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Anotace 

 Diplomová práce se zabývá posouzením moţnosti sníţení vlivu na ţivotní 

prostředí v rámci společnosti zabývající se výrobou kovových výztuţí a polotovarů, včetně 

zavedení do praxe. Jedná se o firmu Catterpilar Global Mining Czech Republic, a.s. Cílem 

diplomové práce bylo seznámit se s aktuálním preventivním přístupem firmy k ţivotnímu 

prostředí, jejím systémem řízení a navrhnout opatření, k moţnému sniţování vlivu na 

ţivotní prostředí. V první části jsou teoreticky rozebrány jednotlivé preventivní přístupy, 

jak obecně, tak i přímo zavedené ve firmě a příslušná platná legislativa, týkající se 

ţivotního prostředí.  Druhá část je věnována bliţšímu seznámení se s firmou, jejími 

technologiemi a systémovému řízení. Další části se věnují návrhu opatření na sníţení vlivu 

firmy na ţivotní prostředí a jeho aplikace v praxi. Závěr je zaměřen na globální přínos dané 

problematiky včetně zavedení do provozu, s očekávaným přínosem jak pro firmu, tak i pro 

ţivotní prostředí.  

 

Klíčová slova: preventivní přístup, EMS, lakovna, emise, VOC 
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Summary 

 This diploma thesis deals with examining the possibility of reducing the impact on 

the environment within a company engaged in the manufacture of metal reinforcement and 

semi-finished products , including its implementation. The company name is Catterpilar 

Global Mining Czech Republic, a.s. The aim of this thesis was to become familiar with the 

company's current precautionary approach to the environment, the management system and 

to propose measures to reduce the possible impact on the environment. In the first part are 

theoretically discussed various preventive approaches, both generally and directly 

introduced in the company and the relevant applicable legislation relating to the 

environment. The second part is devoted to a closer acquaintance with the company , its 

technology , and system management. The next section deals with proposal measures to 

reduce the company's impact on the environment and its application in practice. The 

conclusion focuses on the benefits of this issues, including entry into practice with 

expected benefits for both the company and the environment. 

 

Keywords: preventive approach, EMS, paintshop, emisssion, VOC 
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Seznam pouţitých zkratek 

 

CP  čistší produkce 

EMS  systém environmentálního řízení (Environmental Management Systém) 

EHS   ekologie, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Environmental, Health and 

Safety) 

LCA  posuzování ţivotního cyklu (Life Cycle Assessment) 

QMS  systém řízení kvality (Quality Management Systém) 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CPS  Caterpillar Production System 

ČR  Česká Republika 

ŢP  ţivotní prostředí 

OOP  osobní ochranné pomůcky 

EIA  vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí (Environmental Impact Assessment) 

OKD  Ostravsko – Karvinské doly 

CGMRC Caterpillar Global Mining Czech Republic 

PO  poţární ochrana 

PHP  preventivní poţární prohlídky 

VOC  těkavé organické sloučeniny (Volatile Organic Compounds) 

NH  nátěrová hmota 

TOC  celkový organický uhlík (Total Organic Carbon) 

AU  aktivní uhlí 

CO  oxid uhlíku 

NOX  oxidy dusíku 

ČOV  čistírna odpadních vod 

SED  Solvent Emission Directive 

ECU  evropská měnová jednotka = 1 USD 
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1 Úvod 

 V dnešní době si kaţdá firma uvědomuje důleţitost řešení rizik a převáţně svůj 

významný vliv na kvalitu ţivotního prostředí. Právě ţivotní prostředí se dostává do popředí 

zájmů nejen ekologických organizací, ale také mnoha průmyslových podniků. Preventivní 

přístupy firem k ţivotnímu prostředí však nemají za úkol pouze chránit ţivotní prostředí, 

ale také vylepšovat image samotné firmy tím, ţe zařadí péči o ţivotní prostředí nejen do 

své strategie, ale také do běţného provozu. Seznámení se s preventivními přístupy a 

systémy řízení ve firmě je důleţité pro porozumění jejího provozu a tím otevření moţnosti 

pro eventuální změnu. Substitucí některé vstupní suroviny nebo technologie můţeme 

významně sníţit emise a tím i negativní dopad na ţivotní prostředí. Ekologické myšlení 

umoţňuje nejen úlevu ţivotnímu prostředí, ale také finanční úsporu firmy za poplatky za 

znečišťování. 

 Díky pokroku v rozvoji environmentálního myšlení je rozpracováno mnoho studií, 

na základě kterých dochází k postupnému odbourávání zátěţe na přírodu. Jednou 

z moţností, jak omezit negativní vliv na ţivotní prostředí je sníţení vypouštěných emisí do 

ovzduší. Mnoţství těchto škodlivin závisí především na kvantitě těkavých organických 

látek obsaţených ve vstupních surovinách.  

 Cílem této diplomové práce je vyhodnocení a porovnání současného stavu firmy 

Caterpillar Global Mining Czech Republic, s.r.o. a navrhovaného nástroje k podpoře 

sníţení vlivu na ţivotní prostředí. Výsledkem vyhodnocení navrhovaného nástroje je jeho 

zavedení ve firmě včetně výhod a přínosu v oblastech ochrany ţivotního prostředí. 

Nezanedbatelnou součástí je i ekonomická úspora. 
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2 Preventivní přístupy v řízení podniku, k ochraně ţivotního 

prostředí a související legislativní dokumenty 

 Nároky na ochranu ţivotního prostředí se v celém světě neustále zpřísňují, coţ 

vede k nepřiměřenému zvyšování mrtvých investic do koncových technologií (odlučovače, 

spalovny, skládky, čističky atd.). Průmysl reagoval na tuto situaci hledáním řešení 

integrovaných do výrobních technologií, jejţ přinášejí současně dvojí efekt, a to 

ekonomický a ekologický. Mezi nástroje důleţité pro společnost, která je předmětem této 

práce, zavádějící preventivní přístupy podniků k ochraně ţivotního prostředí lze zařadit 

především tyto: 

 Čistší produkce (CP)  

 Systém environmentálního managementu (EMS) 

 Environmental, Health and Safety (EHS manuál) 

 Samozřejmě existují i jiné preventivní přístupy k ţivotnímu prostředí, jako jsou 

Integrovaná prevence a omezování znečištění, LCA, ekolabeling, ekodesign a mnoho 

dalších. 

 S uvedenými systémy je zároveň velmi úzce propojen i následující systém řízení 

ve společnosti, který je značně důleţitým pro řízení posuzované společnosti a provázán 

s předchozími jmenovanými systémy: 

 Systém řízení jakosti (QMS) [1] 

 V České republice se dle norem upravují především tři systémy řízení podniků. 

Prvním je systém podle norem řady ČSN EN ISO 9000 neboli systém řízení jakosti 

(QMS). Druhý systém, který je platný v České republice od roku 1997, je řada norem ČSN 

EN ISO 14000, zvláště ISO 14001 – systém environmentálního managementu (EMS). 

Posledním systémem je norma OHSAS 18001 – systém managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (BOZP). Přestoţe existují i jiné systémy, je tento systém 

v součastné době standardem pro systémy managementu BOZP. Tento systém je 
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v posuzované společnosti nahrazen systémem CPS (Caterpillar Production Systém) [1, 8, 

39]. 

 Zatímco systémy řízení jakosti se věnují potřebám zákazníků, systémy 

environmentálního managementu odpovídají potřebám rozsáhlého spektra zájmových 

kategorií a společenské nutnosti ochrany ţivotního prostředí. Autoři norem řady 14000 

zřejmě cítili potřebu zajímat se o vývoj mezi standardy QMS a EMS. Norma ISO 14001 

uvádí v příloze B oboustranně srovnávací tabulku jednotlivých prvků specifikací ISO 9001 

a ISO 14001. Posledním posunem v procesu přibliţování obou normativních řad je vydání 

nové normy ČSN EN ISO 9001.2000 [1]. 

 

2.1 Čistší produkce 

 Čistší produkce (cleaner production) je zjednodušeně pojmenování pro 

preventivní strategii aplikovanou na procesy, výrobky a sluţby, jejichţ účelem je co 

nejvíce zamezit vzniku odpadů a zdrojů znečišťujících ţivotní prostředí. Strategie čistší 

produkce není zamřena pouze na environmentální problematiku, ale zabývá se také 

ekonomickou stránkou výroby, a tudíţ se nejedná pouze o sniţování negativních dopadů 

výroby nebo poskytování sluţeb na ţivotní prostředí, ale také o ekonomicky výhodný 

způsob sníţení negativních vlivů činností na ţivotní prostředí. Základ úspěchu čistší 

produkce spočívá v tom, ţe je většinou doprovázena pozitivním ekonomickým efektem, 

sníţením výrobních nákladů, zvýšením efektivnosti výroby a zvýšením 

konkurenceschopnosti. Kaţdý odpad, jehoţ vzniku se podaří zabránit, znamená nejen 

úsporu surovin, za které by bylo nutné zaplatit, ale i úsporu nákladů, které by musely být 

vynaloţeny na jeho zneškodnění nebo ve formě poplatku či pokuty na jeho uvolnění do 

ţivotního prostředí. Mimo to vede pouţití čistší produkce často ke zjištění zbytečných 

výrobních ztrát. První programy čistší produkce z počátku 90. let byly především 

orientovány na procesy a jejich moţnou optimalizaci, zejména úsporou vstupních surovin a 

energií, sníţením mnoţství vznikajících odpadů, výměnou nebezpečných a toxických látek 

za látky bezpečnější. Projekty orientované na výrobky se objevily následně, nástroje jako 

například LCA a ekodesign [1, 28]. 
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2.2 Systém environmentálního managementu (EMS) 

 EMS je zkratka pojmu "environmentální manaţerský systém", který vznikl 

překladem anglického výrazu "environmental management system" a nahradil původně 

pouţívaný výraz "systém ekologicky orientovaného řízení". Environmentální management 

označuje systematický přístup k ochraně ţivotního prostředí ve všech aspektech podnikání, 

díky kterému podnik začleňuje péči o ţivotní prostředí do své podnikatelské strategie i do 

svého běţného provozu. Environmentální management je neoddělitelnou součástí systému 

managementu celého podniku. Kvalitně zavedený systém environmentálního 

managementu v podniku pomáhá k nepřetrţitému ekonomickému růstu a prosperitě 

podniku a současně sniţuje negativní dopady jeho činností, výrobků nebo sluţeb na ţivotní 

prostředí. Důleţitým znakem EMS je, ţe si jej kaţdá organizace, bez rozdílu typu, velikosti 

nebo charakteru můţe vytvořit sama, jako element svého celkového systému řízení. V 

podstatě je EMS řada vzájemně koordinovaných činností, jeţ podnik systematicky a 

vědomě začleňuje do svého řídicího systému, za úmyslem plánovitě redukovat svůj 

negativní dopad na ţivotní prostředí. Tato strategie společensky odpovědného chování 

podniků vychází z principu udrţitelného rozvoje, který zabezpečuje současné potřeby, aniţ 

by ohroţoval naděje dalších generací na uspokojování jejich potřeb. Zavádění a certifikace 

environmentálních manaţerských systémů je na mezinárodní úrovni normalizována ve 

vytvořené řadě norem ISO 14000 [26, 27, 29]. 

 

2.3 Environmental, Health and Safety (EHS manuál) 

Společnosti, které povaţují ochranu ţivotního prostředí, bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci za stejně důleţité, jako poskytovat kvalitní produkty mají většinou 

manaţerské systémy a oddělení odpovědné za tyto otázky. Nazývají se Environmental, 

Health and Safety (EHS) oddělení neboli oddělení ţivotního prostředí, zdraví a 

bezpečnosti. Správa EHS má dva hlavní cíle: Prevence mimořádných událostí nebo nehod, 

které by mohly vyplynout z abnormálních provozních podmínek na straně jedné a sníţení 

neţádoucích účinků, které vyplývají z normálních provozních podmínek na straně druhé.  

Například, poţáru, výbuchu a úniku škodlivých látek do ţivotního prostředí nebo 

pracovního prostoru musí být zabráněno. Rovněţ musí být přijata opatření na sníţení 
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dopadů na ţivotní prostředí dané společnosti za normálních provozních podmínek (např. 

sníţení uhlíkové stopy společnosti). Tento systém má za úkol také zabránit nakaţení 

pracovníků rozvojovými nemocemi souvisejících s prací. Regulační poţadavky hrají 

důleţitou roli v obou přístupech, a proto, EHS manaţeři musí identifikovat a pochopit 

příslušné předpisy BOZP a také důsledky, které musí být sděleny top managementu 

(představenstva), aby společnost mohla realizovat vhodná opatření. Přesto, vedení EHS 

není omezeno pouze na dodrţování právních předpisů, společnosti by měly být 

povzbuzovány k tomu, aby budovaly více, neţ je poţadováno zákonem. Organizace má 

sídlo ve Spojených státech [30]. 

 

2.4 Systém řízení jakosti (QMS) 

 Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2009 řeší systém 

managementu kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností 

u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní 

poţadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomůţe organizaci 

identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a 

odpovědnosti za řízení těchto činností a přispívá k celkovému zprůhlednění fungování 

organizace. Přijetí systému managementu jakosti má být strategickým rozhodnutím 

vrcholového vedení organizace. Návrh a uplatnění systému managementu jakosti 

organizace jsou ovlivňovány měnícími se potřebami, konkrétními cíli, poskytovanými 

produkty, pouţívanými procesy a velikostí a strukturou organizace. Tato mezinárodní 

norma je zaloţena na osmi zásadách managementu jakosti. Záměrem této mezinárodní 

normy však není implikovat jednotnost struktury systémů managementu jakosti nebo 

jednotnost dokumentace. Osm zásad managementu jakosti: 

 Zaměření se na zákazníka 

 Vedení (management) 

 Zapojení pracovníků 

 Procesní přístup 

 Systémový přístup k managementu 

 Neustálé zlepšování 
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 Přístup k rozhodování zakládající se na faktech 

 Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy [3, 31] 

 

2.5 Preventivní přístupy podniku k ochraně ţivotního prostředí 

zavedené v rámci posuzované společnosti  

2.5.1 Systém environmentálního managementu (EMS) 

 Firma Caterpillar Global Mining Czech Rebublic, a. s., která se v součastné době 

zabývá především výrobou kovových výztuţí a polotovarů, zahrnujících díly důlních 

výztuţí a rameny rypadel, dále také dodávkami pásových dopravníků a opravami důlního 

zařízení si plně uvědomuje své dopady výroby na ţivotní prostředí. V rámci nepřetrţitého 

zlepšování a prevence má zavedený a certifikovaný systém environmentálního řízení (dále 

jen „EMS“) dle normy ISO 14 001 a také certifikovaný systém kvality ISO 9001 [2, 3]. 

 Norma ISO 14 001 je mezinárodní normou pro oblast environmentálního 

managementu, která má za úkol poskytnout organizacím prvky účinného EMS, které je 

moţno sloučit s dalšími potřebami managementu, a tím pomoci organizacím dosáhnout 

lepších environmentálních i ekonomických cílů. Tato mezinárodní norma specifikuje 

poţadavky na EMS, jeţ mají za cíl umoţnit organizaci přípravu a zavedení politiky a cílů, 

které berou v úvahu poţadavky právních předpisů a informace o významných 

environmentálních aspektech. Hlavní poţadavky normy lze rozdělit do pěti kroků 

představující proces, který by při opakované aplikaci měl vést k neustálému zlepšování: 

1. Politika ţivotního prostředí 

2. Plán ochrany ţivotního prostředí 

3. Program péče o ţivotní prostředí 

4. Audity a nápravná opatření 

5. Přezkoumání vedením [2, 4] 

 Předmět normy se týká takových environmentálních aspektů, které organizace 

identifikovala, smí je řídit a také těch, které můţe ovlivnit. Norma samotná nestanovuje 

přesná kritéria environmentálního profilu. Tuto normu si zavádí především organizace, 
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které mají v úmyslu vytvořit, zavést, udrţovat i zlepšovat EMS, ubezpečit se o souladu 

s environmentální politikou, kterou vyhlásili a prokázat shodu s touto mezinárodní 

úmluvou. Veškeré poţadavky, které tato norma uvádí, jsou stanoveny k tomu, aby mohly 

být zařazeny do jakéhokoli EMS. Rozsah jejich uplatnění je podmíněn na faktorech, jako 

jsou environmentální politika organizace, povaha jejich činností, sluţeb a výrobků a také 

lokality a podmínek, ve kterých organizace pracuje [2]. 

 Ve firmě bylo EMS zavedeno a certifikováno poprvé v roce 2009. Vzhledem 

k úspěšné aplikaci a spokojenosti byla tato certifikace v roce 2012 zdárně obnovena. Díky 

zavedení systému EMS jsou kaţdý rok stanovovány cíle, které směřují k neustálému 

zlepšování vztahu k ţivotnímu prostředí. Stěţejními dokumenty popisující systém a princip 

EMS ve firmě jsou Příručka a politika EMS [5, 6]. 

 

2.5.1.1 Environmentální profil organizace 

 Organizace trvale vyhodnocuje svůj environmentální profil a výkonnost procesů 

svého systému EMS v zájmu zjišťování příleţitostí pro zlepšování. Nezaměřuje se pouze 

na odstraňování neshod a jejich následků, ale především na předcházení rizik vyplývajících 

z činností společnosti, a to včasnou prevencí a odbornou znalostí problematiky a trvalým 

zlepšováním ve všech oblastech podnikání. Vedení i zaměstnanci společnosti jsou si 

vědomi vlivu své činnosti na ţivotní prostředí a z tohoto důvodu plní poţadavky na jeho 

ochranu. Společnost investuje nemalé prostředky na zlepšování svého systému EMS [5, 6]. 

Ochrana ovzduší 

 Společnost provozuje střední a velké zdroje znečišťování ovzduší v souladu se 

zákonem č. 201/2012 Sb., v platném znění a v souladu s ostatními prováděcími předpisy. 

Znečištění vypouštěné ze zdrojů do ovzduší je pravidelně monitorováno v rámci 

autorizovaných měření emisí. Provozování zdrojů je kaţdoročně podrobeno vyhodnocení v 

rámci zpracovávání Souhrnné provozní evidence zdrojů a na základě vyhodnocení jsou 

stanoveny a uhrazeny poplatky za znečišťování ovzduší. 
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Nakládání s odpady 

 Společnost nakládá s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v 

platném znění a v souladu s ostatními prováděcími předpisy. Veškeré odpady jsou 

předávány oprávněným osobám k likvidaci, popř. k dalšímu materiálovému nebo 

energetickému vyuţití. Důleţitým cílem společnosti je obecně sniţovat produkci odpadů, z 

celkového mnoţství vyprodukovaných odpadů, zvýšit podíl materiálově vyuţívaných 

odpadů a podporovat důsledné třídění odpadů. 

Nakládání s vodami 

 Společnost nakládá s vodami v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v 

platném znění a v souladu s ostatními prováděcími předpisy. K vypouštění odpadních vod 

má společnost udělen souhlas příslušného vodoprávního úřadu. Vypouštěné znečištění v 

odpadních vodách je pravidelně monitorováno akreditovanou laboratoří. Výsledky analýz 

jsou zpracovány v poplatkovém přiznání a na jeho základě jsou stanoveny poplatky za 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 

 Společnost nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky v souladu se 

zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně dalších 

zákonů a v souladu s ostatními prováděcími předpisy. Pokud technologické a provozní 

činnosti vyţadují pouţívání nebezpečných chemických látek a směsí, pak se společnost 

zaměřuje na výběr takových látek a přípravků, které jsou šetrné k ţivotnímu prostředí a 

zdraví zaměstnanců. U látek, které jsou dle zákona č. 258/2000 Sb., klasifikovány jako 

vysoce toxické, toxické, ţíravé, karcinogenní a toxické pro reprodukci, jsou vydány 

písemná pravidla schválená příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví [7]. 

 

2.5.1.2 Environmentální politika 

 Environmentální politika byla koncipována na podporu plnění právních a jiných 

poţadavků a je uvedena ve směrnici P 1.31 - Příručka EMS. Dne 1. 9. 2011 a následně 1. 

3. 2012 bylo vedením společnosti podepsáno nové vydání Politiky EMS. V samotném 

znění politiky nedošlo k ţádným změnám. Politika reprezentuje základní představu a 
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nasměrování celé organizace v dlouhodobém měřítku ve vztahu k ţivotnímu prostředí a 

vytváří prostor pro její činnost a další rozpracování do podoby environmentálních cílů, 

programů a cílových hodnot. S environmentální politikou jsou seznamováni všichni 

zaměstnanci organizace jednak dle zásad řízení organizačních předpisů, ale také formou 

školení v oblasti zabezpečování péče o ţivotní prostředí. Realizace všech bodů 

environmentální politiky je prováděna v souladu se zavedeným systémem 

environmentálního managementu ve společnosti [5, 6]. 

Vyhodnocení plnění bodů environmentální politiky: 

 Důsledně dodrţovat veškeré povinnosti vyplývající z právních a jiných poţadavků 

souvisejících s ochranou ŢP 

V roce 2013 byly veškeré povinnosti vyplývající z právních poţadavků dodrţeny. 

 Udrţovat a zlepšovat environmentální systém řízení 

Systém řízení je udrţován a zlepšován v souladu s normou ISO 14001 a Příručkou EMS. 

Pro udrţování a zlepšování EMS jsou stanovovány cíle, které jsou průběţně plněny.  

 Modernizovat a nahrazovat technologie a činnosti tak, aby byl sníţen jejich 

negativní dopad na ŢP 

V posledních letech věnuje společnost zvýšenou pozornost sniţování negativních vlivů na 

ţivotní prostřední, v souvislosti s touto politikou byly realizovány tyto projekty 

(rekonstrukce podlah ve výrobních prostorech, decentralizace vytápění, sníţení spotřeby 

plynu, sníţení hlučnosti tlakovací stanice, instalace systému odsávání pro svářečské 

pracoviště). 

 Trvale vzdělávat své zaměstnance a zvyšovat jejich povědomí v otázkách ochrany 

ŢP 

Prováděno formou školení a interní komunikace. Informování prostřednictvím vývěsek na 

nástěnkách, informativních letácích. 

 Důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichţ důsledky by mohly mít 

negativní dopad na ŢP 
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Společnost provádí simulace ekologické havárie. Ze získaných poznatků zavádí 

preventivní opatření a postupy, které umoţní rychlé a efektivní řešení pokud by havárie 

nebo situace nebezpečná pro ţivotní prostředí nastala. V souvislosti s rozdělením areálu a 

výrobních prostor mezi společnost Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. a 

Phoenix – Zeppelin, s r.o. byl zpracován nový Plán opatření pro případ havárie, který byl 

schválen Magistrátem města Ostravy. 

 Sniţovat produkci odpadů a zvyšovat podíl jejich dalšího vyuţití 

 Společnost spolupracuje s firmami EKO-KOM, Ekolamp, Rema a Asekol, čímţ je zajištěn 

zpětný odběr a následné vyuţití odpadů [7]. 

 

2.5.2 Caterpillar Production Systém (CPS) 

 Vedení firmy Catterpilar má kromě klasických nástrojů zavádějících preventivní 

přístupy k ochraně ţivotního prostředí vytvořený vlastní systém zvaný CPS. Je to 

všeobecně známý proces zaloţený v roce 2006, který popisuje kroky od objednávky po 

dodávku. Byl zaveden v celé korporaci k dosaţení cílů v bezpečnosti kvalitě a rychlosti pro 

rok 2010 a dále. CPS napomáhá týmu Caterpillar nastavit „zlatý standard“ průmyslu, coţ 

znamená vyrábět produkty v nejvyšší kvalitě, co nejbezpečněji a co nejefektivněji. Proces 

budování schopnosti zaměstnanců je zaměřen na „Naše hodnoty v praxi“, skládá se z 15 

řídících principů, odstraňování 8 druhů ztrát a 17 základních, řídících a prováděcích 

postupů v rámci CPS. Vše je zaloţeno na základech 6 sigma. Zjednodušeně lze toto 

graficky vyjádřit následovně [8]. 
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Obrázek 1:Výrobní systém Caterpillar [8] 

 

2.5.2.1 Funkce a vlastnosti CSP 

Mezi hlavní priority systému patří především: 

 Bezpečnost 

 Snaha vyrábět jen kvalitní výrobky v poţadovaném mnoţství 

 Podpora budovat tým zcela zaměřený na plnění poţadavků zákazníka 

 Zajišťovat profesní růst zaměstnanců, a to pomocí zlepšování jejich vědomostí a 

zkušeností 

 Poskytovat korektní podklady pro práci a zvyšovat míru podpory od vedoucích 

 Stupňovat spokojenost zaměstnanců 

 Dělat lidi hrdé na to, ţe pracují pro Caterpillar 
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 Iniciace změn 

 

 

Obrázek 2:Iniciace změn pomocí CPS [8] 

 

 Hlavním cílem CPS je hledání a odstraňování osmi druhů ztrát. Ztráta 

charakterizována jako jakákoliv činnost, která zdroje spotřebovává a nepřináší ţádnou 

přidanou hodnou zákazníkovi (internímu ani externímu). Důleţité je proto pochopit těchto 

osm druhů ztrát a poté se od kaţdého pracovníka očekává, ţe o nich bude přemýšlet, hledat 

příčiny jejich vzniku a v rámci své profese je i odstraňovat. 

 Nevyuţitá kreativita a schopnosti – nevyuţité příleţitosti zlepšování kvůli nízké 

bezpečnosti práce a nevyuţitého potenciálu pracovníků 

 

Tabulka 1:Důvody a důsledky nevyužité kreativity a schopnosti [8] 
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 Vady – výroba nebo oprava dílů neodpovídajícím kvalitním poţadavkům 

 

Tabulka 2: Důvody a důsledky vzniku vad [8] 

 

 

 Zásoby – nadbytek materiálů, rozpracovaných a hotových výrobků ve skladech 

 

Tabulka 3: Důvody a důsledky nadměrných zásob [8] 
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 Nadvýroba – nadměrná výroba převyšující poţadavky následujícího procesu 

 

Tabulka 4: Důvody a důsledky nadměrné výroby [8] 

 

 

 Prostoje – prostoje z důvodu nepřipraveného materiálu, chybějících součástí, dílů a 

informací, nebo kvůli poruše strojů 

 

Tabulka 5: Důvody a důsledky pracovních prostojů [8] 
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 Nadbytečné pohyby – nadbytečné pohyby a přesuny při práci 

 

Tabulka 6: Důvody a důsledky nadbytečných pohybů [8] 

 

 

 Doprava – nadbytečná přeprava materiálů, dílů i pracovních prostředků 

 

Tabulka 7: Důvody a důsledky nadbytečné přepravy [8] 
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 Nadměrné zpracování – práce, jeţ nepřináší zákazníkům nebo společnosti přidanou 

hodnotu 

 

Tabulka 8: Důvody a důsledky zbytečné práce [8] 

 

2.5.2.2 Vize CPS 

 Produkty a sluţby firmy Caterpillar by se měly orientovat na trhy celého světa, co 

nejlépe slouţit zákazníkům a především vyhledávat nové moţnosti, které by doplňovaly 

hlavní předmět podnikání. Dozvídat se neustále více a v reálném čase o potřebách 

zákazníků a kvalitou výrobků i technickými řešeními jim poskytnout co nejlepší návratnost 

investic. Neustále monitorovat dodavatele, jejich technologie, flexibilitu, nákladovost a 

konkurenceschopnost, aby byli lepší neţ ostatní. Důleţité jsou také investice do 

budoucnosti prostřednictvím vývoje a výzkumu, a prostřednictvím dlouhodobých výdajů je 

v plánu udrţet moderní a vysoce efektivní provoz, ku prospěchu firmy i zákazníků [8]. 

 

 

2.5.3 EHS manuál (Environmental, Health and Safety) 

  

 Jedním z posledních preventivních přístupů firmy je EHS neboli ekologie, 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Tento manuál definuje povinnosti, které musí být 

firmou splněny. Jedná se o 29 základních bodů a kaţdý z těchto bodů začíná přehledem 
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minimálních poţadavků, které jsou významné pro danou problematiku. Základní body se 

vztahují na provozy společnosti Caterpillar na celém světě, včetně dceřiných a 

přidruţených společností. Zaměstnanci společnosti Caterpillar jsou povinni dodrţovat 

“Naše hodnoty v praxi”, včetně ochrany svého zdraví i zdraví jiných a podpory 

odpovědnosti vůči ţivotnímu prostředí, jak uvádí Celosvětový etický kodex společnosti 

Caterpillar. Tyto základní body podporují program souladu s EHS a podnikový postup 

EHS společnosti Caterpillar. Primární odpovědnost za zajištění, aby provozy dodrţovaly 

tyto základní body, nesou příslušní vedoucí závodu.  

 

 Je zcela nezbytné, aby provozy povaţovaly znalost EHS za důleţitou součást 

odborných znalostí. Tato znalost se můţe vztahovat na zaměstnance provozů, regionální 

zaměstnance globálního oddělení EHS nebo externí poradce. Provoz můţe poţádat o 

pomoc skupinu pro plánování postupu EHS [9]. 

  

Poţadavky v souladu s EHS:  

 Dodrţování zákonů 

 Vyhodnocení aspektů a rizik 

 Školení 

 Plánování provozních změn 

 Poţadavky EHS na dodavatele 

 Plánování a řešení krizových situací a ochrana ţivota 

 Metrika a měření 

 Hodnocení souladu, dodrţování a kontrola vedení 

 Kontakty a kontroly ze strany vládních úředníků 

 Nakládání s chemikáliemi/ nebezpečným materiálem 

 Řízení emisí do ovzduší 

 Hospodaření s vodou 

 Řízení odpadů/ recyklace 

 Rozlití, úniky a nápravná opatření 

 Řešení vystavení zaměstnanců a agenturních pracovníků vlivu chemikálií 
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 Hluk a ochrana sluchu 

 Osobní ochranné prostředky (OOP) 

 Ergonomický proces 

 Bezpečnostní ochrana obráběcích strojů/ přenosných elektrických nástrojů 

 Řízení elektrické bezpečnosti 

 Blokování/ označení 

 Jeřáby, zvedáky a zvedací zařízení 

 Motorová průmyslová nákladní vozidla 

 Vstup do stísněných prostor 

 Práce ve výškách: ochrana před pádem 

 Práce s otevřeným ohněm 

 Řízení laserů a záření 

 Vyšetřování nehod 

 Zaznamenávání a ohlašování úrazů a onemocnění [9] 

 

2.6 Související příslušná legislativa 

 V následujících tabulkách jsou přehledně zpracovány veškeré zákony a 

legislativa, související s ţivotním prostředím, kterými se společnost Caterpillar se řídí. 

Příslušná legislativa je rozdělena na obecnou ochranu ţivotního prostředí, nakládání 

s odpady, nakládání s vodami, ochranu ovzduší a nakládání s nebezpečnými látkami a 

přípravky. Součástí legislativy jsou i jiné poţadavky, které společnost splňuje.  

 

2.6.1 Obecná ochrana ţivotního prostředí 

 

Číslo 
předpisu 

Název předpisu Požadavky předpisu 
odpovědná 

os. 
Poznámka 

17/1992 Sb. 
Zákon o životním  

prostředí 
obecné požadavky  

na ochranu ŽP 
EHS   
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114/1992 
Sb. 

Zákon o ochraně 
přírody  

a krajiny 

obecné požadavky  
na ochranu ŽP 

všichni  
zaměstnanci 

naposledy 
novelizováno  

350/2012 
Sb. 

100/2001 
Sb. 

Zákon o posuzování 
vlivů na životní  

prostředí 

oznamování záměrů 
a koncepcí, 
posouzení  

dle zákona, tzv. EIA 

EHS 

naposledy 
novelizováno  

350/2012 
Sb. 

167/2008 
Sb. 

Zákon o 
předcházení 
ekologické  
újmě a o  

její nápravě a o 
změně  

některých zákonů 

přijímat nezbytná 
preventivní a 

nápravná  
opatření, informovat 

orgány, 
spolupracovat  

apod., zpracování 
hodnocení rizik  

a finanční zajištění  

EHS 
naposledy 

novelizováno  
85/2012 Sb. 

25/2008 Sb. 

Zákon o 
integrovaném 

registru  
znečišťování 

životního prostředí a  
integrovaného 
systému plnění  
ohlašovacích 

povinností v oblasti  
životního prostředí a 

o změně  
některých zákonů 

zřizuje se 
integrovaný systém 

plnění  
ohlašovacích 
povinností,  
stanovují se 
povinnosti a 
podmínky  

ohlašování do 
integrovaného 

systému  
plnění ohlašovacích 

povinností 

EHS 

naposledy 
novelizováno  

169/2013 
Sb. 

  

Vyhlášky a nařízení 
města Ostravy 

obecně závazné 
vyhlášky města 

Ostravy 
EHS 

  

  

Právní předpisy 
kraje, Věstník 

nařízení kraje,  
obecně závazné 
vyhlášky kraje 

EHS 

  

Tabulka 9: Obecná ochrana ŽP [10] 
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2.6.2 Nakládání s odpady 

 

Číslo 
předpisu 

Název předpisu Požadavky předpisu 
odpovědná 

os. 
Poznámka 

185/2001 
Sb. 

Zákon o odpadech  
a o změně  

některých dalších  
zákonů 

§5, §6, §10, §13,  
§16, §24, §26, §27,  
§28, §29, §30, §35,  

§37, §39, §40,  
+ přílohy č. 2, 3, 4 

EHS 

naposledy  
novelizováno  
169/2013 a  

344/2013 Sb. 

381/2001 
Sb. 

Vyhláška MŽP,  
kterou se stanoví  
Katalog odpadů,  

Seznam 
nebezpečných  

odpadů... 

§2, §3 + přílohy č. 1 a 
2 

EHS 
naposledy  

novelizováno  
374/2008 Sb. 

383/2001 
Sb. 

Vyhláška MŽP  
o podrobnostech  

nakládání s odpady 

§13, §14, §21, §22, 
§25  

+ přílohy č. 3, 13, 14,  
15, 20, 26 

EHS 
naposledy  

novelizováno  
170/2010 Sb. 

352/2005 
Sb. 

Vyhláška o nakládání  
s elektrozařízeními  

a elektroodpady 
§3, §9 EHS 

naposledy  
novelizováno  
178/2013 Sb. 

477/2001 
Sb. 

Zákon o obalech  
a o změně  

některých zákonů  

§3, §4, §6, §7, §10,  
§16, §21, §23  
+ příloha č. 1 

NAK-vedoucí 
naposledy  

novelizováno  
167/2012 Sb. 

Tabulka 10: Odpady [10] 

 

2.6.3 Nakládání s vodami 

 

Číslo 
předpisu 

Název předpisu Požadavky předpisu 
odpovědná 

os. 
Poznámka 

254/2001 
Sb. 

Zákon o vodách  
a o změně některých  
zákonů (vodní zákon) 

§5, §6, §8, §9, §10, 
§11,  

§12, §13, §38, §39, 
§40,  

§41, §42, §55, §59, 
§61,  

§62, §66, §89, §90, 
§91,  

§92, §93, §94 + 

EHS 
naposledy  

novelizováno  
303/2013 Sb. 



Bc. Silvie Hegarová: Posouzení moţnosti sníţení vlivu na ţp v rámci společnosti  

2014                                                                                                                                      21 

 

přílohy  
č. 1 a 2 

432/2001 
Sb. 

Vyhláška Mze o  
dokladech žádosti o  

rozhodnutí nebo  
vyjádření a o  
náležitostech  

povolení, souhlasů a  
vyjádření vodopráv.  

úřadu 

§3c + příloha č. 3 EHS 
naposledy  

novelizováno  
336/2011 Sb. 

61/2003 Sb. 

NV o ukazatelích a  
hodnotách  

přípustného 
znečištění  

povrchových a  
odpadních vod,  
náležitostech  

povolení k vypouštění  
odpadních vod 

§3, §6, §7, §8  
+ přílohy č. 1, 4, 5 

EHS 
naposledy  

novelizováno  
23/2011 Sb. 

274/2001 
Sb. 

Zákon o vodovodech  
a kanalizacích pro  

veřejnou potřebu a  
o změně některých  

zákonů 

§5, §6, §7, §8, §11,  
§12, §14, §15, §16, 

§18,  
§19, §20, §23, §24, 

§36,  
§38 

TS-vedoucí 
naposledy  

novelizováno  
275/2013 Sb. 

428/2001 
Sb. 

Vyhláška Mze,  
kterou se provádí  

zákon o vodovodech  
a kanalizacích pro  

veřejnou potřebu a  
o změně některých  

zákonů 

§7, §9, §10, §11, §13,  
§19, §24, §25, §26, 

§32,  
§33, §34, §35, §36  

+ přílohy č. 11, 17, 18 

EHS 
naposledy  

novelizováno  
120/2011 Sb. 

123/2012 
Sb. 

Vyhláška MŽP o  
poplatcích za  

vypouštění odpadních  
vod do vod  

povrchových 

§4 + příloha EHS   
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252/2004 
Sb. 

Vyhláška, kterou se  
stanoví hygienické  

limity na pitnou  
a teplou vodu a  
četnost a rozsah  

kontroly pitné vody 

§4, §5, §8  
+ přílohy č. 1, 2, 4, 5 

TS-vedoucí 
naposledy  

novelizováno  
293/2006 Sb. 

216/2011 
Sb. 

Vyhláška MZ  
o náležitostech 

 manipulačních úřadů  
a vodních děl 

§3 EHS   

450/2005 
Sb. 

Vyhláška MŽP,  
o náležitostech  

nakládání se  
závadnými látkami a  

náležitostech  
havarijního plánu,  
způsobu a rozsahu  

hlášení havárií, jejich  
zneškodňování a  

odstraňování jejich  
škodlivých následků 

§3, §3a, §4, §5, §6,  
§7, §9, §10, §11  

+ přílohy č. 1, 2, 3 
EHS 

EHS 
zpracovává 

HP,  
osoby  

pověřené v 
HP  

jsou  
odpovědné za  

plnění  
povinností  
uvedených  

v HP,  
naposledy  

novelizováno  
175/2011 Sb. 

Tabulka 11: Vody [10] 

 

 

2.6.4 Ochrana ovzduší 

 

Číslo 
předpisu 

Název předpisu Požadavky předpisu 
odpovědná 

os. 
Poznámka 

201/2012 
Sb. 

Zákon o  
ochraně ovzduší 

§4, §6, §11, §12, §13,  
§15, §17, §22, §25, 

§26,  
§32, §34 + přílohy č. 2,  

4, 7, 9, 10, 11 

EHS   
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415/2012 
Sb. 

Vyhláška o  
přípustné úrovni  

znečišťování a jejím  
zjišťování a o  

provedení některých  
dalších ustanovení  
zákona o ochraně  

ovzduší 

§3, §4, §5, §6, §12,  
§14, §15, §16, §21, 

§22,  
§23 + přílohy č. 2, 5, 8,  

9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 

    

ZP 37/2012 

Sdělení o  
přípustné úrovni  

znečišťování a jejím  
zjišťování 

Závazné číselníky k  
ohlašování údajů  

souhrnné provozní  
evidence 

    

ZP 11/2012 

Metodický pokyn  
ke stanovení roční  
hmotnostní bilance  

těkavých organických  
látek 

Postup výpočtů  
roční hmotnostní  

bilance rozpouštědel 
    

Tabulka 12: Ovzduší [10] 

 

 

2.6.5 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 

 

Číslo 
předpisu 

Název předpisu Požadavky předpisu 
odpovědná 

os. 
Poznámka 

350/2011 
Sb. 

Zákon o  
chemických látkách  

a chemických směsích  
a o změně některých  

zákonů  
(chemický zákon) 

§4, §5, §11, §12, §13 EHS 
naposledy  

novelizováno  
279/2013 Sb. 
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258/2000 
Sb. 

Zákon o ochraně  
veřejného zdraví  

a o změně některých  
souvisejících zákonů 

§44a, §44b EHS 

dle S 3.301  
nesmí odd.  

nákupu  
nakoupit  
uvedené  

NCHLS bez  
souhlasu EHS 

-  
odpovídá  
vedoucí  
nákupu,  

naposledy  
novelizováno  
223/2013 Sb. 

1907/2006 

Nařízení Evropského  
parlamentu a Rady  

(ES) o registraci,  
hodnocení a  
povolování a  
omezování  

chemických látek 

článek 6,  
článek 7, článek 10,  

článek 31  
+ přílohy č. 1, 2 a 4 

EHS   

8/2013 Sb. 
m. s 

Sdělení MVZ -  
Evropská dohoda o  

mezinárodní přepravě  
nebezpečných věcí 

pravidla a postupy  
týkající se silniční  

přepravy  
nebezpečných věcí 

EHS,  
NAK-vedoucí 

  

59/2006 Sb. 
Zákon o prevenci  
závažných havárií 

§3, §4, §17, §18, §26,  
§36 + přílohy č. 1, 2, 3 

EHS 
naposledy  

novelizováno  
488/2009 Sb. 

262/2006 
Sb. 

Zákoník práce 
§101, §102, §103, 

§104 
EHS 

naposledy  
novelizováno  
435/2013 Sb. 

11/2002 Sb. 

Nařízení vlády,  
kterým se stanoví  
vzhled a umístění  
bezpečnostních  

značek a zavedení  
signálů 

§3, §4  
+ přílohy č. 1, 3, 4, 5 

EHS 
naposledy  

novelizováno  
405/2004 Sb. 

Tabulka 13: Chemické látky [10] 
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2.6.6 Jiné poţadavky – Dobrovolné přístupy ze strany společnosti 

 

Firma Název DP Obsah DP 
odpovědná 

os. 

Asekol s.r.o. 

Dohoda o  
spolupráci o zpětném  
odběru přenosných  

baterií 

Vytvoření místa  
zpětného odběru suchých  

baterií 
EHS 

Ekolamp s.r.o. 

Smlouva o  
spolupráci - ekologické  
zpracování použitých  
osvětlovacích zařízení 

Vytvoření místa  
zpětného odběru použitých  

osvětlovacích zařízení 
EHS 

Rema Systém, a.s. 

Smlouva o  
zpětném odběru  

elektrozařízení a o jejich  
zpětném odběru 

Vytvoření místa zpětného  
odběru elektrozařízení 

EHS 

EKO-KOM, a.s. 
Smlouva o  

sdruženém plnění 
Zajištění zpětného  

odběru odpadů z obalů 
EHS 

Tabulka 14: Dobrovolné přístupy [10] 

 

2.6.7 Jiné poţadavky – ochrana vod 

 

Číslo předpisu 
Název správního 

aktu 
Platnost 

Požadavky 
správního aktu 

odpovědná 
os. 

MSK 
83158/2010 

Povolení k  
vypouštění odpadních  

vod 
31.12.2014 

Limity jakosti a  
množství 

vypouštěné  
odpadní vody a 

další  
podmínky 

EHS 

588/923/2/98-  
822.01 

Ohrožení objektů  
Bastro povodňovými  

vodami 

Na dobu  
neurčitou 

Objekty Caterpillar  
Global Mining 

Czech  
Republic jsou mimo  
dosah povodňových  

vod 

EHS 

Rozhodnutí č.  
64/14/VH 

Rozhodnutí o 
schválení  

"Havarijního plánu" 

Na dobu  
neurčitou 

Plán opatření pro  
případy havárie 

EHS 
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Rozhodnutí č.  
643/00 

Rozhodnutí o  
schválení provozního  

řádu  
vodohospodářského  

díla 

Na dobu  
neurčitou 

Stanovuje 
podmínky  

pro provozování  
areálové kanalizace 

EHS 

Tabulka 15: Jiné požadavky – vody [10] 

 

2.6.8 Jiné poţadavky – ochrana ovzduší 

 

Číslo předpisu 
Název správního 

aktu 
Platnost 

Požadavky 
správního aktu 

odpovědná 
os. 

MSK 155281/ 
2007 

Rozhodnutí -  
schválení a povolení  
k vydání Provozního  

řádu lakovny 

31.8.2014 

Provozovat ZZO v  
souladu s 

Provozním  
řádem 

EHS 

8256/2005/ŽPZ/ 
Hoc/0004 

Rozhodnutí -  
povolení k uvedení  

ZZO Lakovna do  
trvalého provozu 

Na dobu  
neurčitou 

Stanovuje 
podmínky  
provozu 

EHS 

MSK 
97872/2013 

Povolení provozu  
stacionárních zdrojů  

Viadrus 

Na dobu  
neurčitou 

Kotelna zařazena  
mezi  

nevyjmenované  
zdroje 

EHS 

9/OO/09212/03/ 
Se 

Rozhodnutí o  
kategorizaci zdrojů  

znečišťování ovzduší 

Do doby  
ukončení  
provozu  
zdroje 

Zařazení zdrojů  
znečišťování 

EHS 

Tabulka 16: Jiné požadavky – ovzduší [10] 
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3 Popis společnosti a vyuţívané technologie výroby 

3.1 Charakteristika firmy 

 Společnost Caterpillar Inc. je na světě největším výrobcem stavebního a důlního 

vybavení, dieselových a na zemní plyn pracujících motorů, průmyslových plynových 

turbín a diesel-elektrických lokomotiv. Tato společnost je také významným 

poskytovatelem sluţeb prostřednictvím Caterpillar Financial Services (finančních sluţeb), 

Caterpillar Remanufacturing Services (přepracovatelských sluţeb), Caterpillar Logistics 

Services (logistických sluţeb) a Progress Rail Services (pokrokových ţelezničních sluţeb) 

[21]. 

 Sídlo společnosti Caterpillar Global Mining je v Oak Creek, Wisconsin, USA. 

Slouţí celosvětovému důlnímu trhu poskytováním důlních výrobků a řešení, která 

pomáhají zákazníkům v celém důlním průmyslu zvyšovat a zlepšovat bezpečnost, 

efektivitu, produktivitu a sniţovat náklady. Divize společnosti nabízí unikátní výrobní 

portfolio, od důlního a dopravního vybavení a technologií pro všechny druhy aplikací 

povrchové i důlní těţby a vyrábí důlní výrobky počínaje závalovými štíty, kombajny a 

vybavení pro těţbu v tvrdé skále, ale také řešení kompletních pásových dopravníků. Divize 

navíc vyvíjí, vyrábí a prodává výrobky pro povrchovou těţbu, jako jsou kráčející těţní 

rýpadla, elektrická a hydraulická rýpadla, speciální těţební vozidla, rotační hydraulické 

vrtné soupravy a systémy stěnové těţby. V roce 2011 zaloţila společnost Caterpillar 

Global Mining také svojí pobočku v České Republice v Ostravě [12, 21]. 

 Firma Caterpillar Global Mining Czech Republic a.s. se sídlem v Ostravě se 

zabývá výrobou strojů a zařízení pro těţbu a zpracování nerostů jako jsou díly důlních 

výztuţí a ramena rypadel. Dále funguje jako servis a oprava důlních zařízení a neposlední 

řadě se věnuje dodávce pásových dopravníků. Historie společnosti se v Ostravě datuje jiţ 

od roku 1949. Postupem času prošla mnohými změnami, od organizačních změn aţ po 

různorodé změny názvu společnosti. Jedním z prvních pojmenování byly Báňské strojírny, 

dále pak OKD Bastro. Později byl podnik známý pod jménem Bucyrus Czech Republic, 

a.s. a nyní je jejím konečným názvem Caterpillar Global Mining Czech Republic a.s. [11, 

12]. 
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 Areál společnosti se nachází na ulici Lihovarská 11/1378 v Ostravě – 

Radvanicích. Veškeré parcely na území společnosti jsou vedeny jako nádvoří a zastavěné 

plochy. V areálu se nachází celkem čtyři výrobní haly označeny jako „Hala 1“ aţ „Hala 4“. 

Dále pomocné provozy – čistírna odpadních vod, sklady, garáţe, kompresorovna, 

trafostanice a jiné a ostatní budovy, například správní budova. Nejbliţší obytná zástavba je 

situována jihovýchodním směrem ve vzdálenosti zhruba 500 m. Areál firmy se nenachází v 

oblasti ţádného chráněného území. Oblast není poddolována, je rovinatá a bez terénních 

zlomů. Umístění na mapě je viditelné na obrázku č. 3 a orientační plán podniku je 

znázorněn v obrázku č. 4 [11, 12, 13, 24]. 

 

 

Obrázek 3: Mapa umístění společnosti CAT [14] 
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Obrázek 4: Orientační plán CGMCR [15] 

 

 

3.2 Systémy řízení 

Ve firmě Caterpillar Global Mining Czech Republic a.s. jsou zavedeny tyto systémy řízení: 

 Systém environmentálního managementu (EMS) 

 Systém řízení jakosti (QMS) 

 Caterpillar Production Systém (CPS) 

 Environmental, Health and Safety (EHS manuál) 

 Systém environmentálního managementu (EMS), Caterpillar  Production Systém 

(CPS) a Environmental, Health and Safety (EHS manuál) jsou jiţ popsány výše v kapitole 

Preventivní přístupy v řízení podniku, k ochraně ţivotního prostředí a související 

legislativa [1, 5, 6, 9]. 
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3.2.1 Systém řízení jakosti (QMS) 

 Systém řízení jakosti vychází ze směrnice firmy Caterpillar Global Mining Czech 

Republic a.s. „Kvalita produktu“. Hlavním účelem této směrnice je popis procesu zajištění 

kvality produktu, stanovení postupů a odpovědnosti. Stanovuje, jak má probíhat kontrola 

výrobků, zabezpečuje nezávislou kontrolu výrobků a udává, jak má vypadat značení 

materiálů a výrobků. Také definuje vzhled záznamů do výrobní dokumentace, kvalifikační 

a kvantifikační poţadavky na dokumentaci a jiné. Jejím vycházejícím záznamem je také 

matice zodpovědnosti jednotlivých pracovníků. Firemní „Příručka kvality“ navíc obsahuje 

poţadavky direktiv a standardů vycházejících z EN ISO 3834-2. Příručka kvality spolu s 

dalšími podpůrnými dokumenty popisuje téměř všechny procesy se zodpovědnostmi, které 

jsou pro společnost pro efektivní funkci důleţité. Je závazná pro všechny zaměstnance, 

oblasti a činnosti společnosti, přičemţ bere na vědomí poţadavky popsané ve výše 

uvedené směrnici a standardech [21]. 

 

3.2.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

 BOZP se ve firmě řídí směrnicemi a příkazy představenstva. Kaţdý zaměstnanec 

firmy je proškolen dle Zákoníku práce 262/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci. Má právo na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu 

před jejich způsobením. Zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných 

zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření 

svých znalosti, podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním, 

dodrţovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, s nimiţ byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného 

chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele [16, 17]. 
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3.2.2.1 Minimální požadavky na oblečení pro vstup do výrobních hal 

 Ochranné brýle 

 

Obrázek 5:Ochranné brýle firmy Caterpillar [16] 

 

 Bezpečnostní obuv s vyztuţenou špicí (neplatí ve speciálních případech) 

 

Obrázek 6: Bezpečnostní obuv firmy Caterpillar [16] 

 

 Dlouhé kalhoty a tričko 

                

Obrázek 7: Doplňující pracovní oděv firmy Caterpillar [16] 
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3.2.2.2 Obsah školení organizace požární ochrany Směrnice S 2.302 

1. Základní úlohy a povinnosti v oblasti poţární ochrany (PO) 

2. Organizace PO v Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. 

3. Základní dokumentace PO 

4. Poţárně nebezpečné činnosti 

5. Činnost zaměstnanců při poţáru a jiné mimořádné události 

6. Druhy věcných prostředků PO 

7. Správný postup hašení [16] 

3.2.2.3 Základní dokumentace požární ochrany ve společnosti 

 Dokumentace o začlenění do kategorií činností 

 Organizační směrnice o PO 

 Poţárně poplachová směrnice 

 Provozní kniha a provozní řády 

 Dokumentace školení o PO – dokumentace odborné přípravy preventistů PO a PPH 

 Poţárně technické charakteristiky nebezpečných látek 

 Evidence prací se zvýšeným poţárním nebezpečím 

 Dokumentace kontrol PHP, hydrantů, plynových a elektrických zařízení [16] 

 

3.2.3 Třídění odpadů 

 Ve firmě se třídí odpad do pěti různých popelnic. Modrá popelnice je určena pro 

papír a lepenku, které jsou dále odkupovány jako druhotná surovina. Ţlutá popelnice je 

určena pro plast, černá pro komunální odpad, coţ je zbytkový odpad po vytřídění 

vyuţitelných sloţek (plast, papír) a nebezpečných sloţek (baterie, výbojka, obal od oleje, 

barvy apod.). Další popelnicí je červená, do které patří absorpční činidla, filtrační 

materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami. Poslední 

barvou je zelená, do které se vkládají obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo 

obaly těmito látkami znečištěné [16, 17]. 
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Obrázek 8: Druhy popelnic v CAT [16] 

 

3.3 Zařízení a jednotlivé procesy 

 Mezi stěţejní zařízení ve výrobě, které mají významný vliv na ţivotní prostředí, 

patří lakovna, tryskací zařízení, pálící stroje, vysokozdviţné vozíky a také kotelna, 

infrazářiče a hořáky. Největší zájem a bliţší popis budu soustředit převáţně na lakovnu a 

také na tryskací zařízení. Jak jiţ bylo v předchozích kapitolách uvedeno, je ve společnosti 

zaveden systém EMS, v rámci kterého jsou kaţdoročně vyhodnocovány Environmentální 

aspekty společnosti. Z tohoto vyhodnocení jednoznačně vyplývá, ţe uvedená 

technologická zařízení mají nejvýznamnější vliv na ţivotní prostředí v rámci celého 

výrobního procesu [33]. 

 

3.3.1  Popis technologie lakovny 

 Lakovna se řídila zákonem č. 86/2002 Sb., momentálně se vyřizuje ve firmě 

povolení pro lakovnu vyplývající ze zákona č. 201/2012 Sb. Lakovací a vysoušecí kabina 

LAGOS MA 18 o vnitřních rozměrech 15 x 6 x 4,5 m je umístěna v areálu závodu 

v objektu haly 2, je rozdělená na dvě samostatně provozovatelné sekce po 8 metrech. 

V kabině jsou prováděny operace ručního nanášení nátěrových hmot a následné sušení za 
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vyšších teplot (80°C). Obvodové stěny kabiny jsou tvořeny tepelně izolačními 

sendvičovými panely. Panely jsou vyrobeny ze dvou galvanizovaných ocelových plechů 

opatřených pětivrstvým nátěrem polystyren – akrylového a tepelně tvrzeného polystyren 

silikonového laku, s polyuretanovou výplní. Lakovací kabina je technologické zařízení bez 

denního světla, s vlastním umělým osvětlením a vzduchotechnikou s filtrací a ohřevem, do 

prostoru kabiny je přivedena přípojka tlakového vzduchu. Stropní panely jsou osazeny 

stropními filtry a dvěma řadami svítidel se zářivkami. Systém osvětlení je doplněn svítidly 

v bočních panelech. V kaţdé sekci z boku jsou osazeny dveře pro vstup obsluhy 

s bezpečnostními uzávěry, které se samočinně otevřou v případě překročení max. 

přípustného přetlaku v kabině (cca 180 Pa). Podlaha kabiny je tvořena systémem 

odsávacích kanálů, které jsou kryty podlahovými rošty. Vstupní a výjezdová sekční 

elektricky poháněná vrata jsou opatřena tepelnou izolací. Střední dělící vrata jsou rolovací 

a také opatřena izolací [18]. 

 Větrání lakovací kabiny je řešeno vzduchotechnickým zařízením, které je 

nedílnou součástí kabiny. Přívod venkovního vzduchu je zajišťován dvěma přívodními 

jednotkami situovanými z boku kabiny, tvořenými komorou s cirkulační klapkou, filtrační 

komorou s prachovým filtrem (EU 3), dvěma radiálními ventilátory zajišťujícími 

vzduchový výkon cca 2 x 35 000 m
3
/h a ohřívačem spaliny – vzduch se dvěma hořáky o 

výkonu 190 kW kaţdý. Topným médiem je zemní plyn [18]. 

 Upravený vzduch je přiváděn do prostoru mezistropu odtud přes stropní panely 

s osázenými stropními filtry (EU 5) je veden směrem kolmo dolů do prostoru kabiny. 

Znečištěný odsávaný vzduch je veden přes podlahový rošt, papírové velkokapacitní filtry a 

Paint – stop filtry (EU 3) do odtahových jednotek, které jsou vybaveny dvěma stupni 

filtrace pevných přestřiků, filtrací VOC (Volatile Organic Compounds) přes aktivní uhlí a 

dvěma ventilátory o celkovém výkonu 2 x 34 500 m
3
/h. Přetlak v kabině je regulován na 

výstupu regulační klapkou se servo pohonem umístěnou nad kaţdou odtahovou jednotkou. 

Potrubní trasy jsou osazeny rotačním rekuperačním výměníkem s účinností cca 70 % [18]. 

 V reţimu sušení je větrání prováděno s cca 90% cirkulací přestavěním cirkulační 

klapky v přívodní jednotce. Ohřívač spaliny – vzduch je osazen hořákem na zemní plyn 

s dvoustupňovou regulací. Spaliny hořáku jsou odváděny komínkem o průměru 520 mm 

nad střechu haly 2 [18]. 
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 Prostor lakovny je přístupný z okolních technologických ploch haly. Lakovnou je 

vedeno kolejiště vedoucí vraty haly do venkovního prostoru pod přístřeškem [18]. 

3.3.1.1 Proudění ohřátého vzduchu při procesu sušení přes filtrační kazety s AU: 

 V průběhu sušení zařízení pracuje s cca 90% cirkulací, tzn. 10% celkového 

vzduchu o teplotě cca 50°C je odváděno přetlakem k zajištění 20ti násobné vzduchové 

výměny. Aby ohřátý vzduch neproudil přes patrony s AU, jsou v prostoru mezi 

cirkulačním potrubím přívodní jednotky o odtahové jednotky, u obou sekcí, osazeny 

ventilátory, které zabezpečují přisávání čerstvého studeného vzduchu tak, aby odtahovaná 

vzdušina měla teplotu pod hranicí teploty aktivního uhlí tj. do 35°C [18]. 

3.3.1.2 Čištění prostoru lakovací kabiny od nánosu nátěrových hmot 

 Celý prostor lakovací kabiny, podlaha, stěny kabiny jsou chráněny nanesením 

snímatelného laku pro ochranu pracovního prostoru lakovny [18]. 

 

Obrázek 9: Fotka lakovny [foto autor] 
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3.3.2 Popis technologických operací lakovny 

 Lakované díly jsou osazovány na kolejové vozíky opatřené upínacími přípravky 

pomocí mostových jeřábů a následně ručně tlačeny do prostoru lakovací kabiny. 

Lakýrnické práce jsou prováděny v operacích ručního stříkání dvěma vzduchovými 

vysokotlakými stříkacími pistolemi rozpouštědlovými NH. Stříkání je moţné pouze při 

spuštěné vzduchotechnice v reţimu stříkání, jinak je přívod tlakového vzduchu do pistolí 

blokován elektro ventilem. Vzhledem k tomu, ţe se převáţně lakují velkorozměrné díly je 

po celou dobu kabina odsávána dvěma vzduchotechnickými jednotkami a vzdušina je přes 

filtraci, zachycující přestřiky tuhých znečišťujících látek, vedena na adsorbery s náplní 

AU. Po ukončení odtěkaní je kabina přepnuta do reţimu sušení, kdy dochází k cirkulaci 

sušícího vzduchu (cca 90% vzduchu), nepřímo ohřívaného plynovými hořáky přívodních 

vzduchotechnických jednotek [18]. 

 Po ukončení lakovacích prací jsou vozíky tlačeny do venkovního prostoru. 

V případě lakování dílu menších rozměrů je moţné provozovat obě sekce odděleně. Jedna 

sekce v reţimu stříkání, druhá v reţimu sušení [18]. 

3.3.3 Měření emisí 

 Měření emisí znečišťujících látek se stanoveným specifickým emisním limitem: 

lakovna – dle §8 odst. 2 písm.b) Vyhlášky č. 415/2012 Sb. se autorizované měření emisí 

velkého zdroje znečišťování provádí 1 x ročně. Sledovanými parametry jsou TOC a VOC. 

Pro účely autorizovaného měření musí být na lakovně nastaveny optimální provozní 

podmínky tak, aby odpovídaly průměrným hodnotám, které budou vysledovány z provozní 

evidence za období uplynulé od posledního autorizovaného měření [19]. 

Činnost Projektovaná spotřeba 

organických 

rozpouštědel (t/rok) 

Emisní limit 

TOC 
1)

 / 
2) 

[g/m
2
] VOC 

3)
 [%] 

Nanášení nátěrových 

hmot 

0,6 – 5 

˃ 5 

90 

60 

- 

20 

Nanášení nátěrových 

hmot – hromadné či 

kontinuální 

 

˃ 5 

 

45 

 

20 

Tabulka 17: Emisní limity dle vyhlášky MŽP 415/2012 Sb. [40] 
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Vysvětlivky: 

1) Podíl hmotnosti emisí těkavých organických látek vyjádřených jako TOC a celkové 

velikosti plochy finálního výrobku opatřeného nátěrem bez ohledu na počet aplikovaných 

nátěrů. 

 2) Nelze-li technicky a ekonomicky dosáhnout stanoveného hodnoty emisního limitu v 

g/m2, nebo pokud technicky nelze stanovit velikost upravovaného povrchu, nesmí být 

překročen emisní limit TOC 50 mg/m3 v ţádném z výduchů pro odpadní plyn z 

jednotlivých prostorů - nanášení, vytěkání, sušení, vypalování. Toto se týká popisované 

lakovny. 

 3) Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel [40]. 

 

3.3.4 Popis technologie tryskacího zařízení 

 Průběţný typ stroje pro nepřetrţité automatické tryskání plochých výrobků a 

profilů umístěných na válečkovém dopravníku. Hlavní části stroje jsou obloţená metací 

komora, válečkový dopravník pro dopravu výrobků a zařízení pro odsávání prachu a 

čištění abraziva. Metací kola jsou umístěna příčně na pohyb dopravovaných výrobků a jsou 

nasměrovány tak, aby dokonale pokryly celý povrch výrobku. Kovové abrazivo vystřelené 

z metacích kol se po nárazu do povrchu tryskaných výrobků dostává k šnekovému 

dopravníku, který je umístěn na dně tryskací komory. Odsud je dopravován ke 

korečkovému elevátoru, poté do výkonného separátoru a čističe abraziva, z kterého 

přepadává do zásobníku. Ze zásobníku je opětovně pouţito metacími koly. Komorový 

vstup a výstup je cloněn proti úniku abraziva abrazivzdornými gumovými závěsy. Tryskací 

komora je vyrobena z ocelových plátů 12/14% Mn. Pro odstranění abraziva z očištěných 

výrobků je zabudován rotační kartáč a ofukový systém s vysokotlakým ventilátorem. 

Odsávací a filtrační jednotka s automatickým čištěním je zabudována ke stroji a slouţí 

k čištění abraziva a k sníţení úniku prašnosti během tryskání. Tryskací zařízení nespadá 

pod ţádný zákon řídící se mnoţstvím emisních limitu, neboť má zabudovaný vlastní 

systém na rekuperaci vzduchu [22]. 
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Obrázek 10: Fotka tryskacího zařízení [foto autor] 
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4 Vybrání vhodného nástroje k podpoře sníţení vlivu na 

ţivotní prostředí 

 Po bliţším seznámení se s technologiemi firmy, jsem se rozhodla věnovat 

praktickou část lakovně. Lakovna je stěţejní technologií a také jedním z největších 

znečišťovatelů ţivotního prostředí, která se ve firmě nachází, jak vyplývá z registru 

environmentálních aspektů společnosti [33]. 

 

4.1 Stávající vliv lakovny na ţivotní prostředí 

4.1.1 Vstupní suroviny 

 Provoz a směnnost lakovny se odvíjí od zakázek. Vzhledem ke skutečnosti, ţe se 

nejedná o kontinuální provoz, nelze jednoznačně určit počet provozních hodin za rok, ani 

průměrnou hodinovou spotřebu organických rozpouštědel. Tyto hodnoty jsou kaţdým 

rokem odlišné. Součin těchto dvou hodnot však nesmí překročit projektovanou spotřebu 

organických rozpouštědel za rok, a to 10 t [18]. 

 

Roční počet provozních hodin 3000 - 3300 h 

Roční spotřeba NH 28,4 t 

Roční spotřeba ředidel 1,5 t 

Celková roční projektovaná spotřeba organických  

rozpouštědel 
10 t 

Průměrná hodinová spotřeba NH 8,6 - 9,5 kg/h 

Průměrná hodinová spotřeba organických  

rozpouštědel 
3,0 - 3,3 kg/h 

Tabulka 18: Zpracovávané suroviny a bilance provozu lakovny [18] 

 

 Zpracovávanými surovinami jsou nátěrové hmoty nanášené na ocelové součásti: 

 na bázi anorganických pigmentů a plnidel v roztoku alkydových pryskyřic 

v organických rozpouštědlech s přísadou sušidla 

 zinkofosfátové na bázi mastných a uretanových alkydů 
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 epoxidové s obsahem zinku 

 s obsahem zinkofosfátu, polyamidovým duktem vytvrzující epoxidy 

 rozpouštědlové, samovytvrzující, anorganické zinksilikátové 

 akryl polyuretanové 

 

4.1.2 Výstupy z technologie 

 Lakovna – znečišťujícími látkami jsou – VOC, TOC 

Místa výstupu z technologie do ovzduší – přes paint stop filtry a dvě odtahové jednotky 

s filtračními komorami s náplní AU, rekuperační výměník dvěma vzduchovody nad 

střechu výrobní haly 2. 

 Ohřev sušícího vzduchu – znečišťujícími látkami jsou CO a NOx 

Místa výstupu z technologie do ovzduší – odvod spalin z hořáků k ohřevu sušícího 

vzduchu je veden dvojící komínů nad střechu výrobní haly 2 [18]. 

 

4.1.3 Odpady 

 Odpady – dle platného zákona o odpadech 

Katalogové číslo: 08 01 11 – odpadní barvy a laky (kategorie N) 

   08 01 17 – odpady z odstraňování barev nebo laků (kategorie N) 

   15 01 10 – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (kategorie 

N). 

   15 02 02 - Absorpční činidla, filtrační materiály… znečištěné 

nebezpečnými látkami (kategorie N) [18, 20]. 
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4.1.4 Systematické schéma lakovny 

 

Obrázek 11: Systematické schéma lakovny [37] 

 

4.1.5 Emise 

 V podniku jsou instalovaná zařízení na sniţování emisí. Odtahová jednotka je 

tvořena filtrační komorou se dvěma stupni filtrace pevných částí přestřiků a jedním 

stupněm filtrace VOC záchytem na aktivní uhlí Silcarbon SC 40. Znečištěný odsávaný 

vzduch je veden přes podlahový rošt, papírové velkokapacitní filtry a Paint stop filtry 

(EU3) do odtahových jednotek, které jsou vybaveny dvěma stupni filtrace přestřiků. 

Aktivní uhlí je umístěno v kazetách, úloţným systémem „kapsový filtr“. Kazety usnadňují 

manipulaci při výměně a minimalizují mechanické poškození aktivního uhlí. Reaktivace 

aktivního uhlí je prováděna externě u odborných firem. Reaktivované AU je do celkového 

mnoţství 800 kg doplňováno novým AU [18]. 

4.1.6 Hluk 

 Problematika hluku zahrnuje nejen emise z mobilních zdrojů – obsluţné dopravy, 

ale také z technologických zdrojů (provoz výrobního areálu, výstupy vzduchotechniky). 

Intenzita dopravy nemá za následek měřitelné zvýšení úrovně hlukových emisí. 
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Technologické zdroje emisí jsou realizovány především uvnitř uzavřené haly. Jedná se o 

hluk pocházející z manipulace s pouţívaným materiálem a z výrobních procesů [18]. 

4.1.7 Povrchové a podzemní vody 

Podnik má vlastní mechanicko – chemickou čistírnu odpadních vod. Provozováním 

čistírny odpadních vod vznikají odpady jako odvodněné kaly za vakuovým filtrem a 

odloučené oleje. Odvodněný kal padá do přistaveného kontejneru o objemu cca 1 m
3
. Po jeho 

naplnění asi ze 3/4 se filtrace přeruší a kontejner se pomocí jeřábku, který je umístěn v 

místnosti vakuofiltru dopraví ven a připraví k odvozu. Kontejner je umístěn uvnitř budovy 

ČOV a je majetkem odborné firmy, která smluvně zabezpečuje odpovídající odvoz a 

odstranění kalů. Odloučené oleje jsou ze zásobníků oleje přečerpány do autocisteren a 

odváţeny k odstranění [32]. 

 

4.2 Registr environmentálních aspektů  

 Registr environmentálních aspektů firmy je rozdělen podle úseků nacházejících se 

na jejím pozemku. Jsou to správní budova, kanceláře, areál, expedice, nákup, technické 

sluţby a výroba. V rámci výroby je pak dále rozdělen na všechna střediska, hydraulika a 

generální opravy strojů, dlouhá hydraulika, externí montáţe, těţní stacionární stroje, 

lakovna, svařovna, montáţe a svařování, obrobna, dělení materiálů a řezárna. Tento registr 

posuzuje u všech úseků jejich dopad na vody, půdu, ovzduší, energie a člověka a hodnotí je 

na základě souladu s legislativou, celkovým dopadem, pravděpodobnosti výskytu a 

spotřebou (materiálu a energií). Závěrem je významnost jednotlivých aspektu v závislosti 

na ţivotním prostředí. Celkovým problémem ve firmě jsou energie a odpady. Nejmenší 

významnost aspektů ve výrobě byla vypočítaná u externích montáţí a řezárny. Naopak 

největší významnost aspektů ve výrobě má lakovna [33]. 

 Podle registru environmentálních aspektů lakovny vidíme, ţe mezi největší 

problémy ţivotního prostředí patří především odpady a emise. Produkci odpadu nejde 

momentálně nijak sníţit, neboť vstupní materiály jsou dané a odpady vznikají při běţném 

provozu a údrţbě [33]. 

 



Bc. Silvie Hegarová: Posouzení moţnosti sníţení vlivu na ţp v rámci společnosti  

2014                                                                                                                                      43 

 

Výroba 

Činnost Dopad Hodnocení 

V
ý
z
n

a
m

n
o

s
t 

a
s
p

e
k
tu

 

Právní a 
jiné 

požadav
ky 

Opatření Záznamy 
Environmentá

lní aspekt  v
o

d
a

 

p
ů

d
a
 

o
v
z
d

u
š
í 

e
n

e
rg

ie
 

č
lo

v
ě
k

 

s
o

u
la

d
 s

 l
e
g

is
la

ti
v
o

u
 

d
o

p
a
d

 

p
ra

v
d

ě
p

o
d

o
b

n
o

s
t 

v
ý
s
k
y
tu

 

s
p

o
tř

e
b

a
 (

m
a
te

ri
á

l,
 

e
n

e
rg

ie
) 

∑ 

Lakovna 

Aplikace nátěrových hmot 

Úniky, úkapy 
kapalin a 
NCHLaS 

x x x   x 1 2 3 2 8 SV 

Zákon č. 
59/2006 

Sb., 
Vyhláška 

č. 
450/2005 

Sb. 

Havarijní 
plán 

Pokyny při 
řešení havárie 

Manipulace a 
spotřeba 
NCHLaS 

x x     x 1 2 3 3 9 SV 

Zákon č. 
350/2011 

Sb., 
Zákon č. 

258/2000 
Sb. 

Havarijní 
plán,                       

Směrnice S 
2.602 

Pokyny při 
řešení 

havárie, 
školení 

zaměstnanců 

Vznik odpadů x x x   x 1 2 3 2 8 SV 

Zákon č. 
185/2001 

Sb., 
Vyhláška 

č. 
383/2001 

Sb. 

Plán 
odpadovéh

o 
hospodářst

ví, 
Směrnice S 

2.601  

Provozní 
evidence 

Emise do 
ovzduší 

x x x   x 1 3 3 1 8 SV 

Zákon č. 
201/2012 

Sb., 
Vyhláška 

č. 
415/2012 

Sb. 

Registr 
monitorov

ání a 
měření, 

Směrnice S 
2.603 

Provozní 
evidence, 

autorizované 
měření 

Nebezpečí 
výbuchu 

    x x x 2 3 1 1 7 
M
V 

Zákon č. 
133/1985 

Sb., 
Požární řád 

Záznamy o 
seznámení s 

požárním 



Bc. Silvie Hegarová: Posouzení moţnosti sníţení vlivu na ţp v rámci společnosti  

2014                                                                                                                                      44 

 

Vyhláška 
č. 

246/2001 
Sb., 

Vyhláška 
č. 

406/2004 
Sb. 

řádem 

Skladování barev 

Úniky, úkapy 
kapalin a 
NCHLaS 

x x x   x 1 2 3 2 8 SV 

Zákon č. 
59/2006 

Sb., 
Vyhláška 

č. 
450/2005 

Sb. 

Havarijní 
plán 

Pokyny při 
řešení havárie 

Manipulace s 
NCHLaS 

x x     x 1 2 2 1 6 
M
V 

Zákon č. 
350/2011 

Sb., 
Zákon č. 

258/2000 
Sb. 

Havarijní 
plán,                       

Směrnice S 
2.602 

Pokyny při 
řešení 

havárie, 
školení 

zaměstnanců 

Vznik odpadů x x x   x 1 2 3 2 8 SV 

Zákon č. 
185/2001 

Sb., 
Vyhláška 

č. 
383/2001 

Sb. 

Plán 
odpadovéh

o 
hospodářst

ví, 
Směrnice S 

2.601  

Provozní 
evidence 

Emise do 
ovzduší 

x x x   x 1 2 3 1 7 
M
V 

Zákon č. 
201/2012 

Sb., 
Vyhláška 

č. 
415/2012 

Sb. 

--- --- 

Údržba kabiny 

Manipulace a 
spotřeba 
NCHLaS 

x x     x 1 1 1 1 4 NV 

Zákon č. 
350/2011 

Sb., 
Zákon č. 

258/2000 
Sb. 

Havarijní 
plán,                       

Směrnice S 
2.602 

Pokyny při 
řešení 

havárie, 
školení 

zaměstnanců 

Vznik odpadů x x x   x 1 2 3 2 8 SV 
Zákon č. 

185/2001 
Sb., 

Plán 
odpadovéh

o 

Provozní 
evidence 



Bc. Silvie Hegarová: Posouzení moţnosti sníţení vlivu na ţp v rámci společnosti  

2014                                                                                                                                      45 

 

Vyhláška 
č. 

383/2001 
Sb. 

hospodářst
ví, 

Směrnice S 
2.601  

Emise do 
ovzduší 

x x x   x 1 2 2 1 6 
M
V 

Zákon č. 
201/2012 

Sb., 
Vyhláška 

č. 
415/2012 

Sb. 

Registr 
monitorov

ání a 
měření, 

Směrnice S 
2.603 

Provozní 
evidence 

Tabulka 19: Registr environmentálních aspektů lakovny [33] 

4.2.1 Vysvětlivky 

Klasifikace: 

1 výskyt ojedinělý - problém není, nebo je malý (nevýznamný vliv na sloţky ŢP) 

2 výskyt běţný - problém existuje (středně významný vliv na skloţky ŢP) 

3 vysoká četnost výskytu - existuje zásadní problém (významný vliv na sloţky ŢP) 

 

Hodnocení aspektů: 

Rozsah Významnost Zkratka 

4 Nevýznamný NV 

5 aţ 7 Málo významný MV 

8 aţ 10 Středně významný SV 

11 aţ 12 Významný V 

 

4.3 Identifikace problému 

 Problémem, vznikajícím ve výrobě lakovny jsou emise. Tyto emise vznikají 

především díky VOC obsaţených v barvách a ředidlech. VOC jsou skupina těkavých 

organických sloučenin. Mají vlastnost tvořit fotochemické oxidanty reakcí s oxidy dusíku, 

a to za přítomnosti slunečního záření. Zatěţují ţivotní prostředí a mohou také poškodit 

lidské zdraví, například formou akutní otravy. V současnosti nabývá sníţení těchto emisí 
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stále větší důleţitosti kvůli legislativě Evropské Unie ohledně VOC, uzákoněné směrnicí 

Solvent Emission Directive (SED) 1999/13/CE, která byla vydána s účelem omezení emisí 

rozpouštědel v průmyslových procesech a novelizována směrnicí Evropského parlamentu a 

Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezování emisí těkavých organických 

sloučenin vznikajících při pouţívání organických rozpouštědel v některých barvách a 

lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES. Tato 

mezinárodní evropská norma se týká veškerých odvětví, která ve svých výrobních 

procesech vyuţívá laky, barvy, lepidla, různé čistící chemikálie a další prostředky zaloţené 

na bázi organických rozpouštědel. Cílem legislativy je výrazně omezit pouţívání 

rozpouštědel a tím chránit lidské zdraví i ţivotní prostředí. V České Republice jsou 

omezení týkající se VOC ukotvené v zákoně č. 201/2012 sb. o ochraně ovzduší [34, 41]. 

 K omezování emisí z provozu lakovny slouţí filtry s aktivním uhlím. Úroveň 

emisí závisí převáţně na hodinovém mnoţství spotřebovaných nátěrových hmot, proto je 

limitována hodinová spotřeba nátěrových hmot technologickými postupy. Měřením České 

inspekce ţivotního prostředí bylo prokázáno, ţe aktivní uhlí je schopno plnit svůj účel ještě 

po aplikaci více neţ 1400 kg VOC. Sniţuje se však jeho sorpční kapacita z důvodu pevné 

fixace těţších podílů organických látek, proto bylo stanoveno, ţe náplň patron s aktivním 

uhlím musí být měněna po aplikaci 1200 kg VOC [35, 36]. 

 Průměrná roční spotřeba aktivního uhlí je 700kg, cena za 1 kg činí 52 Kč a zhruba 

25% hmotnosti se při spálení ztratí [36]. 

 

4.4 Nástroj na sníţení emisí 

 Aspekty ovlivňující mnoţství VOC a tím i mnoţství emisí ve výrobě lakovny jsou 

výška nátěru, se kterou nelze nijak manipulovat, neboť je dána zákazníkem (100 – 120 

μm), velikost výrobku a mnoţství VOC v jednotlivých pouţívaných barvách a ředidlech 

[18]. 

Je zde tedy několik moţností sníţení emisí: 

1) Záměna technologie spalování VOC  

2) Záměna pomocných látek a surovin 
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4.4.1 Změna technologie 

 V současnosti je v rámci společnosti pouţíván systém spalování VOC na aktivním 

uhlí. Hlavní část zařízení tvoří adsorbér, který je řešen jako komora osazená jistým počtem 

patron (kazet) s obsahem aktivního uhlí. Tyto patrony mají tvar podlouhlého válce, vrstva 

aktivního uhlí je usazena do mezikruţí, ve kterém je po obou stranách fixována děrovaným 

plechem. Vzdušina vstupuje do patron vnitřkem, prochází vrstvou aktivního uhlí a 

pokračuje dále do prostoru komory vnějším povrchem patrony. Z komory, která je na 

vstupu navíc opatřena tkaninovým filtrem, je vyčištěná vzdušina odváděna do výduchu a 

do ovzduší. Překonání tlakové ztráty na celém filtračním zařízení se zabezpečuje zvýšením 

výkonu dmýchadel. Typ aktivního uhlí je Silcarbon SC40 [18, 42]. 

Nejpouţívanější systémy likvidace VOC látek: 

 sorpční technologie – adsorpce (např. pomocí aktivního uhlí) 

 pračky vzduchu – absorpce, biodegradace 

 biofiltry 

 termické procesy 

 vymraţování, kondenzace 

 

4.4.1.1 Sorpční technologie – adsorpce 

 Sorpční technologie má čtyři typy adsorpčních systémů: s fixním loţem např. 

aktivním uhlím (tento systém je jiţ popsaný ve vyuţívané technologii společností). Dále 

adsorpce s fluidním a kontinuálně pohyblivým loţem. Procesy s fluidním loţem vyuţívají 

rychlosti plynu k udrţení adsorbentu ve fluidním stavu. Tyto systémy vyţadují granule 

adsorbentu odolné proti mechanickému opotřebení. Provozují se s kontinuální adsorpcí/ 

desorpcí, kdy se adsorbent regeneruje v tepelném výměníku umístěném pod adsorbérem a 

následně se pneumaticky vrací do fluidního loţe. U procesu s kontinuálně pohyblivým 

loţem se adsorbent stále doplňuje do vrchní části adsorbéru a pohybuje se proti směru toku 

plynu. Nasycený adsorbent na dně nádoby se stále přesouvá do regenerátoru pohyblivého 

loţe. Účinnost čištění VOC této technologie je 80 – 95% [42, 43]. 
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4.4.1.2 Pračky vzduchu – absorpce, biodegradace 

 Mokré praní (nebo adsorpce) je přenos hmoty mezi rozpustným plynem a 

rozpouštědlem (často vodou) při jejich vzájemném kontaktu. Hmota je rozpuštěna 

v adsorpční kapalině a zapojuje se do reverzibilní chemické reakce, která umoţňuje 

rekuperaci plynných sloţek. V provozu jsou různé druhy praček (pračka s vláknitou náplní, 

pračka s pohyblivým loţem, pračka s vrstvou výplně, pračka s děrovanými patry a 

sprchová věţ). Kdyţ jsou VOC alespoň částečně rozpustitelné ve vodě, můţeme k jejich 

zachycení vyuţít také biopračky. Biologické praní je kombinací mokrého praní plynů a 

biologického rozkladu, přičemţ prací voda obsahuje populaci mikroorganismů, které jsou 

vhodné pro oxidaci škodlivých sloţek plynů. Tyto mikroorganismy jsou rozptýlené ve 

vodě. Účinnost čištění VOC této technologie je 80 – 90% [42, 43]. 

4.4.1.3 Biofiltry 

 Biologické skrápění probíhá za podobných podmínek jako biologické praní. 

Mikroby jsou však na rozdíl od biologického praní uchycené na nosných elementech. 

Účinnost čištění VOC této technologie je 82% [42, 43]. 

4.4.1.4 Termické procesy 

Termální oxidace je oxidací spalitelných plynů a zapáchajících látek, obsaţených v toku 

odpadních plynů. Směs znečišťujících látek se vzduchem nebo kyslíkem se v peci zahřívá 

nad samozápalnou teplotu a vysoká teplota se udrţuje dostatečně dlouho na to, aby se 

dokončilo spálení na oxid uhličitý a vodu. Účinnost a rychlost spalovacího procesu jsou 

ovlivněny časem, teplotou (kolem 200 – 400°C nad bodem vzplanutí), vířivým pohybem 

(míchání) a dostatečným mnoţstvím kyslíku [42, 43]. 

4.4.1.5 Vymražování, kondenzace 

Kondenzace je technika, která odstraňuje výpary rozpouštědel z toku odpadních plynů tak, 

ţe je ochladí pod teplotu rosného bodu. Kryogenní kondenzace má umoţnit kondenzaci 

výparů VOC na povrchu kondenzátoru. Jako chladící médium se zde pouţívá odpařovaný 

kapalný dusík. Odpařovaný dusík má zajistit inertní atmosféru. Teploty pod bodem tuhnutí 

vody na druhou stranu vyţadují, aby přiváděné plyny neobsahovaly vodu [42, 43]. 
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4.4.1.6 Všeobecný souhrn nejpoužívanějších systémů likvidace VOC látek, jejich 

účinnosti a náklady 

 

Metoda - technika Niţší konc. v proudu vzduchu Vyšší konc. v proudu vzduchu 

účinnost náklady účinnost náklady 

Adsorpce
 

vysoká vysoké střední střední 

Absorpce - - vysoká střední 

Biofiltry střední/vysoké nízké nízké nízké 

 Termické procesy vysoká vysoké vysoká střední 

Kondenzace - - střední nízké 

Tabulka 20: souhrn nejpoužívanějších systému likvidace VOC, jejich účinnosti a náklady [42, 43] 

Vysvětlivky: 

Koncentrace: nižší = 3 g/m
3
, vyšší = 5 g/m

3
 

Účinnost: vysoká – I = 95%, střední – I = 80 – 95%, nízká – I = 80% 

Celkové náklady: vysoké = 500 ECU
1
/t odstraněných VOC, střední = 150 – 500 ECU/t odstraněných VOC, 

nízké = 150 ECU/t odstraněných VOC 

 

Pouţití: adsorpce - široké pro nízké koncentrace, absorpce - široké pro vyšší koncentrace, 

biofiltry - hlavně v nízkých koncentracích, včetně omezování zápachu, termické procesy - 

široké, pro vysoké koncentrace v proudech, kondenzace - ve speciálních případech pro 

vysoké koncentrace [42] 

 

4.4.1.7 Vyhodnocení změny technologie 

 Jak vyplývá z tabulky č. 20: Souhrn nejpouţívanějších systému likvidace VOC, 

jejich účinnosti a náklady je právě adsorpce, která je ve společnosti zavedena, jako nástroj 

na sniţování emisí z lakovny, nejvhodnější technologii. Její změna by tudíţ nebyla 

efektivní. Pořízení jiné vhodné technologie by bylo velmi nákladné, zvýšila by se 

energetická náročnost nebo by se sníţila účinnost čištění VOC [42, 43]. 

 

                                                 
1
 ECU – evropská měnová jednotka = 1 USD 
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4.4.2 Záměna pomocných látek a surovin 

 Mezi pomocné látky a suroviny, které mají vliv na mnoţství emisí, jsou pouţívané 

barvy, neboť obsahují VOC. V současné době firma pouţívá dva typy barev firmy Hempel 

s obsahem VOC 350 g/l a 389,7 g/l a ředidlo s obsahem VOC látek 870g/l [36]. 

 

Název Cena Obsah VOC 

Barva Lacor AK SGL 434LA 110 Kč/l 350 g/l 

Barva Lacor AK GL 436LA 117 Kč/l 389,7 g/l 

Ředidlo Hempel´s Thinner 08080 65 Kč/l 870 g/l 

Tabulka 21: Ceny a obsah VOC používaných barev [36] 

 

 V současnosti je spotřeba daných barev v jednotlivých měsících v roce celkem 

vyváţená, jak vidíme na obrázku č. 9 a tím i aplikace VOC (kg) [45]. 

 

Obrázek 12: Graf aplikace VOC (%) v jednotlivých měsících za rok 2012 [45] 

 

 Existuje mnoho druhů jiných barev, které mají niţší obsah VOC nebo je uţ není 

třeba rozřeďovat za pomocí ředidel: 

 Barvy s obsahem VOC od 50 g/l do 300 g/l 
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 Vzhledem k tomu, ţe záměnou technologie nelze docílit sníţení emisí bez dalších 

negativních vlivů, docílíme jejich sníţení pomocí změny vstupní suroviny. V tomto 

případě změnou barvy, která bude šetrnější pro ţivotní prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Silvie Hegarová: Posouzení moţnosti sníţení vlivu na ţp v rámci společnosti  

2014                                                                                                                                      52 

 

5 Zavedení nástroje v rámci společnosti 

 K celkovému sníţení emisí ve výrobě lakovny byla jako nejefektivnější nástroj 

zvolená záměna barvy. Na dnešním trhu existuje mnoho různých druhů barev. Kaţdá má 

jiné sloţení a jiné přednosti. V současné době firma pouţívá k lakování alkydové základní 

nátěrové hmoty. Základem jsou alkydové pryskyřice (modifikované polymery kyselin a 

alkoholů), barvy tvrdnou chemickou reakcí prostřednictvím sikativ (látek urychlujících 

vysychání) a protoţe zasychají rychle a jsou odolné, nahrazují dnes čím dál více olejové 

barvy. Tyto barvy však mají vysoký obsah VOC. Je tedy nutno vybrat vhodné barvy, které 

budou mít přibliţně stejné vlastnosti a zároveň budou mít niţší VOC a tím i niţší negativní 

dopad na ţivotní prostředí. Barvy si tedy můţeme pro lepší orientaci rozdělit do dvou 

skupin [36]: 

 Barvy s obsahem VOC od 50 g/l do 300 g/l 

 Barvy s obsahem VOC pod 50 g/l 

 

5.1 Barvy s obsahem VOC od 50 g/l do 300 g/l 

INDUSTROL ® UNIVERZÁL  S 2013        

 Tato barva od firmy Barvy a laky Teluria, s.r.o. se pouţívá jako klasická nátěrová 

hmota. Její sloţení je disperze pigmentů a plnidel v roztoku alkydových pryskyřic 

v organických rozpouštědlech s přísadou sušidel a aditiv. Pouţívá se k vrchním lesklým 

nátěrům průmyslových výrobků, konstrukcí, strojů, automobilů a různých zařízení z kovů, 

dřeva a jiných materiálů. Nátěry jsou odolné povětrnostním vlivům. Výrobek není určen k 

nátěrům, které přicházejí do přímého styku s poţivatinami, pitnou vodou, krmivy a k 

nátěrům dětského nábytku a hraček. Obsah VOC je 299 g/l a cena je 271,7Kč/l [46]. 

 

ROKOPRIM EP HS RK107 

 Tato barva od firmy Rokospol, a.s. se pouţívá k účinným antikorozním nátěrům 

ocelových předmětů pro vnitřní i venkovní prostředí. Lze dosáhnout poměrně silné vrstvy 

nátěrů. Vyznačuje se malým objemovým seschnutím nanesené mokré tloušťky a nízkou 
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hodnotou TOC a VOC. Lze pouţít i na nátěry pozinkovaných povrchů. Skládá se z 

disperze pigmentů a plniv v roztoku epoxidové pryskyřice v organických rozpouštědlech s 

přídavkem aditiv a zinkfosfátového antikorozního pigmentu. Obsah VOC je 186,6 g/l [47]. 

BALAKRYL KOV 2 V 1 

 Tato barva od firmy Barakryl je vodou ředitelná jednovrstvá krycí barva určená 

k novým i renovačním nátěrům kovů, plechů, lehkých kovů, oceli a dalších včetně 

cementovláknitých materiálů v interiéru i exteriéru. Nátěr poskytuje dlouhodobou 

antikorozní ochranu zejména v exteriéru. Obsah VOC je 140 g/l a barva je 427 Kč/l [48]. 

 

 

5.2 Barvy s obsahem VOC pod 50 g/l 

HEMUCRYL PRIMER HI-BUILD 18032 

 Tato barva od firmy Hempel, s.r.o. je vodou ředitelná, akrylátová disperzní 

nátěrová hmota s dobrými antikorozními vlastnostmi. Je zvláště vhodná pro nanášení 

bezvzduchovým stříkáním. Nátěr lze rovněţ pouţít jako základní nátěr ve vodě ředitelných 

nátěrových systémech na ocelové povrchy ţárově zinkované ponorem, hliník nebo 

nerezovou ocel v mírně korozním prostředí. Obsah VOC je 41,2 g/l [49]. 

 

HEMUCRYL ENAMEL HI-BUILD 58030 

 Tato barva od firmy Hempel, s.r.o. je vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi 

akrylátové disperze. Po zaschnutí tvoří neţloutnoucí a lesklý nátěr s nízkým záchytem 

nečistot, s dobrou odolností vůči povětrnostním podmínkám a s vysokou stálostí lesku. Je 

zvláště vhodná pro nanášení bezvzduchovým stříkáním. Obsah VOC je 4,6 g/l [50]. 
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V2115 AQUAREX 

 Tato barva firmy Colorlak, a.s. je určená jako jednovrstvá nátěrová hmota při 

tloušťce suché vrstvy nejméně 100 mm. Je moţné ji pouţít i pro základní nátěr lehkých a 

barevných kovů (hliník, měď, mosaz, zinek - včetně čerstvě pozinkovaných plechů, atd.) i 

k nátěrům oceli pro vnitřní i venkovní prostředí (např. ocelové konstrukce, plechové haly, 

střechy, okapy, oplocení, venkovní stěny zásobníků, strojní dílce, odlitky, potrubí, 

autochladiče apod.) Před nanesením barvy je vţdy nezbytně nutná úprava povrchu 

ošetřovaného materiálu (očištění od mechanických nečistot, odrezení, obroušení, 

odmaštění). AQUAREX vyhovuje pro nátěry výrobků a ploch, které přicházejí do 

nepřímého styku s poţivatinami, krmivy a pitnou vodou. Obsah VOC je 42,9 g/l a cena se 

pohybuje okolo 310 Kč/l [51]. 

 

 Pro lepší a přehlednější srovnání se veškeré pouţívané i navrhované barvy vloţily 

do tabulky, kde vidíme jejich obsahy VOC v (g/l), které jsou uvedeny v jejich 

bezpečnostních a údajových listech a u některých také orientační ceny. Bohuţel některé 

firmy neposkytují finanční náklady na jejich zboţí a tak se tedy musíme spokojit pouze 

s některými údaji. Srovnání barev je tedy pouze z hlediska obsahu VOC. Nejsou zde 

zahrnuty jejich vlastnosti a ani není brán zřetel na to, zda budou dané barvy odpovídat 

technickým podmínkám dané lakovny. 

 

Název Obsah VOC (g/l) Cena (Kč/l) 
Barva Lacor AK SGL 434LA 350 g/l 110 

Barva Lacor AK GL 436LA 389,7 g/l 117 

Industrol ® Univerzál S 2013 299 271,7 

Rokoprim EP HS RK107 186,6 - 

Balakryl kov 2v 1 140 427 

V2115 Aquarex 42,9 310 

Hemucryl Primer Hi – build 18032 41,2 - 

Hemucryl Enamel Hi – build 58030 4,6 - 

Tabulka 22: Používané a navrhované barvy s obsahy VOC [46, 47, 48, 49, 50, 51] 

 

- Tabulka nezahrnuje vlastnosti ani technické podmínky pro nátěr jednotlivých 

barev. Jejím účelem je pouze srovnání obsahu VOC v jednotlivých barvách. Jak je 

viditelné z tabulky č. 21 první dvě barvy firmy Hempel - Lacor, které se 
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momentálně pouţívají, mají celkem vysoký obsah VOC. Namísto toho jsou zde 

vybrány barvy, které mají niţší obsah VOC, tím i niţší emise a tak jsou šetrnější 

k ţivotnímu prostředí. Nejniţší obsah VOC má poslední barva rovněţ firmy 

Hempel - Hemucryl Enamel Hi – build 58030, která má obsah VOC pouhých 4,6 

g/l [46, 47, 48, 49, 50, 51]. 

5.3 Výpočty 

 Pro účel této diplomové práce byla zpracována přehledná tabulka, ve které jsou 

uvedeny pouţívané i navrhované barvy a jejich obsahy VOC v (g/l). Dále pro lepší 

orientaci je vypočtené mnoţství barev v (l), kterého by se maximálně dalo dosáhnout, neţ 

by se splnil limit celkové roční projektované spotřeby organických rozpouštědel, coţ 

v našem případě činí 10 t VOC. Při roční průměrné spotřebě nátěrových hmot (28,4 t) by 

po výpočtech bylo mnoţství VOC u jednotlivých barev poměrně niţší, jak vyplývá 

z tabulky. Na závěr je vypočteno také kolikrát by bylo nutné na jednotlivé mnoţství VOC 

vyměnit kazety s aktivním uhlím, kdyţ víme, ţe se kazety mění po dosaţení maximální 

hodnoty 1200 kg VOC [18]. 

Název Obsah VOC 

(g/l) 

Celková roční 

projektovaná 

spotřeba 

organických  

rozpouštědel 

(10t) 

Roční spotřeba 

NH (28,4t) – kg 

VOC 

Výměna kazet 

s aktivním 

uhlím po 

aplikaci 1200kg 

VOC 

Barva Lacor AK 

GL 436LA 

389,7 
25660,8 l barvy  7747,2 7x 

Barva Lacor AK 

SGL 434LA 

350 
28571,4 l barvy 6958 6x 

Industrol ® 

Univerzál S 

2013 

299 33444,8 l barvy 5944,12 5x 

Rokoprim EP 

HS RK107 

186,6 53590,6 l barvy 3709,6 3x 

Balakryl kov 2v 

1 

140 71428,6 l barvy 2783,2 3x 

V2115 Aquarex 42,9 233100,2 l barvy 852,85 1x 

Hemucryl 

Primer Hi – 

build 18032 

41,2 242718,4 l barvy 819,06 1x 
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Hemucryl 

Enamel Hi – 

build 58030 

4,6 2173913,0 l 

barvy 

91,45 0x 

Tabulka 23: Výpočty jednotlivých používaných a navrhovaných barev [18, 46, 47, 48, 49, 50, 51] 

 

- Obsah VOC u jednotlivých barev v (g/l) lze vyčíst z jejich bezpečnostních listů 

- Maximální mnoţství barev v (l), kterého lze dosáhnout, neţ docílíme celkové roční 

projektované spotřeby organických rozpouštědel, které lze vidět ve třetím sloupci, 

se vypočítá tak, ţe si nejprve převedeme 10 t na 10 000 000 g, coţ je projektovaná 

roční spotřeba VOC, a poté spočítáme, kolik g VOC je v tomto mnoţství obsaţeno. 

Příklad: Barva Lacor AK GL 436LA 

- Obsah VOC = 389,7 g/l 

- Projektované VOC = 10 t = 10 000 000 g 

389,7 g/l……………………….1l  

10 000 000 g…………………..xl 

x = 25660,8 l barvy 

 

- Ve čtvrtém sloupci tabulky je uvedené mnoţství VOC v (kg), které obsahuje daná 

barva při mnoţství 28,4 t, coţ je průměrná roční spotřeba nátěrových hmot. Této 

hodnoty lze dosáhnout tím, ţe si opět nejprve převedeme 28,4 t na 28 400 kg a 

zjistíme, kolik litrů se na toto mnoţství kilogramů vztahuje. Následně dopočteme 

kolik gramů VOC v (kg) je obsaţeno v daném mnoţství v (l).  

Příklad: Barva Lacor AK GL 436LA 

- Obsah VOC = 389,7 g/l 

- Průměrná roční spotřeba NH = 24,8 t = 28 400 kg 

- 0,7 l barvy váţí při průměrné hustotě 1,71 g/cm
3
 1 kg 

1 kg………………………….0,7l 

28 400 kg………………….......xl 

x = 19 880 l barvy 
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0,3897 kg/l…………………...1l 

x kg/l…………………..19 880 l 

x = 7747,2 kg VOC 

 

- V posledním sloupci je uvedeno, kolikrát se musí vyměnit kazety s aktivním uhlím 

při daných mnoţstvích VOC, kdyţ je nám známo, ţe se musí kazety měnit vţdy po 

dosaţení maximální hodnoty 1200 kg VOC. 

 

 Vyhodnocením vypočítaných hodnot v tabulce č. 23 zjistíme, ţe při výběru barvy 

s niţším obsahem VOC se nám výrazně sníţí i celkové VOC vypouštěné do ovzduší. Jistá 

úspora je viditelná i při pouţití nástroje na sníţení emisí, kterým je adsorpce na aktivním 

uhlí. Momentálně se kazety s AU musí měnit minimálně 7x ročně. Při variantě barvy 

Hemucryl Enamel Hi – build 58030, která má nejniţší obsah VOC z navrhovaných barev, 

by technologie na sniţování emisí nemusela být vůbec instalována, neboť mnoţství emisí, 

které se pouţitím této barvy vyprodukuje, je poměrně zanedbatelné. Vypočtené hodnoty 

nezahrnují vlastnosti ani technické podmínky pro nátěr jednotlivých barev. Jejich účelem 

je pouze srovnání obsahu VOC v jednotlivých barvách [18, 46, 47, 48, 49, 50, 51]. 

 

 Nejvyšší obsah VOC obsahují barvy, které jsou ve firmě momentálně pouţívány. 

Navrhované barvy mají vţdy niţší obsahy VOC. Barva Industrol ® Univerzál S 2013 má 

obsah VOC 299 g/l. Při výpočtu roční průměrné spotřeby NH by celkový obsah VOC činil 

5944,12 kg, coţ je o 23,3 % méně, neţ u momentálně pouţívané barvy. Nátěrová hmota 

Rokoprim EP HS RK107 má obsah VOC 186,6 g/l. Při výpočtu roční průměrné spotřeby 

NH by celkový obsah VOC byl 3709,6 kg, coţ je o 52,1 % méně, neţ u momentálně 

pouţívané barvy. Nejniţší obsah VOC má barva Hemucryl Enamel Hi – build 58030 coţ 

by při roční průměrné spotřebě NH znamenalo úsporu VOC o celých 98,8 %. Pro srovnání 

jednotlivých procentuálních úspor VOC je sestavena následující tabulka [18, 46, 47, 48, 

49, 50, 51]. 
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Název Roční spotřeba NH 

(28,4t) – kg VOC 

Procentuální úspora v %              

( 100 % = 7747 kg VOC) 

Barva Lacor AK GL 436LA 
7747,2 0 

Barva Lacor AK SGL 434LA 
6958 10,2 

Industrol ® Univerzál S 2013 5944,12 23,3 

Rokoprim EP HS RK107 3709,6 52,1 

Balakryl kov 2v 1 2783,2 64,1 

V2115 Aquarex 852,85 89 

Hemucryl Primer Hi – build 18032 819,06 89,4 

Hemucryl Enamel Hi – build 58030 91,45 98,8 

Tabulka 24: Přehled procentuální úspory VOC v jednotlivých barvách [18, 46, 47, 48, 49, 50, 51] 

 

 Z tabulky č. 24 lze jasně vidět procentuální sníţení VOC látek při roční spotřebě 

NH 28,4 t. Kdyţ budeme vycházet z pouţívané barvy Barva Lacor AK GL 436LA a 

určíme si ji jako 100 % VOC, další barvy, které jsou v tabulce uvedeny, budou vypovídat o 

dosaţení výrazného sníţení emisí. Tedy u zmiňované barvy bude úspora nulová. Naopak 

nejvyšší moţnou úsporu nám přináší barva Hemucryl Enamel Hi – build 58030 a to 98,8 

%. Tato úspora by se dala jiţ přirovnat k účinnosti některých technologií na odstraňování 

VOC. Vypočtené hodnoty opět nezahrnují vlastnosti ani technické podmínky pro nátěr 

jednotlivých barev. Jejich účelem je pouze srovnání obsahu VOC v jednotlivých barvách 

[18, 46, 47, 48, 49, 50, 51]. 

 Kdybychom nebrali v úvahu vhodnost dané barvy z hlediska vlastností, nanášení a 

schopnosti dosáhnout určité výšky nátěru, byla by barva Hemucryl Enamel Hi – build 

58030 jednoznačně nejšetrnější pro ţivotní prostředí. Změnou barvy by tedy došlo 

k značnému omezení emisí u lakovny. Musíme také brát ohled na momentální vybavení 

lakovny, která je přizpůsobena k pouţívání barev ředitelných za pomocí ředidla. 

Kdybychom chtěli pouţívat barvy ředitelné vodou, coţ jsou barvy Rokoprim EP HS 

RK107, Balakryl kov 2v 1, V2115 Aquarex, Hemucryl Primer Hi – build 18032 a 

Hemucryl Enamel Hi – build 58030, musela by se lakovna této technologii natírání 

přizpůsobit. Změny by ovšem nebyly nijak zásadní ani finančně náročné. 
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6 Návrh a vyhodnocení funkčnosti zavedeného nástroje 

 Navrhovanou barvou pro pouţívání v lakovně společnosti Caterpillar Global 

Mining Czech Republic, s.r.o. je barva Hemucryl Enamel Hi – build 58030. Tato nátěrová 

hmota vykazuje jednoznačně nejniţší mnoţství VOC. I vzhledem k průměrné roční 

spotřebě nátěrových hmot jsou tyto VOC minimální. Záměnou momentálně pouţívané 

barvy za navrhovanou by společnost významně sníţila svůj negativní vliv na ţivotní 

prostředí. Finanční úsporou pro společnost by navíc bylo osvobození od poplatků za 

nadměrné vypouštění emisí do ovzduší. 

 Pro vyhodnocení funkčnosti zavedeného nástroje by se muselo provést 

autorizované měření emisí dle zákona č. 201/2012 Sb. Toto měření se za normálních 

podmínek provádí 1x ročně. Pokles přesného mnoţství emisí by se zjistil tímto měřením. 

Podmínky a parametry pro toto měření jsou uvedeny v 2.5.1.1. Environmentálním profilu 

organizace v části zaměřené na ochranu ovzduší a v kapitole 3.3.3. Měření emisí [19]. 

 

6.1 Poplatky 

 Dle zákona č. 201/2012 sb. jsou sankce za nadměrné vypouštění emisí do ovzduší 

nadstavovány dle § 25. U lakovny se to týká odst. 2 písm. a) - provozování zdroje v 

rozporu s povolením, coţ můţe být pokutováno aţ do výše 10 000 000 Kč [19]. 

Sazby poplatků za znečišťování: Znečišťující látky, které podléhají zpoplatnění a sazby 

poplatků za znečišťování v jednotlivých letech (v Kč/t) dle Přílohy č. 9 zákona č. 201/2012 

sb. [19]: 

 2013 aţ 

2016 

2017 2018 2019 2020 2021 a 

dále 

TZL 4200 6300 8400 10500 12600 14700 

SO2 1350 2100 2800 3500 4200 4900 

NOX 1100 1700 2200 2800 3300 3900 

VOC 2700 4200 5600 7000 8400 9800 

Tabulka 25: Sazby poplatků za znečišťování [19] 
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 Od roku 2017 se navíc zohledňují koeficienty uvedené v tabulce č. 26. Tyto čísla 

značí koeficienty úrovně emisí podle dosahovaných emisních koncentrací v celém 

poplatkovém období vyjádřených v procentech horní hranice úrovně emisí spojené 

s nejlepšími dostupnými technikami nebo v případě, ţe nejlepší dostupné techniky nejsou 

specifikovány, v procentech specifického emisního limitu [19]. 

50 – 60 % >  60 – 70 % > 70 – 80 % > 80 – 90 % > 90 % 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Tabulka 26: Zohledňované koeficienty[19] 

 

Navíc dle zákona O ochraně ovzduší § 15 odst. 3, se sankce za nadměrné vypouštění emisí 

do ovzduší, které dosahují maximálně 50 000 Kč, odpouští a nemusí je tedy firma platit (je 

tímto od poplatku osvobozena) [19]. 

  

 Při dodrţení roční spotřeby 28,4 t nátěrových hmot firma neplatí ţádné poplatky, 

neboť i při momentálně pouţívaných barvách nepřekračuje mnoţství VOC celkovou roční 

projektovanou spotřebu organických rozpouštědel 10t. Ve chvíli, kdy roční spotřebu firma 

nedodrţí, je povinna platit poplatky za znečišťování. Příklad výpočtu výše poplatků dle 

překročeného mnoţství VOC je uvedena v tabulce č. 27. Kdyby však firma začala pouţívat 

některou z navrhovaných barev s niţším obsahem VOC, mohla by se na základě 

autorizovaného přepočtu měření emisí spotřeba nátěrových hmot zvýšit [18, 36]. 

Název Obsah VOC (g/l) Roční spotřeba 

(t) 

Mnoţství VOC 

(t) 

Poplatky (Kč)* 

Barva Lacor AK 

GL 436LA 

389,7 50 13,64 10 800 

Barva Lacor AK 

SGL 434LA 

350 50 12,25 8 100 

Hemucryl 

Enamel Hi – 

build 58030 

4,6 50 0,16 0 

Tabulka 27: Výše poplatků pro roční spotřebu 50 t [18, 36] 

*nebereme v úvahu koeficienty platící od roku 2017 
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V tabulce č. 27 můţeme přehledně vidět, jaké poplatky by firma platila při roční spotřebě 

50 t. U navrhované barvy Hemucryl Enamel Hi – build 58030 by ţádné poplatky nebyly 

[18, 36].  

 

6.2 Novinka - Metodika k ekonomickému hodnocení dosaţení úrovní 

emisí spojených s BAT 

 Tato novinka se týká metodického dokumentu k problematice ekonomického 

hodnocení dosaţení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami a 

odborného posouzení. Metodický dokument se zaměřuje na oblast úrovní emisí 

stanovených v rozhodnutích o závěrech o nejlepších dostupných technikách (tzv. závěry o 

BAT). Záměrem tohoto dokumentu je provozovatelům a povolujícím úřadům ujasnit 

aspekty účelného provádění některých významných ustanovení předpisů v oblasti 

integrované prevence, týkající se klíčové oblasti nejlepších dostupných technik (BAT), 

stejně jako sjednotit výkon státní správy v souvislosti s touto problematikou. Tato 

metodika je propojena s koeficienty úrovně emisí podle dosahovaných emisních 

koncentrací, které jsou uvedeny v tabulce č. 26 [19,52]. 
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7 Závěr 

 Preventivní přístupy firem k ţivotnímu prostředí jsou v dnešní době nedílnou 

součástí jejich strategie a systému řízení. Je moderní nebýt pozadu a očekávat ze svého 

jednání také finanční profit. Investice do environmentálního zdraví podniku má obojí. 

Výsledky nejsou vidět hned, ale postupem času se dostaví nejen po finanční stránce, ale 

také ve zlepšení konkurenceschopnosti a zviditelnění firmy. Dojít k jednotnému, určitému 

cíli je velmi obtíţné, neboť období, ve kterém se nacházíme je období s prevalencí 

latentních i manifestních příprav vedoucích k preferované budoucnosti. V této práci jsem 

se zabývala zefektivněním technologie výroby se zřejmým přínosem pro ţivotní prostředí.  

 Hlavním předmětem práce bylo seznámení se s preventivními přístupy firmy 

Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s., jejich technologií výroby a následně 

navrhnout opatření ke sníţení negativního vlivu na ţivotní prostředí. Má úloha spočívala 

rovněţ v přezkoumání dodrţování postupů firmy s platnou legislativou.  

 Na základě registru environmentálních aspektů firmy jsem za zásadní technologii 

své práce zvolila lakovnu a specializovala se na sniţování vypouštěných emisí do ovzduší. 

Při hledání způsobu, jak omezit negativní vliv na ovzduší jsem došla k závěru, ţe mnoţství 

emisí ovlivňují především těkavé organické látky, které obsahují barvy pouţívané k nátěru 

vyráběných ocelových konstrukcí. V tomto případě sníţit emise znamená buď záměna 

pomocných látek a surovin nebo záměna technologie spalování těchto látek. Vzhledem 

k tomu, ţe ve firmě je zavedená adsorpční technologie na aktivním uhlí, která je pro danou 

lakovnu optimální, záměna technologie na sniţování VOC je neefektivní. Vhodnější a 

účinnější způsob, kterým docílíme sníţení emisí, je záměna vstupních surovin. Navrhla 

jsem tedy několik variant a druhů barev s niţším obsahem VOC a přepočítala jsem jejich 

mnoţství vzhledem k celkové roční projektované spotřebě organických rozpouštědel. 

Vypočtené hodnoty nezahrnují vlastnosti ani technické podmínky pro nátěr jednotlivých 

barev, jejich účelem je pouze srovnání obsahu VOC. Nebereme - li v úvahu vhodnost dané 

barvy z hlediska vlastností, nanášení a schopnosti dosáhnout určité výšky nátěru, byla by 

navrhovaná barva Hemucryl Enamel Hi – build 58030 jednoznačně nejšetrnější pro ţivotní 

prostředí. Při pouţití této barvy by emise klesly aţ o 98,8 % a finanční úsporou pro 

společnost by rovněţ bylo osvobození od poplatků za nadměrné vypouštění emisí do 

ovzduší. 
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