Zasedání AS AMU 16. 10. 2019

Ad 4) Zpráva o ekologických opatřeních na AMU
a) Energeticky úsporná opatření – realizované akce
- Příloha č. 1
V souvislosti s akcí „Generální rekonstrukce kotelny v objektu Tržiště 20“
(náhrada vytápění elektrickými přímotopy za plynové vytápění objektů
Hartigovský palác, Tržiště 18 a Tržiště 20) byl v r. 2013 zpracován materiál
„Analýza energetických úspor dosažených změnou druhu vytápění za období
2010 až 2012“ – úspora za rok 2012 ve výši 571 tis. Kč (Analýza je
k dispozici).
V souvislosti s akcí „Změna druhu vytápění Lichtenštejnského paláce“ byl
v roce 2012 zpracován „Projekt proveditelnosti investičního záměru“ –
předpoklad roční provozní úspory ve výši 839 tis. Kč (Projekt je k dispozici)
Středisko Poněšice – E ON Energie a.s. – snížení proudové hodnoty hlavního
jističe v r. 2018 – roční úspora 71 tis. Kč
Energeticky úsporná opatření – plánované akce
-

-

Středisko Beroun – zateplení půdního prostoru – předpoklad zahájení akce
ještě v letošním roce
Středisko Beroun – rekonstrukce plynové kotelny – náhrada kotlů –
předpoklad realizace v letních měsících 2020 – využití otevřené výzvy
Operačního programu Životní prostředí – Prioritní osa 5 – Energetické
úspory (příjem žádostí do 3. 2. 2020)
HAMU – repase oken Lichtenštejnského paláce – předpoklad realizace I.
etapy – letní měsíce 2020
DAMU – repase oken, oprava části fasády a komínů – předpoklad zahájení
realizace – rok 2021

b) Spotřeba jednotlivých druhů energií, dodavatelé energií
- FAMU – Optimalizace nákladů za distribuci elektřiny – odběrné místo
Lažanský palác – úspora nákladů za období 2018 až 2020 ve výši 360 tis. Kč
Příloha č. 2
-

DAMU – Optimalizace nákladů za distribuci elektřiny – odběrné místo Karlova
26 – úspora nákladů za období 2017 až 2019 ve výši 556 tis. Kč
Příloha č. 3

1

-

Systém průběžného sledování spotřeby elektrické energie a plynu od roku
2015 (přehled je k dispozici)

-

Kolej Hradební – v r. 2018 instalace sprchových hlavic (40 ks) a perlátorů
k umyvadlům a dřezům (90 ks) – úspora vodného, stočného a ohřevu vody –
sprcha: úspora 56% (snížení průtoku z 14 l/min na 6,2 l/mil); umyvadlo: úspora
67% (snížení průtoku z 12 l/min na 4 l/min)
Dodavatelé energií
Plyn - všechny objekty AMU v Praze + středisko Beroun: Pražská plynárenská
a.s.
středisko Poněšice: Primagas
Elektřina – všechny objekty AMU v Praze + středisko Beroun: Pražská
energetika a.s.
středisko Poněšice: E ON Energie a.s., České Budějovice
Spotřeba jednotlivých druhů energií
Příloha č. 4

c) Třídění odpadu
- Kampus Malostranské náměstí – papír, sklo
- Středisko Beroun – papír, sklo, plast
- Kolej Hradební – plast, sklo, papír
- Lažanský palác/FAMU – papír, plast (koše na tříděný odpad na každém
patře); 2 ks E-boxu na sběr drobného elektrozařízení, akumulátorů, baterií;
popelnice na bio odpad
- Kokořovský palác/DAMU – papír, plast (barevné koše/popelnice po
budově), elektrozařízení (kontejner v přízemí, boxy); příprava třídění
skleněného odpadu (koše/popelnice)
- Klimentská 4/Studio FAMU – papír/lepenkové obaly, plast/plastové obaly,
sklo/skleněné obaly
d) ISO 50001, energetický audit
- Na základě energetického auditu uskutečněného v roce 2015 získala AMU
v roce 2016 certifikát ISO 50001 jako Osvědčení o systému managementu
hospodaření s energiemi
- Nedílnou součástí ISO 50001 je dokument „Energetická analýza“ z roku
2016; jedná se o vstupní analýzu, která popisuje stav hospodaření s energií;
cílem analýzy bylo poskytnout informace o významných energetických
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-

zdrojích a stanovit energetický plán pro efektivní hospodaření s energií
v dalších letech (analýza v rozsahu 32 stran je k dispozici)
Od roku 2015 probíhá na AMU každoročně energetický audit, jehož
výstupem je „Zpráva z auditu“ (zprávy za jednotlivé roky jsou k dispozici)

Doporučení z auditorských zpráv:
-

Energetické desatero
Provést analýzu spotřeby vody ve větších objektech a navrhnout úpravy
jako v případě Koleje Hradební
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