

- Celková úspora v Kč ročně: 66 309,-  

- Přibližná doba návratnosti: 1,5 měsíce 
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6 ZÁVĚR 

Projekt byl zaměřen na chod sociálního zařízení v Hlučíně, Domov U Jezera. Ten 

v současné době užívá 91 klientů. Dále je zde celodenně přítomno průměrně 13 

zaměstnanců, vykonávajících činnosti související s chodem zařízení. Vzhledem k velkému 

počtu osob užívajících objekt byla aplikace čistší produkce a její přínosy 

z environmentálního, ekonomického i technického hlediska značné. 

Cílem projektu bylo: 

 Snížení spotřeby zemního plynu o 20% 

 Snížení spotřeby vody o 10% 

 Snížení spotřeby elektrické energie o 15%  

Výstupy z kalkulací v kapitolách 5.5.1 – 5.5.4 jsou tyto: 

 Zavedením opatření dojde k úspoře 30 % spotřeby zemního plynu 

 V oblasti vodního hospodářství je předpokládaná úspora 28 % 

 Spotřeba elektrické energie bude snížena o 8 % 

Shrnutí výstupů projektu podle skupin 1 – 4:   

1. SKUPINA 

Úsporná opatření byla nulová a potřebné bylo především důkladné poučení 

zaměstnanců s možnými výsledky změn a předběžnými kalkulacemi úspor. Pracovníci 

zařízení se podíleli na tvorbě nápadů, jejichž realizací dojde ke snížení negativních vlivů 

provozu na životní prostředí a tím jsou také motivováni k většímu zájmu o program čistší 

produkce. V tomto případě je navrženo podpořit zaměstnance procentní odměnou 

z výsledných úspor. Žádné z opatření by identifikované problémy neřešilo v dostatečné 

míře, pokud by pracovníci nebyli dostatečně zainteresováni. 

Přínos neinvestičních opatření za rok:  Kč 35 739,80  

Úspora: 

  1 609, 68 m
3
 zemního plynu/rok 

 43 m
3
 vody/rok 

 4 830 kWh /rok 
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2. SKUPINA 

V této skupině bylo nejvíce navržených variant. Investiční náročnost je pro zařízení 

přijatelná a je možno provádět změny v následujícím měsíci po vytvoření dokumentu a 

předložení předběžných kalkulací vrcholovému vedení.  

Celkové investiční náklady: Kč 66 360,- 

Přínos opatření 2. skupiny: Kč 153 655,-/rok 

Úspora: 

 11 3888,04 m
3
 zemního plynu/rok 

 1 324 m
3
 vody/rok 

 3 022,2 kWh /rok 

3. SKUPINA 

Byla navržena pouze dvě opatření v této skupině. Jako rentabilní se však 

v předběžné kalkulaci jeví pouze varianta zakoupení nových kotlů na zemní plyn. Přesto je 

však doporučeno zvážit všechny možnosti cenových kalkulací společnostmi nabízejících 

tato zařízení a vybrat nejvhodnější nabídku.  

Celkové investiční náklady: Kč 600 000,- 

Přínos opatření 3. skupiny: Kč 169 500,-/rok 

Úspora: 

 14 619 m
3
 zemního plynu/rok 

4. SKUPINA 

Vysoké investiční náklady znamenají dlouhou dobu na realizaci. Vzhledem 

k nízkému stáří budovy by mnohdy znamenaly citelný zásah do zabudovaných rozvodů, a 

proto se o jejich uskutečnění dá uvažovat až při větších rekonstrukcích v následujících 

letech. Investice do velkých projektů v této skupině a jejich nákladovost bylo vhodné 

přepočítat na současnou hodnotu. Obtížně se však odhaduje inflační vliv a procentní 

zvyšování ročních nákladů na energie. Většina návrhu je velmi inovativní a vyžaduje 

odbornější studii, včetně komplexní analýzy vlastních a externích zdrojů.  
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Návrh vytvoření vlastní solární elektrárny na střeše budovy řadí toto opatření 

dokonce do ziskové sféry, kdy vytvořená elektrická energie bude dále prodávána do 

distribuční sítě.  

Celkové investiční náklady: Kč 16 000 000,- a více 

Přínos opatření 4. skupiny: Kč 2 000 000,-/rok a více 

Úspora: 

 27 200 m
3
 zemního plynu/rok (a více) 

 255 198 kWh /rok  

Jednoznačný je pozitivní vliv na ekonomickou situaci podniku. Složité je však 

stoprocentní vyhodnocení v rámci environmentálního přínosu, neboť staré účetní systémy 

nejsou na takové parametry nastaveny. V současnosti se intenzivně rozvíjí environmentální 

účetnictví, které tyto pozitivní dopady bude schopné ocenit. Navržený preventivní program 

bude v podniku úspěšný, pokud nezůstane u jeho jednorázového pojetí.   

Ústav by se měl rozhodnout o pokračování projektu čistší produkce po zhodnocení 

potenciálu jeho přínosů v následujících letech. Pravidelné ekonomické, technické a 

environmentální vyhodnocování jednotlivých navržených způsobů řešení. Stanovení pořadí 

preventivních postupů v organizaci. [15]  

Vedení podniku a celý pracovní tým zařízení podporuje realizaci projektu a personální 

podmínky jsou velmi dobré, což tvoří podstatu úspěchu čistší produkce.  

 

Obrázek č. 17: Životní prostředí [3] 
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Příloha č. 2 

 

Výpočet nákladů energie na vyprání 1 kg prádla na DD Hlučín na

rok 2012.

Zařízení prádelny : Pračky: Zanussi AQ.800     5kg prádla      2KW

W 365 H 6,5 kg prádla   7,8KW

W 375 H  7,5kg prádla   7,8KW

W3105H 10 kg prádla   9,7KW

Sušička: T 4250 12,5 kg prádla 14,5KW

Mandl: IC3 3316 22,5KW

Lis parní:   PONY    14KW

Praní prádla: 40C / 90C vzorek (povlečení, prostěradla,pláště prac.kuchyň)

Pračka : W 3105 H 10kg prádla,max.příkon.   9,7KW

topení   8,4 KW

motor   1,3KW

Doba praní: 66 minut

Doba topení : 21 minut   2,9KW

Motor : 60 minut   1,3KW

Celková spotřeba na10kg prádla   4,2KW

Náklady na vypránÍ el. energie 0,42KWh 2,11

1 kg prádla: voda 10l 0,62

mandl 1,85KWh 6,92

Prací prostředky (dle Alfachem) 1,80

CELKEM: Kč / kg 11,45

Praní prádla: 40C / 60C vzorek (košile, pyžama,zástěry,pláště zdrav.úsek)

Pračka W375H 7,5kg prádla,max.příkon   7,8KW

topení   7,0KW

motor   0,8KW

Doba praní: 50 minut

Doba topení: 20 minut   2,3KW

Motor: 45 minut   0,6KW

Celková spotřeba na 7,5 kg prádla   2,9KW

Náklady na vyprání el. energie 0,39 KWh 1,93

1 kg prádla: Kč el. osvětlení 0,66

voda 10 L 0,61

sušička 0,4 KWh 2,65

parní lis 1,87 KWh 5,89

prací prostředky 1,90

CELKEM : Kč/kg 13,64

Čas pro přípravu, mandlování, žehlení, ukládání a rozvoz prádla : průměr  163 kg /den

Průměrné náklady energie na vyprání 1 kg prádla tedy činí : 12,55 kč / 1kg


