
THE PROJECTS REALIZED BY CPC BRNO IN THE AREA OF THE HEALTH 
SERVICE

BAŤAS HOSPITAL ZLÍN
The Project study was worked up in the project EKOPROFIT Zlín – Otrokovice, which was 
supported by UNIDO. H was the first projct of this type  in the Centre Europe. Basic purpose 
was lower the production of the waste and also lower costs in the operation of the hospital 
service. Project was rated as very good.
Measures of CPC was next :

- logistic of the waste economy
- to control of the sorted waste
- to sterilize of the waste
- changing the condenser pot in the house
- using rested warmth condensed steam

Environmental Asses of the Study :
- lower capacity of the municipal waste by 40 tons every yar
- lower capacity  of the waste from the categories N a Z  ( special waste in the Health 

Service ) by 98 tons every year
- lower consumption of the water by 2.430 m3 every year

Economicae Asses :
- total saving economy is 3.186.000 Kč every year
- total investiment charges 3.550.000 Kč
- investiment´s return is about 1,1 of the year

Hamza´s rehabilitative institution Luže – Košumberk
The Project study was worked up by CPC Brno in the order for ŽS Brno, the firm which did 
reconstruction  of  the  part  of  the  instution.Destinationot  the  study was  this  –  valorisation 
energy´ consumption operation, identification the losses and proposing remedy, which could 
by valorised  in the short time. Measures of CPC was next :

- optimalising the working with the water
- adjustment of the development of the steam
- wartning of the facades and of the ceilings
- using saving energy souras
- racionalising of the claning
- removig warmths´  escape

Environmental Asses :
- saving 4.264 GJ warm this energy
- saving using the water 12.916 m3 
- saving electric´s energy 104 hundved kWh / all every year /

Economical Asses :
- total saving economy is 2.863.000 Kč every year
- total investment  charges 4.034.000 Kč
- investment´s return is about 1,409 of the year



Projekty realizované CPC Brno ve zdravotnictví.

Baťova nemocnice Zlín.

Případová studie byla vypracována CPC Brno v rámci projektu Ekoprofit Zlín – Otrokovice 
podporovaného UNIDO. Jednalo se o první projekt tohoto typu ve Střední Evropě. Základním 
záměrem bylo  snížit  produkci  odpadů a  snížit  náklady na provoz  nemocničního zařízení. 
Projekt byl UNIDO  vysoce kladně hodnocen. Opatření čistší produkce byla následující :
• logistika odpadového hospodářství
• kontrola tříděného zdravotnického odpadu
• sterilizace odpadů
• výměna kondenzačních hrnců v prádelně
• využití zbytkového tepla kondenzátu páry

Souhrnné environmentální vyhodnocení studie :
• snížení objemu komunálního odpadu o 40 tun za rok
• snížení objemu odpadu kategorie N a Z ( odpad specifický pro zdravotnictví )  o 98 tun 

ročně ( odpady byly sterilizovány )
• snížení spotřeby vody o 2.430 m3 ročně
• snížení vypouštěných emisí do ovzduší o 20 %

Ekonomické vyhodnocení :
• celkové úspory činí 3.186.000 Kč ročně
• celkové investiční náklady 3.550.000 Kč
• návratnost investic činí 1,1 roku

Hamzův rehabilitační ústav Luže – Košumberk.

Případová studie byla vypracována CPC Brno na objednávku ŽS Brno, které zde prováděly 
přestavba  části  zařízení.  Cílem záměru  bylo  zhodnocení  spotřeb  energií  při  provozování 
zřízení,  identifikovat  ztráty  a  navrhnout  nápravná  opatření  s krátkodobou  návratností 
investice. Opatření čistší produkce byla následující :
• optimalizace hospodaření s vodou
• úprava vyvíječe páry
• zateplení fasád a stropů
• využití úsporných energetických zdrojů
• racionalizace úklidu
• odstranění úniků tepla

Environmentální vyhodnocení :
• úspora 4.264 GJ tepelné energie
• úspora spotřeby vody 12.916 m3

• úspora elektrické energie 104 tis. kWh / vše ročně /
Ekonomické vyhodnocení :
• celkové úspory činí 2.863 tis. Kč ročně
• výše investičních nákladů 4.034.000 Kč
• návratnost investičních nákladů činí  1,409 roku
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