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• je stálá aplikace
• integrální preventivní strategie

ochrany životního prostředí
• na procesy, výrobky a služby s cílem
• zvýšit jejich efektivnost a
• omezit rizika pro člověka a pro životní

prostředí

Čistší produkceČistší produkce

Definice UNEP
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Proč dělat Čistší produkci ?Proč dělat Čistší produkci ?

•   snížit provozní náklady = zvýšit   
konkurenceschopnost

•    optimalizovat investice
•   aktivizovat pracovníky
•   zlepšit image - vně i uvnitř podniku
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Postup Čistší produkcePostup Čistší produkce
PŘÍPRAVA PROJEKTU

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ

PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZACE

ANALÝZA

GENEROVÁNÍ NÁVRHŮ

ANALÝZA PROVEDITELNOSTI

REALIZACE

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKÚ
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ANALÝZA  PROVEDITELNOSTIANALÝZA  PROVEDITELNOSTI

TechnickáTechnická

EnvironmentálníEnvironmentální
EkonomickáEkonomická

KRITÉRIA :KRITÉRIA :

GENEROVANÉ NÁVRHY

NÁVRHY K  REALIZACI

ANALÝZAANALÝZA
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Adresa  :

Centrum čistší produkce Brno

Masná 5 PSČ 602 00

Tel. 543 257 034

Fax. 543 235 303

E – mail : cpcbr@volny.cz

mailto:cpcbr@volny.cz


Základní informace o metodice čistší produkce.

  Zásadní a poměrně častou chybou našeho manažerského přístupu při hodnocení produktivity 
práce  je  používat  jako  hlavní  a  jediné  měřítko  tržby.  Tento  přístup  je  ale  pochopitelný. 
Domácí podniky, hlavně pak podniky střední a malé, trpí neustálým nedostatkem finančních 
prostředků.Nedostávají se prostředky na platby, chybí peníze na provoz, řada podniků je na 
pokraji  krachu.  Musíme  si  ale  uvědomit,   že  tržby stojí  na  konci  procesu  jako  výsledek 
činnosti firmy. Velmi důležitým měřítkem hodnocení naší činnosti je především míra přidané 
hodnoty – zhodnocení vstupů procesu , tedy surovin, energií, pomocných materiálů , lidské 
práce  atd.  Úspěch  naší  činnosti  tedy  spočívá  ve  vyrobeném  produktu  ,  vyrobeném  s co 
nejnižšími náklady, ale tak kvalitním, že je o něj na trhu značný zájem a zákazník je ochoten 
za něj zaplatit slušnou cen. Pokud firma navíc zbytečně neztrácí prostředky díky špatnému 
systému  skladového  hospodářství  a  chaotické  distribuci  zboží,  stává  se  podnikem 
prosperujícím.  Lze  tedy  konstatovat  ,  že  cestou  k úspěchu  je  kvalitní  a  promyšlené 
hospodaření podniku, tržba a zisk je pouze výsledkem jeho činnosti. 
  Čistší  produkce  je  environmentálním řídícím nástrojem podniku,  který  se  zaměřuje  na 
preventivní zamezování vzniku odpadů, emisí a ztrát  výrobního procesu .  K tomuto účelu 
využívá  změny  surovin,  pomocných  materiálů,  ale  především  organizačních  a 
technologických  změn,  důsledného  využívání  dobré  provozní  praxe,  zaváděním 
perspektivních technologií,   interních  recyklací  a rekuperací.  Aby bylo možno navrhnout 
opatření  pro  zlepšení  stavu,  musí  být  realizováno  důsledné  zhodnocení  materiálových  a 
energetických bilancí včetně ekonomických toků  uvnitř podniku. Přitom se identifikují vlivy 
na životní prostředí pomocí materiálových, ekonomických  a energetických bilancí, které jsou 
prověřovány s cílem nalézt možnosti nápravy nevýhodných stavů. Čistší produkce tak v rámci 
hodnocení  environmentálního profilu podniku poskytuje  systematické postupy identifikace 
vzniku a kvantity odpadů, emisí , materiálových, energetických a především ekonomických 
ztrát v konkrétních bodech technologických postupů. Dává na technologické úrovni myšlenky 
do  řídícího  manažerského  systému  identifikací  možných  opatření  vycházejících  ze  stavu 
technologie a  situace trhu.  Vytváří  informační  systém hodnotící  činnosti  uvnitř  podniku a 
jejich vlivy mimo něj. Seznamuje tímto způsobem vedení subjektu s reálnými preventivními 
myšlenkami.  

       Vznik čistší produkce

  Ve strategii životního prostředí předešlých let zaujímaly tzv. koncové technologie ( ČOV, 
spalovny, skládky odpadů ) klíčovou pozici v ochraně životního prostředí. Používané koncové 
technologie mají přednost řešit akutní problémy v jednotlivých složkách životního prostředí a 
nevyžadují zásahy do technologie. Byla využívány v rámci tzv. strategie kontroly a řízení, 
která se zaměřuje na redukci působení vyprodukovaného znečištění na životní prostředí. Takto 
uplatněná  strategie  ochrany  životního  prostředí  významně  snížila  riziko  ohrožení  zdraví 
člověka a životní prostředí. Uvedené technologie  při svém zřizování a provozu ale vyžadují 
další materiály a energie, jejich provoz je ekonomicky náročný. V mnohých případech tyto 
technologie převádějí znečištění životního prostředí z jedné jeho složky do druhé. Prověrky 
stavu životního prostředí  prokázaly, že k plánovanému snížení  škodlivin v životním prostředí 
nedošlo  tam,  kde  byla  použita  strategie  kontroly  a  řízení,  nýbrž  jen  tam,  kde  škodlivina 
přestala být do životního prostředí zcela vypouštěna, tzn. kde byla místo strategie kontroly a 
řízení použita strategie prevence.



  Čistší  produkce vznikla  jako reakce na stále  se  zpřísňující  legislativu v oblasti  odpadů, 
především ale díky stále se zvyšujícím nákladům na materiály a energie, díky růstu nákladů 
na zneškodnění odpadů. Jejím zavedením podniky ekonomicky zefektivňují  svoje výrobní 
procesy   a  současně  zkvalitňují  svůj  postoj  ke  stavu  životního  prostředí.  Zavádění  čistší 
produkce není jen věcí jednotlivých výrobních podniků nebo subjektů služeb. Přímo ovlivňuje 
stav udržitelného rozvoje v regionech. Nezanedbatelným způsobem  působí na ekonomické, 
environmentální  a  sociální  aspekty  rozvoje  regionů  .  Její  aplikace  je  přínosná  ve  všech 
složkách regionů – průmysl,  zemědělství, lesnictví, doprava a spoje,  služby, zdravotnictví, 
školství, životní prostředí atd.. Její efekty a výstupy jsou  přímo úměrné úrovni spolupráce 
s orgány místní a veřejné správy.

Podnikatelská sféra a  CP

 Jedná  se  o  realizaci  programu,  jehož  akceptování  vytvoří  podmínky  pro  uplatnění 
preventivních  přístupů  ochrany  životního  prostředí  při  rozvoji  průmyslu  ,  zemědělství  a 
služeb,  jejich  revitalizaci  a  strukturalizaci,  popřípadě  řešení  starých  zátěží.  Cílovými 
skupinami  programu jsou  podnikatelské  subjekty soukromého  i  veřejného  sektoru  v kraji. 
Jeho cílem je dosáhnout postupného zlepšování životního prostředí a součastně zvyšování 
ekonomické  prosperity  podnikatelského  sektoru  v regionu  kraje.  Je  součástí  dlouhodobé 
strategie kraje – sladění  environmentálních ,  ekonomických a sociálních strategií  subjektů 
v regionu. Jejím výstupem je dosažení trvale udržitelného rozvoje regionu.

Zaměření některých projektů a jejich efekty

Závěrečná zpráva demonstračního projektu
 čistší produkce

Trvale udržitelný rozvoj

v lesích zvláštního určení

OSTRAVSKÉ MĚSTSKÉ LESY ,s.r.o.



Tento demonstrační projekt byl zpracován 
v rámci aktivit regionálního pracoviště
Českého centra čistší produkce v Brně 

Vedoucí demonstračního projektu: pan Kwapulinski Zdeněk , ředitel 
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                  Další zpracovatelé:   pan Dalibor Šuléř , výrobní náměstek    
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1. Abstrakt

1. Název demonstračního projektu: Trvale udržitelný rozvoj v lesích zvláštního určení

2. Zpracováno v:         OSTRAVSKÉ MĚSTSKÉ LESY ,s.r.o.
                                                   Světlovská 122
                                        Ostrava – Proskovice PSČ 724 00
                       

Počet zaměstnanců:     .43........ Roční obrat podniku:    .........33.....

3. Obor činnosti podniku   lesnictví

4. Vedoucí PS v podniku:  p. Zdeněk Kwapulinski , ředitel
                                             tel. 069/676 81 03
                                             fax 069/6768296
                                             e-mail oml.sro@iol.cz

5. Konzultant:                   PD.c. Josef Šlesinger , CPC Brno    

6. Celková pracnost demonstračního projektu: 

                                             60 osobodnů

7. Zájmová technologie

Lesnické  hospodaření  v lesích  zvláštního  určení  v příměstské  oblasti  města  Ostravy  . 
Záměrem podniku je vytvořit kvalitní prostředí pro rekreaci obyvatel města. Prioritou je zde 
tedy vytvořit kvalitní podmínky pro kulturní a zdravotní podmínky města , ekonomické zájmy 
jsou jim podřízeny. Způsob lesnického hospodaření je situaci přizpůsoben.

8. Opatření čistší produkce

6.A. Efektivní využití topolové kulatiny.
Popis opatření .
Obchodní využití topolové kulatiny – využití vyšší cenové nabídky v jiném regionu.
Stav opatření .
V přípravě.
Vliv na ŽP .
Snížení produkce dřevního odpadu o 300 m3 ročně/ 168,9 t /.
Vliv na kvalitu produkce .
Zařazení opomíjené suroviny mezi kvalitní využitelné materiály.
Finanční úspory.
Finanční úspory plynoucí z realizace neinvestičního opatření činí 35.400 Kč.

6.B.  Optimální stanoviště úseku vedení výroby.
Popis opatření.
Pro docílení lepšího kontaktu s výrobními pracovníky a lesnickými úseky bude stanoviště úseku vedení 
výroby situováno v centru obhospodařovaných lesních pozemků.
Stav opatření.
V přípravě.
Vliv na ŽP.



Realizace opatření se projeví na zlepšení operativnosti péče o lesní porosty.
Vliv na kvalitu produkce.
Zkvalitnění lesních kultur.
Finanční úspory.
Finanční úspory činí 245 tis. Kč.

6.BX. Vybavení výrobního náměstka mobilním telefonem.
Popis opatření.
Pro docílení vyšší operativnosti řízení výroby bud výrobní náměstek vybaven mobilním telefonem.
Stav opatření.
V přípravě.
Vliv na ŽP.
 Zavedení opatření přispěje k prevenci vzniku škod na životním prostředí. 
Vliv na kvalitu produkce.
Zkvalitnění řídícího procesu.
Finanční úspory.
Finanční efekty činí 18 tis. Kč ročně.

6.C.  Zpracování klestu na ekologické palivo – štěpku.
Popis opatření.
Klest vyprodukovaný při těžebních pracích bude štěpkován a využit jako ekologické palivo.
Stav opatření.
V přípravě.
Vliv na ŽP.
Snížení odpadů dřevní hmoty o 5 tis. tun ročně.
Vliv na kvalitu produkce.
 Realizace opatření prevenčně přispěje k omezení výskytu podkorního hmyzu a tím ke zkvalitnění lesních 
kultur.
Finanční úspory.
Výše investičních nákladů činí 8.712 tis. Kč.
Podnikový efekt činí 2.377 tis. Kč ročně.
Návratnost investice činí 3,66 roku.

6.D.  Racionalizace provozu pily.
Popis opatření.
Opatření optimalizuje manipulaci se vstupními materiály, řeší dopravu a uskladnění polotovarů a řeziva.

Stav opatření.
V přípravě.
Vliv na ŽP.
Pozitivní vliv na pracovní prostředí. 
Vliv na kvalitu produkce.
Zvýšení kvality řeziva.
Finanční úspory.
Úspory budou vyhodnoceny po realizaci opatření.

6.E. Zajištění zdroje financování domu ekologické výchovy.
Popis opatření.
Opatření doporučuje využít k podpoře vzdělávání mládeže SFŽP.
Stav opatření.
V přípravě.
Vliv na ŽP.
Zvýšení úrovně vztahu mládeže k životnímu prostředí.
Vliv na kvalitu produkce.
Zkvalitnění ekologického vzdělávání mládeže. 
Finanční úspory.
Budou vyčísleny po realizaci opatření.

6.F. Racionalizace svozu odpadů.
Popis opatření.



Výše nákladů na svoz odpadů je řešena změnou transportního vozidla.
Stav opatření.
V přípravě.
Vliv na ŽP.
 Zvýšení pořádku na obhospodařovaných plochách, snížení spotřeby PHM o 1 tis.litrů ročně.
Vliv na kvalitu produkce.
Zkvalitnění systému odpadového hospodářství.
Finanční úspory.
Investiční náročnost 550 tis. Kč.
Návratnost investice 4,823 roku.
Podnikový efekt 114 tis. Kč ročně.

6.H. Chemická příprava půdy před zalesněním.
Popis opatření.
V případě silného zabuřenění pozemků určených k zalesnění je plocha před zalesněním ošetřena herbicidy.
Stav opatření.
Je zavedeno.
Vliv na ŽP.
Rychlejší zapojení lesních porostů, odstranění nežádoucí buřeně z porostů.
Vliv na kvalitu produkce.
Zkvalitnění lesních porostů.
Finanční úspory.
Finanční úspora plynoucí z realizace neinvestičního opatření činí ročně 22 tis. Kč

Název opatření.
6.CH. Použití zraňovacích pluhů k přípravě půdy před zalesněním.
Popis opatření.
Zabuřeněné plochy určené k zalesnění přístupné UKT jsou ošetřeny zraňovacím pluhem.
Stav opatření.
V přípravě.
Vliv na ŽP.
Optimalizace podmínek pro mladé lesní kultury.
Vliv na kvalitu produkce.
Zkvalitnění lesních kultur.
Finanční úspory. 
Investiční náročnost 120 tis. Kč.
Návratnost investice 2,4 roku.
Podnikový efekt činí 50 tis. Kč ročně.

Název opatření.
6.I. Využití půdních fréz k přípravě půda k zalesnění sadbou.
Popis opatření.
Kvalitní příprava půdy k zalesnění na vhodných plochách pomocí rotační půdní frézy.
Stav opatření.
V přípravě.
Vliv na ŽP.
Optimalizace podmínek pro mladé lesní kultury, urychlení jejich růstu.
Vliv na kvalitu produkce.
Zkvalitnění lesních kultur.
Finanční úspory.
Investiční náročnost 400 tis. Kč.
Návratnost investice 4,93 roku.
Podnikový efekt činí ročně 81 tis. Kč.

Název opatření.
6.J.  Zalesňování lesních pozemků pomocí síje.
Popis opatření.
Jedná se o zalesňování lesních pozemků dubem pomocí síje.
Stav opatření .



V přípravě.
Vliv na ŽP.
Opatření má značný vliv  na zdravotní stav lesních kultur a biologickou stabilitu lesa.
Vliv na kvalitu produkce.
Zkvalitnění lesních kultur.
Finanční úspory.
Podnikový efekt neinvestičního opatření činí 166 tis. Kč ročně.



9. Souhrnné vyhodnocení projektu

Hlavní  odpadní tok:  odpad dřevní hmoty

Množství hlavního odpadního toku sníženo o:  5.168,9 tun

Celkové finanční úspory dosažené v projektu: 3.108 tis. Kč

Celkový potřebný objem finančních prostředků nutný k realizaci opatření: 9.782 tis. Kč

Průměrná doba návratnosti investic pro celý projekt : 3,14 roku

Celkové úspory na odpadech : 0

Celkové úspory na procesu . 9.782 tis. Kč
Finanční čistá míra návratnosti hlavního opatření činí 13,15 %.
Ekonomická finanční čistá míra návratnosti / přínos pro region / činí 20,24 %. 

10. Tabulka efektů pro ŽP a finančních úspor dle investičního charakteru opatření, kterým byla dosažena:

neinvestiční
opatření

opatření  s návratností do 0,5 
roku

opatření s návratností nad 
0,5 roku

Celkem

ostatní odpady
(t/rok)

   168,9              -         5.000 5.168,9

nebezpečné
odpady(t/rok)

       -              -            -      -

odpadní vody 
(tis. m3 /rok)

        -               -            -      -

emise
(t/rok)

        -               -             147,5    147,5

finanční úspory
(tis. Kč/rok)

       468               -           2.640  3.108



                         P - D   Refractories  CZ a.s. Velké Opatovice  - abstrakt

P – D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice

Těžba žárovzdorných jílovců  a jejich  zpracování na  žárovzdorné šamotové kameny , pálené 
lupky, komínové vložky, žárovzdorné jíly, žárobetony, malty a tmely. Výroba 
dinasových a magnetitových  kamenů.                 

8. Opatření čistší produkce
Název opatření : 6.A Recyklace vadných výrobků
Popis opatření : Vadné žárovzdorné výrobky jsou tříděny, jejich část je drcena a využívána ve výrobních 
procesech jako surovina
Stav opatření: zavedeno
Vliv na ŽP :  snížení produkce odpadů o 2.000 tun
Vliv na kvalitu produkce : bez vlivu na kvalitu
Finanční úspory : Investiční náklady 30 tis. Kč. , čistý roční podnikový efekt 4.772 tis. Kč, návratnost 
investice 0,048 roku

       Název opatření : 6.CA Modernizace lisovací techniky
Popis opatření :  Realizace opatření v lisovně  s využitím  BAT, náhrada lisů Leis HVAKP za lisy SACMI , 
použití kvalitnější technologie s přínosy pro životní prostředí s lepšími ekonomickými parametry 
Stav opatření: v přípravě
Vliv na ŽP : snížení spotřeby neobnovitelného přírodního zdroje – žárovzdorných jílů o 375 tun, spotřeby 
energií o 150 MWh,spotřeby  vody o 30 m3

Vliv na kvalitu produkce : Nové lisovací jednotky zabezpečí zvýšení kvality produkce - přesné odměřování 
a dávkování zpracovávané směsi do lisu, udržování lisovací výšky a lisovacího tlaku  
Finanční úspory :  Investiční náklady na realizaci opatření činí 45.000 tis. Kč, jeho čistý podnikový efekt 
činí ročně 10.036 tis. Kč, návratnost investice činí 4,48 roku.

Název opatření : 6.CB. Výstavba nové tunelové pece na D 02
Popis opatření : Využití BAT - používané tunelové pece zastaralé koncepce, ve špatném technickém stavu, 
neumožňující   odpovídající  způsob regulace a  monitorování  pálícího režimu,  používané topné systémy 
nesplňující  požadavky na kvalitní výpal budou vyměněny za kvalitnější technologii šetrnější k životnímu 
prostředí s lepšími ekonomickými parametry. 
Stav opatření: v přípravě
Vliv na ŽP : snížení spotřeby zemního plynu o 495 tis. m3, snížení produkce emisí o 1,024 tuny ročně.
Vliv na kvalitu produkce, pracovní prostředí : zvýšení kvality výpalu, zlepšení pracovního prostředí
Finanční úspory :

       Čistý podnikový efekt činí 10.627 tis. Kč ročně, investiční náročnost 50.000 tis Kč, návratnost investice činí 
4,704 roku.

       Název opatření : 6.CC Čištění důlních vod a usazovací nádrže Hřebeč
Popis opatření :Vybudování systému sedimentačních nádrží, kde bude docházet k sedimentaci a působením 
kyslíku a mikroorganismů k čištění silně železité důlní vody, která působí negativně na lesní porosty a na 
kvalitu podzemních a povrchových vod
Stav opatření: v přípravě

      Vliv na ŽP : u vytékajících důlních vod dojde ke snížení koncentrace obsahu železa ze současných cca 70 
mg/l  na  požadovaných  5  mg/l,  bude  zabráněno  znečištění  povrchových  a  podzemních  vod  ,  dále  pak 
ohrožení kvality lesních porostů 
Vliv na kvalitu produkce : nevzniká
Finanční úspory : investiční náročnost  2.000 tis. Kč, úspory vzhledem ke koncovému charakteru opatření 
nevznikají



       Název opatření : 6.CD. Modernizace otopného systému 
Popis opatření : decentralizace tepelných zdrojů, přechod z přehřáté páry na teplou vodu, centrální kotelna 
bude  nahrazena  třemi  novými  lokálními  plynovými  kotelnami  a  zčásti  lokálními  plynovými 
teplovzdušnými agregáty. Zdroje tepla  budou situovány přímo v místě spotřeby. Technické řešení přitom 
bude důsledně dbát využití odpadního a ztrátového tepla z technologických agregátů. V rámci řešení jsou 
využívány nejlepší dostupné techniky – BAT.
Stav opatření: v realizaci
Vliv na ŽP : snížení emisí do ovzduší o 0,776  tuny, snížení spotřeby zemního plynu o 375.116 m3, vody o 
3.300 m3.
Vliv  na  kvalitu  produkce,  pracovní  prostředí  : dodržování  technologické  teploty  zkvalitní  pracovní 
podmínky i kvalitu výroby
Finanční úspory :  Investiční  náročnost činí  13 mil.  Kč,  čistý podnikový efekt  činí  ročně 3.104 tis.Kč, 
návratnost investice činí 4,188 roku.

      
      Název opatření : 6.CE. Rekonstrukce vytápění Březina

Popis opatření : Změna topného média , přechod od mazutu na PB, přehodnocení systému vytápění, 
decentralizace vytápění, snížení ztrát na rozvodech 
Stav opatření: v přípravě

       Vliv na ŽP : Snížení příkonu primární energie o 1,685 MW, snížení hmotnostního toku emisí do ovzduší o 
3,85 tun,snížení spotřeby vody o 870 m3  za rok, snížení spotřeby primárního paliva  - neobnovitelného 
přírodního zdroje o 114 tun
Vliv na kvalitu produkce, pracovní prostředí : operativní usměrňování technologické teploty zvýší kvalitu 
výroby 
Finanční úspory : 

       Čistý roční podnikový efekt činí 908 tis. Kč, výše investičních nákladů činí 2.600 tis. Kč, jejich návratnost 
činí 2,863 roku.

       
      Název opatření : 6.CF. Přípravna maloobjemových dávek D 02

Popis  opatření :  Při  zajišťování   zakázek  menšího  objemu   nebo   zakázek  speciálních  nahradit  ruční 
přípravu  směsí  novou  mísírnou  hmot  určenou  pro  menší  objem  dávek  s možností   automatického 
navažování většího počtu komponentů přesnost navažování 0,5%, možnost předvolby min 50 receptur do 
paměti  PA,  možnost  uchování  historie  namíchaných  dávek  z hlediska  sledování  kvality  výroby, 
předpokládaná manipulace s kontejnery či vaky.
Stav opatření: v přípravě 
Vliv na ŽP : snížení spotřeby přírodního neobnovitelného zdroje  žárovzdorných jílů o 190 tun ročně, 
spotřeby energií o 15 tis. KWh.
Vliv na kvalitu produkce, pracovní prostředí : podstatné zvýšení kvality, odstranění namáhavé ruční práce

      Finanční úspory : 
      Podnikový čistý efekt činí 559 tis. Kč, výše investic činí 2.000 tis. Kč, návratnost investice   činí 3,57 roku.

       Název opatření :6CG Rekonstrukce mísírny D 02
Stav opatření : v přípravě

       Vliv na ŽP :Rekonstrukcí mísírny  se odstraní sekundární prašnost, která dnes vzniká při 
       ruční manipulaci se surovinami, snížení spotřeby neobnovitelného přírodního zdroje o 450 tun.
       Vliv na kvalitu produkce : Automatizace dávkování jednotlivých komponentů přinese snížení   počtu 

chybných dávek a zvýší jakost výrobků
Finanční úspory :
Čistý podnikový efekt činí 6.860 tis. Kč, výše investic činí 32.000 tis. Kč, jejich návratnost činí 4,66 roku.



9. Souhrnné vyhodnocení projektu

Hlavní  odpadní toky: žáruvzdorné jíly,odpadní  voda

Množství hlavních odpadních toků sníženo o: žáruvzdorné jíly o 3.015 tun
                                                                          voda  o 4.200 m3      

Celkové finanční úspory dosažené v projektu: 36.266 tis. Kč

Celkový potřebný objem finančních prostředků nutný k realizaci opatření: 146.630 tis. Kč

Průměrná doba návratnosti investic pro celý projekt : 4,04 roku

Vnitřní výnosové procento / IRR / pro celý projekt činí 2,6 %                               

Ekonomická vnitřní míra návratnosti /  ERR / pro celý projekt, týkající se  regionu činí 
4,14  %, tj. pravidelný  čistý  roční ekonomický přínos pro region 6.161 tis. Kč.

 

Zemědělství

Technický  pokrok  a  ekonomické  vztahy  způsobily  v posledních  40  letech  velký  posuv  v intenzifikaci 
zemědělství Evropy.Toto je ze značné části výstupem Společné zemědělské politiky EU. Dotační politika zde 
podporovala intenzivní hospodaření, využívající vysoké dávky průmyslových hnojiv a chemických přípravků. 
Výsledkem jsou značné ekologické dopady na životní prostředí, které jsou jednoznačně důsledkem ekonomické 
stránky  Společné  zemědělské  politiky  Unie.  Dopady  byly  identifikovány,  hledisko  ochrany  přírody  je 
v posledním  období  posuzováno  jako  hlavní  aspekt  Společné  zemědělské  politiky.V tomto  období  náš  stát 
vstoupil do EU, naši zemědělci musí respektovat její legislativu. Jejich ekonomická situace není dobrá, přičemž 
jsou znevýhodněni v rámci evropské dotační politiky. Musí plně respektovat skutečnost, že ekonomický princip, 
zdůvodňující  nezbytnost  ochrany  životního  prostředí,  je  základem  harmonizace  příslušné  legislativy  pro 
fungující vnitřní trh.  

 



Integrovaná prevence v živočišné výrobě

Agropodnik Hodonín a.s.
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                                                           p. Josef Hlaváč
                                                           pí. Marie Melová CPC Brno
                               

Konzultant:Josef Šlesinger CPC Brno

                                Ratíškovice, září 2002



OBSAH:
( NEZKRÁCENÉHO PROJEKTU )

1. ABSTRAKT........................................................................................................ 

2. ČISTŠÍ PRODUKCE - DEFINICE A PLÁN PROJEKTU................................. 

3. CHARAKTERISTIKA PODNIKU..................................................................... 
10                                                                             3.1 ÚDAJE O PODNIKU 

3.2 Složení řídící a pracovní skupiny demonstračního projektu                                                                          
3.3 Stručná charakteristika podniku                                                                                                                     

4. ANALÝZA PŘÍČIN VZNIKU ODPADU........................................................... 

4.1 Stanovení priorit................................................................................................................................................
4.2 Stanovení cílů projektu......................................................................................................................................
4.3 Výběr indikátorů................................................................................................................................................
4.4 Popis zájmové oblasti na základě stanovení priorit...........................................................................................
4.5  Sběr dat pro materiálové bilance......................................................................................................................

5. NÁVRH A HODNOCENÍ VARIANT ŘEŠENÍ................................................. 

5.1 Způsob navrhování variant................................................................................................................................
5.2 Výběr opatření k realizaci.................................................................................................................................

6. OPATŘENÍ URČENÁ K REALIZACI............................................................... 
A Opatření realizovaná............................................................................................................................................
B Opatření v přípra
C Opatření plánovaná

7. NÁVRH POKRAČOVÁNÍ CP V PODNIKU.................................................... 

8. ZÁVĚR................................................................................................................ 

PŘÍLOHA I - POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.                                                                       

PŘÍLOHA II - TABULKY PRO PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ                 ...                             
PŘÍLOHA III - MATERIÁLOVÉ BILANCE................................................................... 
PŘÍLOHA IV - SEZNAM NAVRŽENÝCH NÁPADŮ, KTERÉ NEJSOU URČENY

 K REALIZACI........................................................................................................................... ............. 
28  
PŘÍLOHA V - ZÁPIS Z VNITROPODNIKOVÉ OPONENTURY 



ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU ČISTŠÍ 
PRODUKCE                                               ..........................................................   

1. Název demonstračního projektu:   Integrovaná prevence v živočišné výrobě

2. Zpracováno v:    Agropodnik Hodonín a.s. 696 02  Ratíškovice 1271

Počet zaměstnanců:     ..202....... Roční obrat podniku:    .216 mil. 
Kč..........

3. Obor činnosti podniku :  zemědělská výroba

4. Vedoucí PS v podniku:  Ing. Ivan Moudrý , výrobně – technický náměstek
                                             Tel. : 0628 / 367 137 - 8

5. Konzultant:                        Josef Šlesinger
                                                 CPC Brno, Masná 5, 602 00 Brno
                                                 Tel. 05/ 43257034  E-mail cpcbr@volny.cz

6. Celková pracnost demonstračního projektu: 

Na projektu odpracovali členové pracovní skupiny a další zaměstnanci podniku za odborného 
řízení celkem 95 osobodnů. Ve výčtu nejsou uvedeny práce související, jejichž výstupů bylo 
při tvorbě projektu využito. 

7. Zájmová technologie

Chov  drůbeže  s roční  výrobou  50  milionů  vajec,  odchov  kuřic  v počtu  200  tis.  kusů  a 
produkce drůbežího masa  1 tis. tun ročně.

Produkce vepřového masa v rámci uzavřeného chovného stáda o počtu 1 650 ks s vlastní 
inseminační stanicí s výstupem 4 100 tun jatečného vepřového masa ročně.  

8. Opatření čistší produkce
       

6.A.Změna technologie v chovu nosnic.
Popis opatření.

       Realizace ustájení drůbeže ve smyslu směrnic EU, modernizace odklízení trusu.
Stav opatření – zavedeno.
Vliv na ŽP .

       Snížení produkce drůbežího trusu o 716 tun, produkce emisí NH3 o 9,7 tun.
Vliv na kvalitu produkce, pracovní prostředí.

       Zvýšení kvality vajec, zlepšení welfare zvířat, zkvalitnění pracovního prostředí pro 

mailto:cpcbr@volny.cz


zaměstnance.
Finanční úspory  3.424 tis.Kč/r, investice 15.492 tis.Kč, návratnost 4,54 roků. 

6.B.Automatické řízení ventilace hal chovu drůbeže.
Popis opatření.
Klima v chovných halách je počítačově vyhodnocováno a řízeno.
Stav opatření – zavedeno.
Vliv na ŽP.
Snížení produkce odpadů kategorie N o 1,2 tuny ročně. 
Vliv na kvalitu produkce, pracovní prostředí.
Přínosy ve welfare zvířat, zkvalitnění chovného klima. 
Finanční úspory.
Podnikový efekt činí 1.863 tis. Kč, investice 7.400 tis. Kč, její návratnost činí 4,43 roku.

6.C. Počítačový řídící systém.
Popis opatření.
Obslužné linky technologie – krmení, napájení, transport vajec, odklízení trusu jsou 
počítačově řízeny.
Stav opatření – zavedeno.
Vliv na na ŽP.
Snížení ztrát krmiva 150, tun ročně.
Vliv na kvalitu produkce.
Přínosy v kvalitě výroby, welfare zvířat, zkvalitnění pracovního prostředí.
Finanční úspory.
Podnikový efekt činí 1.247 tis. Kč ročně, investice 2.900 tis. Kč, návratnost investice 
2,325 roku.

6.D. Využití vysokoprodukčních hybridů v chovu.
Popis opatření.
Změna používaného chovného materiálu v chovu drůbeže.
Stav opatření –zavedeno.
Vliv na ŽP.
Snížení produkce trusu o 688 tun, produkce emisí NH3 o 0,86 t , produkce odpadů 
kategorie N o 6,01 tun ročně.
Vliv na kvalitu produkce.
Kvalita produkce plní parametry EU.
Finanční přínosy.
Čistý podnikový efekt neinvestičního opatření činí 4.263 tis. Kč ročně.

6.E. Výsadba zeleně.
Výsadba stromové clony kolem chovných hal omezující tepelné atmosférické vlivy.
Stav opatření – zavedeno.
Vliv na ŽP.
Snížení spotřeby elektrické energie o 17 tis. kWh ročně.
Vliv na kvalitu produkce.
Zvýšení kvality vajec.
Finanční přínosy.
Podnikový efekt neinvestičního opatření činí 21 tis. Kč ročně.



6.F. Změna technologie krmení.
Popis opatření.
Zavedení automatického krmného systému prasat s využitím tekutého krmení a aplikace 
fytáz.

       Stav opatření – zavedeno.
       Vliv na životní prostředí.
       Snížení produkce kejdy o 15.840 m3 , odpadů zrnin o 211,14 tun, ztrát pitné vody o  65 

tis. m3, emise do ovzduší o 4,6 tuny.
       Vliv na kvalitu produkce.
       Realizací opatření se zvýšila kvalita masa prasat. 
       Ekonomické vyhodnocení.

Podnikový efekt činí 7.273 tis. Kč, výše investic 23.632 tis. Kč, jejich návratnost 3,249 
roku.

6.G. Změna kejdového hospodářství.
Popis opatření.
Změna kejdového hospodářství – separace, míchání, homogenizace + využívání 
optimálního způsobu aplikace kejdy. 
Stav opatření – zavedeno.
Vliv na životní prostředí.
Snížení emisí dusíku o 67 tun ročně.
Vliv na kvalitu produkce.
Zvýšení kvality výstupů rostlinné výroby.
Ekonomické vyhodnocení.
Podnikový efekt činí 1.000 tis. Kč, výše investic 17.107 tis. Kč, jejich návratnost 17 let.

6.H. Racionalizace chovu prasat šlechtěním.
Popis opatření.
Šlechtění chovaných prasat v rámci uzavřeného obratu stáda s cílem dosažení kvalitních 
parametrů rozmnožování, růstových schopností a masné užitkovosti.
Stav opatření – zavedeno.
Vliv na životní prostředí.
Snížení produkce kejdy o 17 tis. m3 , emisí dusíku do ovzduší o 10 tun ročně. 
Vliv na kvalitu produkce.
Zvýšení kvality masa.
Ekonomické vyhodnocení.
Podnikový efekt neinvestičního opatření činí 7.739 tis. Kč.



9. Souhrnné vyhodnocení projektu

Hlavní  odpadní tok: kejda prasat + trus drůbeže

Množství hlavního odpadního toku sníženo o:  34.244 tun

Celkové finanční úspory dosažené v projektu:  26.830 tis. Kč ročně

Celkový potřebný objem finančních prostředků nutný k realizaci opatření: 66.531 tis. Kč

Průměrná doba návratnosti investic pro celý projekt : 2,47 roku

Vnitřní výnosové procento ( IRR ) pro celý projekt :  7,69 %

Přibližná ekonomická vnitřní míra návratnosti pro region ( ERR ) 11,83 %
 ( ročně přibližně 7.870 tis. Kč ročně )

10. Tabulka efektů pro ŽP a finančních úspor dle investičního charakteru opatření, 
kterým byla dosažena:

neinvestiční
opatření

opatření  s návratností 
do 0,5 roku

opatření s návratností 
nad 0,5 roku

Celkem

ostatní odpady
(t/rok)

    17.000               -        17.455 34.455

nebezpečné
odpady(t/rok)

        -             -                  7,21    7,21

odpadní vody 
(tis. m3 /rok)

        -             -          65.900  65.900

emise
(t/rok)

     10,86             -                  81,3   92,16

finanční úspory
(tis. Kč/rok)

     12.023             -            14.807 26.830



Zdravotnictví

Zdravotnická  zařízení  a  jejich  kapacity  se  soustředí  především  na  oblast  poskytování 
zdravotní péče. Kvalita a efektivnost poskytování těchto služeb závisí mj. na úrovni řízení 
obslužných procesů. Řízení obslužných procesů se sice postupně zlepšuje, ale toto zlepšování 
je nerovnoměrné a  jeho rozsah a tempo neodpovídá potenciálu úspor.  Peníze z veřejných 
zdrojů  jsou  tak  i  nadále  využívány  na  krytí  vysokých  provozních  nákladů  neefektivních 
provozů a to v situaci, kdy se ve zdravotnictví nedostává finančních zdrojů potřebných pro 
zajištění  jeho  hlavních  funkcí.  Materiálové  a  energetické  vstupy  tvoří  významnou  část 
nákladů na provoz zdravotnických zařízení a jejich efektivní využívání je tudíž žádoucí nejen 
z environmentálního ale i z ekonomického hlediska. Nejvyšší potencionál pro opatření čistší 
produkce je očekáván v nemocnicích a dalších lůžkových zařízeních ( již ne v plné šíři, jako 
v nemocnicích ). 

Pilotní  projekty  čistší  produkce  v  sektoru  zdravotnictví  ukázaly,  že  ve  zdravotnických 
zařízeních  existuje  významný  potenciál  čistší  produkce,  tedy  potenciál  pro  efektivnější 
využívání materiálových a energetických toků a pro související úspory provozních nákladů a 
snížení  znečištění.  Pro  ilustraci  tohoto  potenciálu  je  v  příloze  uvedena  případová  studie 
zavádění čistší produkce.

Projekt čistší produkce vypracovaný v HAMZOVĚ DĚTSKÉ LÉČEBNĚ nebyl vypracován běžným postupem. 
Podnik ŽS Brno a.s., závod ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVITELSTVÍ ,  získal ve výběrovém řízení 
zakázku  na  provádění  odborných  prací  v uvedeném  léčebném  zařízení,.  Dílčí  projekty  byly  vypracovány, 
dodávky potřebných materiálù byly smluvně zajištěny. V průběhu prací na projektu však pracovníci  ŽS ZEES 
zjistili  značný prostor  pro  čistší  produkci  ,  metodiku  směřující  k  ekoefektivnosti  provozu  zařízení.  Ze  své 
iniciativy podnik ŽS Brno a.s. ZEES navrhl řešit situaci vypracováním projektu čistší produkce.
 Vzhledem k postupu prací na projektu již nebylo možno realizovat případné varianty řešení metodiky v plném 
rozsahu.  Přesto však zde jso   závod u důvodné předpoklady podložené propočty a bilančním sledováním , že 
projekt upozorní na značné efekty nemocničnímu zařízení nejen po stránce ochrany životního prostředí , ale 
zvláště pak po stránce ekonomické. 

1. Název demonstračního projektu: Realizace národního programu čistší produkce v 
léčebném zařízení

2. Zpracováno v: HDL Luže - Košumberk
3. Obor činnosti podniku

Léčebný ústav.

4. Vedoucí PS v podniku:  Ing. Petr Tesař náměstek HTS
Ing. Ivan Nejeschleba, ŽS Brno a.s.

5. Konzultant:  Josef Šlesinger , reg. pracovištì CPC Brno, Masná 5 , tel 05/43257034 
6. Celková pracnost demonstračního projektu:  56 osobodnů
7. Zájmová technologie.

Základní  náplní  je  léčba  dětské  mozkové  obrny  a  dále  pak  léčba  všech  dětských 
neurologických onemocnění. Cílem péče zde není základní medicínská úprava stavu , ale 
dále pak sledování a usměrnování jejich sociálního a psychického vývoje. V ortopedické 
části je činnost zaměřena na chorobu Perthesovu , kde léčebna dosahuje dobrých výsledkù 
v konzervativní  terapii  ,  jednak v léčení  skoliotických vad páteře.  I  v  tomto směru se 
léčebna stala jedním z nejdůležitějších léčebných center. Velký význam má v rámci státu 
rehabilitační spinální jednotka pro děti a mladé nemocné po úrazech či operacích míchy a 
páteře.  Velmi přínosná je úzká součinnost rehabilitace s ortopedií. Navíc léčebna využívá 
vlastního  protetického  oddělení  a  je  schopna  poskytovat  komplexní  týmovou  péči 



pacientùm. Součástí  péče je i  školní výuka a  výchovná péče ,  dle potřeby je  zajištěno 
vyšetření a následná lékařská péče psychologem, logopedem včetně dalších potřebných 
odborných lékařù.

Pro pacienty všech uvedených oddělení je využíváno středisko hiporehabilitace. U 
pacientù s vadami páteře jsou indikováni koně k navození správného držení těla , posílení 
trupového svalstva, u neurologických nemocných ke zlepšení koordinace pohybu, uvolnění 
spastických svalových skupin, ke zlepšení psychiky, pacienti po úrazu páteře nacvičují na 
koni chůzi.

       Léčebné zařízení svým charakterem samozřejmě předurčuje značné energetické a režijní 
náklady provozu. Je možno konstatovat, že díky kvalitnímu profesionálnímu vedení 
ústavu je zde minimalizována nákladová složka provozu zařízení. Jsou zde známy možné 
směry racionalizace provozu ústavu. Tyto však vyžadují investiční náklady, záměrem 
projektu je posoudit jejich ekoefektivitu.

8. Opatření čistší produkce

6.A.  Název opatření : pravidelná kontrola vodních armatur

Popis opatření : pověřený pracovník bude pravidelně provádět kontrolu vodních armatur,   
identifikovat úniky vody, opravy budou realizovány postupně dle jednotlivých objemů ztrát.

Stav opatření  : zavedeno
Vliv na ŽP : snížení roční ztráty pitné vody o  3,48 tis.m 3 ročně , t.j. o 6 % z celk. odběru.
Vliv na kvalitu produkce : nevzniká
Finanční úspory  : 133 tis. Kč ročně.

6.B. Název opatření : zavedení energeticky úsporných sprch
Popis opatření : zavedení jednopákových baterií s efektem rychlého dosažení žádané 
teploty a odstranění rizika úkapů
Stav opatření : v přípravě
Vliv na ŽP : snížení spotřeby vody o 25 % v řešených objektech , t.j. o 8.072 m3

Vliv na kvalitu produkce : není
Finanční úspory : 309 tis. Kč po případné realizaci opatření
6.C.Název opatření : náhrada parního kotle pro praní vyvíječem páry
Popis opatření : parní kotel o kapacitě 4 t.h-1 zásobující prádelnu bude nahrazen 
vyvíječem páry
Stav opatření :  v přípravě
Vliv na ŽP :  snížení emisního zatížení ovzduší vzniklé nižší spotřebou energií 
Vliv na kvalitu produkce : zkvalitnění pracího procesu
Finanční úspory : budou vyčísleny po případné realizaci opatření

6.D.. Název opatření : zateplení fasády obytných i zdravotních domù
Popis opatření : opatření zvyšuje tepelný odpor stěn budov venkovní tepelnou izolací,

chránící zdivo před povětrnostními vlivy a zvyšující tepelnou kapacitu budov.

Stav opatření : ve stavu přípravy
Vliv na ŽP : snížení spotřeby tepelné energie o 10 %

Vliv na kvalitu produkce : pozitivní vliv na zdraví pacientů
Finanční úspory : 600 tis. Kč ročně po případné realizaci opatření



6.E.  Název opatření : zateplení stropů budov přecházejících v půdy
Popis opatření :  zateplení stropů použitím tepelné izolace zvyšujícím tepelnou kapacitu 
budov 

Stav opatření : v přípravě

Vliv na ŽP: snížení spotřeby tepelné energie o  10 %  

Vliv na kvalitu produkce : vyrovnání teplotního režimu působí pozitivně na léčebný 
proces
     Finanční úspory : budou vyčísleny po případné realizaci opatření

6.F. Název opatření : úspora vod v bazénech a vanách rehabilitace
Popis opatření:  opatření řeší úpravu vod v úsecích , kde nejsou realizována úpravny 
vody , přináší jejich úsporu - možnost regenerace
Stav opatření : v přípravě
Vliv na ŽP :předpoklad - snížení spotřeby pitné vody o 10%
Vliv na kvalitu produkce : není
Finanční úspory :   budou vyčísleny po případné realizaci opatření, předpoklad činí 222 tis. 
Kč.

6.G.  Název opatření : záměna osvětlení areálu použitím úsporných svítidel
Popis opatření :  v parkovém prostoru areálu , který je v noční době osvětlován,

budou použita úsporná svítidla , garantující podstatné snížení spotřeby elektrické energie

Stav opatření :  v přípravě
Vliv na ŽP : snížení spotřeby el. energie o 35.478 kWh
Vliv na kvalitu produkce :  není 
Finanční úspory : 42.750 Kč ročně

6.H. Název opatření : řešení ekonomického úklidu listí v areálu léčebny
Popis opatření : nahrazení ručního shrabování opadaného listí použitím zahradní 
techniky - těžký čistič trávníku ( sweeper) s kapacitou 310 l
Stav opatření : ve stavu návrhu
Vliv na ŽP : zkvalitnění ošetření parkové úpravy areálu
Vliv na kvalitu produkce : ošetřený areál působí pozitivně na psychiku pacientů
Finanční úspory : 29.200 Kč ročně po případné realizaci opatření

6.CH.Název opatření : snížení spotřeby tepelné energie v pavilonu G
Popis opatření : výměna nevhodných oken , omezení ztrát v chodbách  a vchodech
Stav opatření : ve stavu realizace
Vliv na ŽP : snížení spotřeby tepelné energie o 1.165 GJ
Vliv na kvalitu produkce : vliv na zdraví pacientù

    Finanční úspory : 268 tis. Kč ročně

6.I. Název opatření : snížení spotřeby elektrické energie v pavilonu G 
Popis opatření : výměna žárovek čirých E27 60 - 100 W v celkovém počtu 154 ks
žárovky úsporné - kompakt. úsporný zdroj v celkovém počtu 154 ks .

Stav opatření : ve stavu návrhu

Vliv na ŽP : snížení spotřeby el. energie o 69.072 kWh



Vliv na kvalitu produkce : není

Finanční úspory : 138.144 Kč ročně po případné realizaci opatření

6.J.Název opatření : snížení spotřeby vody v pavilonu G
Popis opatření : vybavení pavilonu jednopákovými bateriemi
Stav opatření : ve stavu realizace
Vliv na kvalitu produkce : není
Vliv na ŽP : úspora pitné vody o 8.968 m 3

Finanční úspory : 343 tis. Kč

9. Souhrnné vyhodnocení projektu

Hlavní  odpadní tok: ztráty tepelné energie 

Množství hlavního odpadního toku sníženo o: 4.264 GJ
Další odpadní toky - pitná voda o 12.916 m 3

                              - el.. energie o 104 tis. KWh

Celkové finanční úspory dosažené v projektu:  1.863.000 Kč
 Zhodnocení řeší pouze opatření v realizaci- při realizaci opatření dalších navržených 
projektem
 lze předpokládat další úspory - předpoklad min. 1 mil. Kč.

 

Celkový potřebný objem finančních prostředků nutný k realizaci opatření: 4.034.000 Kč

Průměrná doba návratnosti investic pro celý projekt : 2,165 roku

Celkové úspory na odpadech : budou vyčísleny v pokračování projektu

Celkové úspory na procesu . 1.863.000 Kč



Školství

Projekt čistší produkce řeší ve svém rámci identifikaci a kvantifikaci ztrát používaných 
materiálů a energií. Navrhuje způsoby zabránění jejich vzniku a zvýšení využití vstupů. 
Z analýzy procesů a popisu energetických a materiálových toků musí vyplynout, zda 
důvodem vzniku ztráty je samotná služba, volba zařízení nebo pracovní postup a jeho 
provádění.

       Plánované cíle projektu :

-    získání prostředků pro podporu projektu
- zkvalitnění provozu školního zařízení
- demonstrace přínosu navrhovaných změn v provozu pro životní prostředí
- ekonomické vyčíslení návratnosti vložených investic
- názorná demonstrace přínosů čistší produkce
- využití metodiky čistší produkce ve výuce 

Mimo uvedené cíle  projekt  sleduje obecný cíl  zvyšování úrovně znalostí  studentů o ekonomicky 
efektivních nástrojích ochrany životního prostředí. Realizace projektu čistší produkce 
v rámci školy je demonstrací přínosů této metodiky, která přinese ekonomické efekty v 
provozu  školního  zařízení. Hlavním  cílem  projektu  je  integrace  prevenčních 
přístupů  k ochraně  životního  prostředí  do  strategie  výuky  .  Proto  musí  být 
iniciována  a  aktivně  podporována na  nejvyšší úrovni  vedení  školy.  Do činnosti  je 
výhodné zapojit co nejširší okruh pedagogů a studentů.  

Předpokládané indikátory úspěšnosti :
- snížení provozních nákladů přepočtených jednoho studenta
- snížení produkce odpadů / znečistění / na jednoho studenta
- využití metodiky ve výukovém programu



Závěrečná zpráva demonstračního projektu
 čistší produkce

Čistší produkce ve školství

MČ Brno Židenice – ZŠ Krásného

Tento demonstrační projekt byl zpracován 
v rámci EVVO v Jihomoravském kraji

 Centrem čistší produkce v Brně v součinnosti s CENIOU Praha
a především ve spolupráci se zastupiteli MČ Brno Židenice a pedagogy ZŠ

Vedoucí demonstračního projektu: Ing. Petr Janko, místostarosta MČ 

Další zpracovatelé:     Dr. Anna Velanová, ředitelka školy
                                               pan Mojmír Komárek, technický úsek školy               
                                                     paní Marie Melová CPC

Konzultant: PDc. Josef Šlesinger CPC

     V Brně – červen 2006
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1. Abstrakt

1. Název demonstračního projektu:  Čistší produkce ve školství

2. Zpracováno v:  Úřad MČ Brno – Židenice

Počet zaměstnanců:    37  pedagogů, 16 ostatních  zaměstnanců Počet žáků: 477    

3. Obor činnosti podniku.

Základní škola, příspěvková organizace.
Zřizovatel Statutární město Brno,  MČ Brno – Židenice 
4. Vedoucí PS ve školním zařízení: Dr. Anna Velanová , ředitelka
    Tel. :       548 216 559      E-mail :   velanova@zskrasneho.cz

5. Konzultant:  Josef Šlesinger, držitel Professional Develompment Certificate CP ,vedoucí                Centra 
čistší produkce v Brně.

       Tel.: 543 257 034                            E-mail : cpcbr@volny.cz

6. Celková pracnost demonstračního projektu: 

V rámci projektu byla sledována pracnost případové studie, je vyjádřena v pracovních dnech. 
Není v ní započítán čas potřebný pro zavádění investičně náročných opatření. Je zde ale 
započítán čas účastníků projektu nezbytný pro osvojení teoretických znalostí metodiky. 
Pracnost projektu pro celou pracovní skupinu včetně konzultanta činí 75 pracovních dnů. 

7. Zájmová činnost
Jedná se o základní školu, poskytující během 9 let studia základní vzdělání. Je  zaměřena 
především na poskytování základního vzdělávání. . Působí samostatně v Brně – Židenicích, v 
budově  na Krásného ulici č. 24.. Základním problémem zařízení je nedostatečný technický 
stav zastaralých budov a obslužných technologií. Důsledkem pak je jsou zvýšené provozní 
náklady provozu, ztráty vznikají především ve spotřebě energií, je třeba posoudit 
ekonomickou efektivnost provozu a výhodnost případných investičních opatření. Dále je 
v zájmu pedagogů školy i zastupitelstva MČ Brno- Židenice další rozšiřování ekologických 
programů ve výuce nastupující generace.

8. Opatření čistší produkce

Název opatření : Výměna hlavic regulačních ventilů ve třídách.
Popis opatření :  Poruchové a prakticky nefunkční regulační ventily topných těles v prostorách užívaných 
žáky budou vybaveny nerozbitnými kovovými hlavicemi, znemožňujícími manipulaci a poškozování ze 
strany žáků.

Stav opatření : v přípravě
Vliv na ŽP: Snížení vstupních množství  energií o 132 GJ.
Vliv na kvalitu produkce, pracovní prostředí:  zkvalitnění prostředí ve výukových prostorách.
Finanční úspory 
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       Realizací opatření vzniká čistý roční podnikový efekt 74 tis. Kč.
       Související snížení provozních nákladů není do vyhodnocení započítáno.
       Výše investičních nákladů činí jednorázově 10 tis. Kč.
       Návratnost investice činí 0,135 roku.

Název opatření : Prevence zanášení odpadních potrubí
 Popis  opatření : Problémy se znečištěním odpadních  vod provozem školní  kuchyně,    budou řešeny 
využitím  aplikací  mikrobionálních  kultur.  Biodegradačním  procesem  /vyluhováním,  odbouráváním  a 
rozpouštěním/dojde  k  likvidaci   tuků  ,škrobů,  cukrů,   a  dalších  organických  nečistot  přítomných  v 
odpadních vodách z provozu kuchyně.
Stav opatření : v přípravě
Vliv na ŽP: snížení znečištění odpadních vod
Vliv na kvalitu produkce, pracovní prostředí:  snížení produkce odpadů v lapolu, odbourání zanášení 
odpadních potrubí
Finanční úspory :

       Realizací opatření po odpočtu provozních nákladů vzniká čistá roční úspora 40 tis. Kč.
       Investiční náklady jednorázově 21 tis. Kč.
       Odpadají náklady ve výši 2.000 tis. Kč na rekonstrukci odpadní a stokové sítě.
        

Název opatření : Instalace zařízení pro uzavírání  dveří BRANO u toalet
Popis opatření : Opatření navrhuje vybavit vstupní dveře u jednotlivých WC zavíracím zařízením BRANO. 
Realizací opatření dojde k snížení tepelných ztrát v školním zařízení.
Stav opatření : v přípravě
Vliv na ŽP: snížení vstupních množství  energií o 23 GJ ročně.
Vliv na  prostředí školy : zkvalitnění klima
Finanční úspory :

       Realizací opatření vzniká čistý roční podnikový efekt 13 tis. Kč.
       Výše investičních nákladů činí jednorázově 12 tis. Kč.
        Návratnost investice činí 0,92 roku.

Název opatření : Využití jednoduchých pákových vodovodních kohoutků v učebnách.
Popis  opatření  :  V učebnách  jsou  používány  jednoduché  otočné  vodovodní  kohoutky  se  značnou 
poruchovostí.  Opatření  navrhuje  použití  jednoduchých  pákových  baterií,  v podstatě  bezporuchových, 
vylučujících úkapy vody.   
Stav opatření : v přípravě
Vliv na ŽP: snížení spotřeby pitné vody a zároveň produkce odpadních vod o 219 m3 ročně
Vliv na kvalitu produkce, pracovní prostředí: nevzniká
Finanční úspory :

       Realizací opatření vzniká čistý roční podnikový efekt 18 tis. Kč.
       Výše investičních nákladů činí jednorázově 4 tis. Kč.
      Návratnost investice činí 0,22 roku. 

Název opatření : Výměna vadných oken
Popis  opatření  :  opatření  navrhuje  náhradu  původních  vadných  a  netěsných  oken  okny  s plastovými 
pětikomorovými  rámy  zasklené  izolačním  dvojsklem  s klikami  umožňujícími  v případě  potřeby 
mikroventilační režim.

       Stav opatření : v přípravě
       Vliv na ŽP:  snížení spotřeby tepelné energie o 100 GJ ročně
       Vliv na kvalitu produkce, pracovní prostředí: vyrovnání tepelného režimu v učebnách
       Finanční úspory :

Realizací opatření vzniká čistý roční podnikový efekt 71 tis. Kč.
Výše investičních nákladů činí jednorázově 958 tis. Kč.

       Návratnost investice činí 13,49 roku.

Název opatření : Výměna vadných kruhových oken na schodištích
Popis opatření :

       Schodiště školy jsou vybavena jednoduchými otevíratelnými okny s ocelovým rámem.Okna nejsou těsná, 
jednoduchá skla mají vysokou tepelnou prostupnost, vyznačují se vysokou poruchovostí / narušená 
geometrie /. Opatření navrhuje odstranění původních oken a jejich nahrazení sklobetonovou stěnou..



Stav opatření : v přípravě
Vliv na ŽP: snížení spotřeby tepelné energie o 6 GJ ročně
Vliv na kvalitu produkce, pracovní prostředí: vyrovnání tepelného režimu v prostorách školy
Finanční úspory :

       Realizací opatření vzniká čistý roční podnikový efekt 3 tis. Kč.
       Výše investičních nákladů činí jednorázově 5,5  tis. Kč.
       Návratnost investice činí 1,83 roku.

Název opatření : Výsadba stromové clony kolem areálu školy  
Popis opatření : 

       Provoz školního zařízení a tedy i stav výuky je negativně ovlivňován hlukem a emisemi výfukových plynů  
z okolních komunikací , dalším negativním vlivem jsou zvýšené tepelné ztráty v provozu školního zařízení. 
Budovy jsou postaveny na vyvýšeném místě,ze všech světových stran jsou přístupné vanoucím větrům.. 
Energetické  ztráty  vznikající  prostupem  tepla  konstrukcemi  jsou  zbytečně  vysoké.  Návrh  opatření  -  - 
výsadba pláště dřevin na obvodu areálu.zařízení  
Stav opatření : v přípravě
Vliv na ŽP: snížení hlučnosti v objektu školy , zabránění  vstupu emisních zplodin do    areálu školy, při 
vzrůstu sazenic i předpokládaná úspora    tepelné energie.
Vliv na kvalitu produkce, pracovní prostředí: zlepšení kvality ovzduší v areálu školy
Finanční úspory :

       Bude provedeno po realizaci, předpoklad úspor min. 4 tis. Kč ročně,návratnost    investice bude velmi 
rychlá, cca 0,25    roku. 



9. Souhrnné vyhodnocení projektu

Hlavní (nejvíce omezený) odpadní tok: energie   255 GJ

Množství hlavního odpadního toku sníženo o: 

Celkové finanční úspory dosažené v projektu: 223 tis. Kč každoročně
Dalším finančním efektem je jednorázová úspora investičních nákladů navržených energetickým auditem. - 
3.029 tis. Kč.

Celkový potřebný objem finančních prostředků nutný k realizaci opatření: 1.011 Kč jednorázově

Průměrná doba návratnosti investic pro celý projekt :4,53 roku 

10. Tabulka efektů pro ŽP a finančních úspor dle investičního charakteru opatření, kterým byla dosažena:

neinvestiční
opatření

opatření  s návratností do 0,5 
roku

opatření s návratností nad 
0,5 roku

Celkem

ostatní odpady
(t/rok)

- - - -

nebezpečné
odpady(t/rok)

- - - -

odpadní vody 
(tis. m3 /rok)

- 219 219

energie GJ - 149 106 255

finanční úspory
(tis. Kč/rok)

- 149 74 223
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