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ANOTACE 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení možností snížení vlivů na životní 

prostředí v rámci společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Teoretická čast  

popisuje preventivní přístupy podniku k ochraně životního prostředí, profil společnosti a 

jejich využívané technologické nástroje. Praktické část je věnována nově zavedenému 

nástroji, následnému návrhu a vyhodnocení funkčnosti ve společnosti ArcelorMittal Tubular 

Products Karviná a.s.  

Klíčová slova 

 Čistší produkce; environment; odpady; znečištění; podnik 

 

SUMMARY 

 This thesis focuses on assessing the posibility of reducing the enviromental impal 

within the company ArcelorMittal Tubular Products Karvina a.s.. The theoretical part 

describes the undertaking preventive approaches to environmental protection, company 

profile and use of technological tools.The practical part is devoted to the newly introduced 

tools, downstream of the proposal and evaluation of the ArcelorMittal Tubular Products 

Karvina a.s.  
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1 Úvod 

Podnikatelské klima 21. století se vyznačuje rostoucí globalizací, revolucí v oblasti 

informačních technologií, rychlým procesem a inovací výrobků a chaotickým trhem 

poptávek. Inzerce se bude také hluboce měnit, předpokládaný nárůst počtu obyvatel o čtyři 

miliardy do roku 2040 . 

 

To vše se bude konat na planetě, která je v myslích mnoha s rozhodujících pravomocí. 

Ta již dosáhla ekologických limitů v kritických oblastech, jako je poškozování ozónové 

vrstvy, ztráta biologické rozmanitosti, řízení jakosti a vody  a změny klimatu . Výzvou pro 

průmysl, vlády a jednotlivci bude zajištěno, že pokračující hospodářský rozvoj a sociální 

blahobyt jsou kompatibilní s ekologickým podpůrným systémem . Dosažení tohoto cíle 

vyžaduje dramatické zlepšení v produktivitě zdrojů . 

 

Tyto změny mají za následek přehodnocení obchodní strategie zaměřit se na to, jak 

společnosti poskytují vyšší hodnotu produktů a služeb svým zákazníkům  a jak mohou zvýšit 

produktivitu zdrojů. Tento posun bude zahrnovat vývoj materiálů, výrobků a průmyslových 

procesů a služeb , které jsou více eko - efektivní .  

 

Eko-efektivnost lze obecně definovat jako výroba, dodávka a užití za 

konkurenceschopné ceny zboží a služeb spolu s dosažením životního prostředí a sociálních 

cílů . Nedílnou součástí konceptu eko-efektivnosti je silná vazba mezi vlivem na životní 

prostředí a hodnoty pro akcionáře,  rozšíření environmentálního managementu zaměřit se na 

výrobky ( na rozdíl od zařízení a látek )  a posouzení celého životního cyklu, nebo kompletní 

systém výrobků ( suroviny , výroba , používání a na konci životnosti ), při identifikaci 

příležitostí ke zlepšení . 

 

Cílem této diplomové práce je popsat a identifikovat jednotlivé reálné možnosti, jak 

v krátkém časovém horizontu zlepšit vliv výroby zkoumané společnosti na životní prostředí a 

zároveň ukázat managementu nový moderní směr, jak se na podnik a jeho činnost dívat.  

V teoretické části jsem se věnovala popisu a rozboru základních pojmů 

environmentálního managementu součastných společností a popisu a detailnímu 

vyspecifikování jednotlivých fází zavádění projektu čistší produkce do firemního prostředí. 
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V praktické fázi jsem se zaměřila na popis projektu změny vytápění ve společnosti 

AMTP Karviná, který jsem společně s jejími zaměstnanci zabývajícími se environmentálními 

aspekty výroby, pomáhala vytvořit a sepsat. 
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2 Preventivní přístupy podniku k ochraně ŽP a související 

legislativní dokumenty  

Základní pojmy spojené s environmentální tématikou jsou popsány v následující kapitole. 

S těmito pojmy v práci dále pracuji. 

 

Životní prostředí - vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a 

je předpokladem jejich dalšího vývoje, jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, 

půda, organismy, ekosystémy a energie – dle zák. č. 17/1992 Sb. 

 

Ekologie - biologická disciplína, věda o prostředí, zkoumající vzájemné vztahy mezi 

organismy a jejich prostředím, vztahy a chování mezi jedinci (autekologie), populacemi 

(demekologie) a společenstva (synekologie). 

 

Rozdíl mezi nimi – životní prostředí je jen aplikovanou částí ekologie a zahrnuje soubor 

vnějších faktorů prostředí, ve kterém člověk žije a které na něj působí. 

 

Životní prostředí je znečišťováno látkami a sloučeninami, které se do něj dostávají 

entropicky i vlivem přírodních jevů. 

Znečištění znamená uvolnění environmentálních kontaminantů do přírodního 

prostředí. Mezi hlavní typy znečištění patří: Znečištění vzduchu, vypouštění částic chemikálií 

do atmosféry. Mezi typické příklady patří oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxid siřičitý, freony, 

polyaromatické uhlovodíky nebo oxidy dusíku. Mezi zdroje znečištění patří průmysl (bodové 

zdroje), lidská sídla (plošné zdroje) a dopravní prostředky (liniové zdroje).  

Mezi typické polutanty patří pesticidy, rozpouštědla, průmyslová hnojiva atd.  

Kontaminace půdy vzniká buď znečištěním povrchu půdy, nebo porušením podzemních 

nádrží. Mezi nejvýznamnější látky, znečišťující půdu patří polyaromatické uhlovodíky, těžké 

kovy jako rtuť, chróm, olovo nebo kadmium, MTBE, herbicidy, pesticidy a chlorované 

uhlovodíky.  

 

Znehodnocení dochází u půdy, pobřeží a moří poškození ekosystémů odlesňování, 

úbytek fauny a vyčerpávání přírodních zdrojů, ztráta schopnosti obnovy vodních zdrojů, 
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rozšiřování pouští. Znehodnocení životního prostředí zahrnuje ztrátu kvality životního 

prostředí a akumulaci budoucích dlouhodobých závazků z environmentálních škod. 

 

Příčinou znehodnocování ŽP je narušování rovnováhy přírodních ekosystémů. K narušování 

rovnováhy může docházet nejrůznějšími způsoby: přírodními (různé přírodní katastrofy), 

antropogenními (tj. člověkem způsobenými).  

 

Obecné rozdělení: do tří skupin 

-nepřiměřený odběr látek a energií z přírodních ekosystémů  

-nepřiměřené vypouštění a únik látek a energií do přírodních ekosystémů - znečišťování 

životního prostředí 

-kombinace obou způsobů, jež vedou ke změnám v přírodním ekosystému. 

 

Lokální a regionální znečištění 

Příměsi znečišťující ovzduší mohou ovlivnit nejen lokality nalézající se v 

bezprostřední blízkosti emisních zdrojů, tedy tzv. oblasti impaktní (hodně znečištěná), ale 

mohou zasahovat i oblasti relativně málo znečištěné, situované ve značné vzdálenosti od 

zdrojů znečištění ovzduší, a to v důsledku dálkového přenosu znečišťujících látek, při kterém 

látky v atmosféře obsažené mohou být prouděním přenášeny na značné vzdálenosti (řádově 

stovky a tisíce kilometrů). Značné zatížení lokalit městských a průmyslových v minulosti 

nebylo vyřešeno výstavbou vysokých komínů u zdrojů.  

Znečištění ovzduší v oblastech bezprostředně u zdrojů se do jisté míry (někdy i velmi) 

zlepšilo. Problém znečišťování však byl pouze posunut do jiných, dříve čistých oblastí. 

 

Globální znečištění 

Stav ŽP se podařilo stabilizovat a postupně zlepšovat ve vyspělých regionech - 

západní Evropě a severní Americe. Současně, ale vyspělé regiony stále v absolutních číslech 

představují největší environmentální zátěž v globálním měřítku - jsou největšími producenty 

skleníkových plynů, spotřebiteli dřeva a dalších surovin.  

Životní prostředí se naopak zhoršuje v chudých regionech-nejvyšší počet přírodních 

katastrof se odehrává v nejchudších regionech - Africe, jižní a jihovýchodní Asii 
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2.1 Environmentální management 

 

2.1.1 Historický vývoj environmentálního managementu 

Lidstvo, postupně se zvyšováním produkce ve všech sférách života, navyšovalo také 

produkci odpadu a nebezpečných látek, které byli vedlejšími produkty činnosti. V tab. 2.1 je 

názorně vidět vývoj jak podniky, ale i veřejný sektor přistupoval k omezování dopadu výroby 

na životní prostředí za posledních 60 let.  

 

ČAS PROBLÉM VZNIKLÁ STRATEGIE NÁSTROJE 

-1950 Poškozování zdraví 

pracovníků v závodech. 

Ochrana zdraví při práci. Hygienický, 

bezpečnostní dozor. 

Monitoring zdraví 

pracovníků. 

1960+ Lokální přetížení prostředí 

v okolí závodů nad mez 

únosnosti. 

Ředění znečištění 

v prostředí. Využívání 

samočistící kapacity 

prostředí. 

Monitoring 

znečištění a zdraví 

v okolí. 

1970+ Regionální přetížení. Koncové technologie 

(záchyt a zneškodnění 

znečištění). 

Direktivní nástroje 

(zákazy a omezení). 

1980+ Růst cen surovin. Převod 

škodlivin mezi složkami 

ŽP. 

Recyklace. Ekonomické 

nástroje. 

1990+ Růst cen koncových 

technologií. Rozptyl 

toxických látek při 

recyklaci, znehodnocování 

materiálů. 

Prevenční strategie čistší 

produkce. 

Informační nástroje. 

Dobrovolné dohody. 

2000+ Globální přetížení 

prostředí. Další nárůst 

výroby a tedy i spotřeby 

surovin a energií. 

Udržitelná výroba a 

spotřeba. 

Participativní 

ekologické 

rozhodování. 

Globální daňová 

reforma. 

Tabulka 1 - Historie přístupů k ochraně ŽP[1] 

Původně se environmentální management zaměřoval čistě na dění uvnitř podniku a 

pouze na dopad na zdraví svých zaměstnanců. S postupem času se perimetr zájmu však 

rozšiřoval a zájem se přesunul jak na obyvatele žijící poblíž podniků, tak také na prostředí 

života jako takového. 
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2.1.2 Preventivní ochrana životního prostředí 

V rámci prevence ochrany životního prostředí byly definovány tři základní principy na 

podnikové úrovni: 

o Princip prevence – předcházení vzniku odpadu je snazší než posléze odstraňovat 

jeho dopady na životní prostředí. 

 

o Princip opatrnosti – dopady na životní prostředí nejsou vždy jen krátkodobé. Je 

nutné prověřovat a zkoumat také jevy, které se v krátkodobém hledisku jeví jako 

bezproblémové, ale v delším časovém horizontu mohou způsobit závažné škody. 

 

o Princip integrace – veškeré akce a aktivity prováděné při prevenci dopadů 

znečištění musí být prováděny v korelaci se všemi podnikovými aktivitami i 

v souvislosti s jinými environmentálními akcemi. Jinak totiž hrozí, že jsme 

schopni zamezit znečistění v jedné oblasti, ale jinde můžeme způsobit ještě větší 

a nezvratné škody. 

 

Aplikováním těchto principů podnik nejen řeší problémy vzniklé produkcí toxických 

odpadů, nýbrž již se snaží o omezení jejich vzniku na prvopočátku.[2] Prevence odpadů je 

v různých zdrojích a různých podnicích nazývána jinak:[3] 

o Snížení množství odpadů 

o Minimalizace odpadů 

o Omezení vzniku odpadů u zdroje 

o Omezení vzniku znečištění u zdroje 

o Prevence znečištění 

o Čistší technologie 

o Čistá technologie 

o Čistší produkce 

o Ekoefektivnost 

Ačkoliv jsou tyto metody jinak nazývány, princip je stále stejný. Prevence je snazší a 

většinou i méně nákladná než následné nápravné akce. 
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2.2 Čistší produkce 

Čistší produkce je jedním z nejkomplexnějších a zároveň relativně snadných nástrojů 

environmentálního managementu.  

V mé diplomové práci jsem se proto rozhodla zaměřit se právě na popis této metody a 

její zákonitosti posléze použít i v praktické části práce. 

2.2.1 Vymezení pojmu Čistší produkce 

Základní definice čistší produkce se zaměřuje především na preventivní pravidla 

chování v podniku: 

„Čistší produkce (Cleaner production) je preventivní strategie podporující efektivnější 

využívání vstupních zdrojů a snižující rizika vůči člověku i životnímu prostředí. Hlavní význam 

této strategie spočívá v tom, že se jedná o ekonomicky výhodný způsob snižování negativních 

dopadů výroby či poskytování služeb na životní prostředí.[4] 

 

Definice podle Programu OSN pro životní prostředí (UNEP): 

„Čistší produkce je stálá aplikace integrální preventivní strategie ochrany životního 

prostředí na procesy, výrobky, a služby s cílem zvýšit jejich efektivnost a omezit rizika jak vůči 

člověku, tak vůči životnímu prostředí.  

 

U výrobních procesů Čistší produkce zahrnuje efektivnější využívání surovin a energií, 

vyloučení toxických a nebezpečných materiálů a prevenci vzniku odpadů a emisí u zdroje.   

 

U produktů (výrobků a služeb) se strategie Čistší produkce zaměřuje na snížení jejich 

dopadu na životní prostředí, a to v rámci jejich celého životního cyklu, od vývoje až po jejich 

využití[5] 

 

Tato definice byla na konferenci OSN na konci osmdesátých let a je platná dodnes. 

Definice je v cizojazyčné literatuře označována pojmy minimalizace odpadů, nebo čistá 

technologie. 
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2.2.2 Definice a vymezení oproti ostatním nástrojům 

 
Obrázek 1 - Integrovaná a prevenční ochrana životního prostředí 

Oblasti zájmu čistší produkce 

Základním pravidlem je, že čím je nápravná akce na blíže ke zdroji znečistění, tím 

větší a znatelnější efekty přináší. Každý podnik by se měl nejprve snažit vyřešit problém 

s odpady vlastními zdroji, zejména pak preventivními postupy a až následně poptávat externí 

typy služeb. 

Čistší produkce rozlišuje čtyři základní oblasti na působení akcí na snížení vzniku 

odpadu.[6] 

 

 

ZMĚNY VÝROBKU 

Tato oblast zahrnuje veškeré možné změna a úpravy nejen funkčních ale i 

designových vlastností vyráběného produktu tak, aby zároveň neovlivnily jeho základní 

funkci a užitnou vlastnost. 

 

 

ZMĚNY ORGANIZAČNÍ A TECHNOLOGICKÉ 

 Oblast organizačních a technologických změn obsahuje velké množství opatření. Patří 

zde zodpovědné nakládání s polotovary a vstupními surovinami, nahrazení vstupních surovin 

a jiných ve výrobě používaných látek, nebo úplná změna pracovního postupu či technologie 
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výroby produktu. Začleňujeme zde také jakékoliv organizační změny, které mají nějaký vliv 

na nakládání se surovinami, látkami, produkty, či odpady. 

 

RECYKLACE NA MÍSTĚ 

 Předchozí kapitoly se zaměřují na pouhé omezení vzniku odpadu, recyklace na místě 

se snaží o znovu využití jednou vyprodukovaných odpadů přímo nebo nepřímo ve výrobním 

procesu, což může mít i ekonomický přesah. 

 Vedlejší vyprodukované odpady mohou být využity opětovně ve stejném procesu a se 

stejným účelem, nebo mohou být využity v některém z pomocných výrobních procesů, či 

k výrobě méně náročných vedlejších produktů. Nebo mohou být využity při výrobě nového 

produktu, který sice není hlavním obchodním artiklem, ale může pomoci získat zpět část 

umořených peněz z odpadů. 

 

EXTERNÍ RECYKLACE 

 Bod externí recyklace již nelze považovat v pravém slova smyslu za čistší produkci, 

jelikož se odehrává mimo danou společnost.  

 Patří zde jakékoliv formy opětovného zhodnocování odpadů prováděné externě. 

Příkladem může být externí recyklace nebo kompostování. 

 

Kromě těchto hrají velkou roli na tvorbu odpadu taktéž:[7] 

o Systém řízení podniku a organizace práce 

o Pracovníci podniku 

o Výrobní postupy a jejich dodržování 

o Dodavatelé a odběratelé 

 

2.2.3 Vznik a vývoj[8] 

Čistší produkce je specifický přístup ke snižování průmyslového dopadu na životní 

prostředí. Původ tohoto přístupu  lze nalézt v americké společnosti 3M . V roce 1975 3M 

zahájila svůj 3P – program. Jeho "Prevence znečištění“ platí. Filozofie programu byla, že 

každý odpad vznikající při procesu produkce je třeba považovat za nesprávné přidělení 

vstupních materiálů. 3M - 3P - program byl navržen tak, aby práce probíhala přes vstupy 

zaměstnanců. Zaměstnanci byli vyzýváni, aby hlásili možnosti, které by mohly snížit plýtvání 

a také snížit emise, a mohlo ušetřit peníze ve stejnou dobu. Firma slíbila, že jakékoli možnost, 
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že by se snížily náklady, budou realizovány a zaměstnanec obdrží za oznámení odměnu. 

Takovým způsobem byl 3M schopen snížit značné množství odpadu a značné množství 

nákladů současně (Royston, 1979). 

 

Je zřejmé, že přístup přitahuje pozornost z různých stran. V roce 1984 3M byl oceněn 

první výroční Zlatou medailí za mezinárodní firemní úspěchy v oblasti životního prostředí. 

Přibližně ve stejném období společnost Dupont rozhodla vytvořit manuál pro usnadnění práce 

manažerů a ti  se zapojili do prevence znečištění . Tato příručka byla navržena pro použití ve 

firmě a byla přijata v USA Agenturou pro ochranu životního prostředí a publikoval v roce 

1988 jako příručce minimalizace odpadu příležitost posouzení . Postupně program čistší 

produkce byl přijat v USA jako životaschopný a efektivní přístup. Nejvýznamnější mezi 

prvními projekty byl zahájen v Landskrona ve Švédsku , posléze následoval jeden v 

Nizozemsku . 

 

O rok později UNEP zahájila program čistší produkce s použitím metodiky a 

zkušenosti z PRISMA - projektu .  

 

Od roku 1992 organizace OSN pro průmyslový rozvoj ( UNIDO ) aProgramu OSN 

pro životní prostředí ( UNEP ) bylo šíření koncepci a metodiku po celém světě . V různých 

zemích ( zejména v rozvojových zemích ), UNEP založena Národní program čistší produkce 

center , které mají za cíl rozvíjet projekty v různých odvětvích průmyslu . Centra lze nalézt v 

24 zemích , mezi něž patří Brazílie , Costa Rica , Čína , Etiopie , Indie, Mexika , Srí Lanka , 

Tanzanie , Tunisko , Jihoafrická republika a Vietnam 

 

2.2.4 Současná situace v České Republice 

Čistší produkce je univerzální nástroj, který lze použít v různých podnicích a 

organizacích. V České republice se používá od roku 1992 . První pilotní projekty v oblasti 

čistší produkce byly realizovány a místní odborníci byli vyškoleni v rámci Česko - norského 

programu čistší produkce a také v rámci pomoci světové životního prostředí Center ( WEC ) .  

 

Mezinárodní UNIDO / UNEP Program na podporu národní čistší produkce, byl 

významný pro podporu čistší produkce v České republice . Podpůrný program trval až do 

roku 1999 . Analýzy provedené po roce 2003 ukázaly, že podniky mají stále velký potenciál 
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pro realizaci ekonomicky i ekologicky efektivních opatření ve vztahu k výrobě. Provádění 

čistší produkce obdrželo podporu skrze ověření proveditelnosti v rámci Energetického 

managementu a Performance Related Energy Savings Scheme ( EMPRESS ) a přes 

komplexně hodnotící potenciál udržitelné spotřeby a výrobní inovace v podnikání ( OP RLZ a 

JPD3 ). Tyto nové metody implementace čistší produkce jsou také populární v zahraničí.  

 

V České republice, jsou dobrovolné nástroje na podporu udržitelné výroby a její 

realizace podporovány již mnoho let. V rámci této oblasti, systémy řízení jsou nejčastějším 

typem nástroje, které mohou být realizovány organizacemi v České republice. Nicméně stále 

existuje potenciál pro výrazné zlepšení. S ohledem na udržitelnou spotřebu a výrobu, Česká 

republika je z nových členských států EU mezi nejrozvinutějšími. Kromě toho jí  patří vysoká 

hodnocení v " kvalitě života ". Česká republika se aktivně podílí na řešení klíčových 

globálních problémů , a to jak v rámci EU, tak v širších mezinárodních vztahů .  

 

 

Obrázek 2 - Počet podniků v ČR zapojených do projektů čistší produkce[9] 

 

Problematika udržitelné spotřeby a výroby byla jedním z hlavních priorit České  

republiky pro její předsednictví v Radě Evropské unie, zejména podpora a rozšíření udržitelné 

spotřeby a výroby a udržitelná politika akčního plánu v rámci prezentovaného tzv." Balíčku 

dokumentů " . 
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2.2.5 Role státu 

Literatura uvádí šest základních důvodů, proč by místní státní správa a samospráva 

měla napomáhat podniků k zavedení projektů čistší produkce:[10] 

o Zlepšení stavu životního prostředí v regionu ekonomicky efektivní cestou 

o Usnadnění kontrolní činnosti 

o Zlepšení vztahů se znečišťovateli 

o Vytvoření podmínek pro restrukturalizaci podniků a získání investičních prostředků 

pro region 

o Řešení výstavby a dimenzování komunálních koncových technologií 

o Zvýšení konkurenceschopnosti podniků 

 

 

2.2.6 Přínosy čistší produkce 

Přínosy pro podnik, který postupuje v souladu s praxí Čistší produkce  nejsou zdaleka 

jen v oblasti environmentálního managementu či vyhovění ekologickým předpisům. Tyto 

zlepšení mají daleký přesah i do finanční stránky podnikání. 

 

Snížení celkových nákladů na provoz  

Čistší produkce přispívá ke snížení produkce odpadů a spotřeby surovin, energie a 

vody. V  důsledku toho,  je pravděpodobné, že náklady se sníží, někdy i výrazně. Ochrana 

životního prostředí není již více, pouze jde o extra příplatek v ceně produktu.  

 

Zamezení odpadu šetří peníze, protože se odstraňují náklady na léčbu a/nebo 

odstraňování odpadů a náklady na suroviny nebo služby, které jsou zbytečné. Některé 

projekty čistší produkce mohou vést k oživení ceny vedlejších produktů, které mohou být 

využity nebo prodány, čímž se zvyšuje ekonomický přínos tohoto přístupu. 

 

Získání konkurenční výhody 

Firmy získávají zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím využití nových a 

zdokonalených technologií. Společnosti, které mají dobré environmentální postupy a produkty 

mají výhodu na trhu s rostoucím počtem odběratelů šetrných k životnímu prostředí. 
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Zvyšování produktivity, zlepšování procesu 

Efektivita a produktivita operací společnosti se zlepšuje v mnoha směrech pomocí 

přístupu Cleaner Production . Některé z těchto výhod patří : 

o Efektivnější využití lidských a materiálních zdrojů 

o Větší jistota plánů a rozpočtů 

o Lepší pracovní podmínky 

o Snížená právní odpovědnost 

 

Rozšířené pracoviště kvality 

Realizace čistší produkce zlepšuje zdraví a bezpečnost zaměstnanců, snížením 

znečišťujících látek a expozici toxických látek. 

 

 

Lepší média a veřejný profil 

Média mohou sehrát klíčovou roli při určování veřejného image společnosti. 

Nepříznivé zprávy médií mohou okamžitě poškodit pověst postavenou v průběhu let . S 

veřejným zájmem v otázkách životního prostředí na vzestupu , mnoho nevládních organizací 

(NGO ) získat vysoký profil tím, že jednají jako hlídací psi a informátorů proti 

znečišťovatelům .  

 

Čistší produkce, je pozitivní aktivní přístup k péči o životní prostředí, ukazuje, 

zodpovědnost za životní prostředí a podporuje důvěru nevládních organizací , nátlakových 

lobistických skupin a médií ve společnosti . 

 

Lepší soulad s předpisy na ochranu životního prostředí 

Regulační normy pro vypouštění emisí a produkce odpadů ( tekuté , pevné nebo plynné 

) se neustále zpřísňují . Splnění těchto norem často vyžaduje instalaci drahých a složitých 

metod omezování znečištění systémů .  

 

2.3 Projekt čistší produkce 

Hodnocení čistší produkce je jedním ze specifických diagnostických nástrojů čistší 

produkce. Jedná se o systematický postup pro identifikaci a hodnocení čistší produkce a popis 
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možností pro společnosti , které uvádí na trh čistší výrobní projekt. Metodika umožňuje 

identifikovat oblasti neefektivního využívání zdrojů a špatné nakládání s odpady ve výrobě . 

 

Mnoho organizací se snaží vytvářet příručky popisující Cleaner Production metodiku a 

posouzení výroby, ale většinou se stejnými základními strategiemi. V této kapitole jsem si 

vybrala a popsala UNEP / UNIDO metodiku hodnocení čistší produkce. Těchto pět fází v této 

metodice odpovídá sekcím v obr. 2.2 v kapitole.  

 

Čistší produkce hodnocení a systém environmentálního managementu (EMS), jsou 

srovnatelné. Zatímco Cleaner Production projekty mají mít technickou orientaci, systém pro 

správu životního prostředí se zaměřuje na vytváření rámce pro správu.  

Toto rozlišení bude zřejmé z této kapitoly, a že posouzení CP potřebuje pevnou 

strukturu řízení, stejně jako je jasné, že EMS potřebuje technickou složku, pokud má být 

správně a věcně implementován. 

 

Kapitola 2.3 je zpracována jako koncenzus myšlenek a názorů knih uvedených 

v literatuře ainternetových zdrojů: Cleaner production [online]. [cit. 2013-12-], Introduction 

to cleaner production [online]. [cit. 2014-01-12], Production patterns [online]. [cit. 2014-03-

01].  



Eva Kuzníková: Posouzení možnosti snížení vlivu na životní prostředí v rámci společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.    

2014  15 

 

 
Obrázek 3 - Schéma projektu čistší produkce v organizaci[11] 

 

 

2.3.1 Plánování a Organizace čistší produkce 

 

Cílem této fáze je získat závazek vůči projektu, lokaci zdrojů a naplánovat podrobnosti 

o práci. 
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2.3.1.1 Získání závazku managementu 

 

Zkušenosti z mnoha společností ukazují, že výsledky výrobních iniciativ Cleaner 

Production poskytují zlepšení životního prostředí a také zároveň lepší ekonomické 

výkonnosti. Nicméně, toto by mělo  být uznáno vedením společnosti .  

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak ukázat výhody realizace čistší produkce 

managementu je na příkladu obdobných společností, které již  mají ČP programy realizovány 

.  

 

2.3.1.2 Vytvoření projektového týmu 

 

ČP Projektový tým se zavazuje následujícími úkoly : 

• analýza a hodnocení současných praktik . 

• Vývoj a zhodnocení navržených ČP výrobních iniciativ . 

• Realizace a údržba dohodnutých změn . 

 

Projektový tým by se měl skládat z lidí odpovědných za obchodní funkce hlavních 

zařízení v personálu společnosti, výzkumu a vývoje, jakož i odborných poradců s cílem 

usnadnit týmové aktivity . Členové ze zemí mimo společnost, by poskytli nezávislý pohled na 

aktivity ČP . 

 

2.3.1.3 Rozvíjení politiky životního prostředí , cílů a úkolů 

 

Politika ochrany životního prostředí uvádí hlavní zásady pro posuzování projektů a 

aktivit. Politika obsahuje poslání a vizi pro neustálé zlepšování životního prostředí v souladu s 

právními předpisy společnosti. Cíle popisují, co a jak bude společnost dělat. Například, cíle, 

by měli obsahovat snižování spotřeby materiálů a minimalizace vzniku odpadů .Cíle jsou 

používány ke sledování a hodnocení, zda společnost postupuje podle plánu.  

Příkladem cíle, by mohlo být snížení o 20% ve spotřebě elektřiny do 2 let . 

 

Obecně platí, že cíle by měly být: 

• Vhodné pro ty, kteří pracují na jejich dosažení 

• Flexibilní a adaptabilní na měnící se požadavky  
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• měřitelné v průběhu času  

• Motivační  

• V souladu s celkovým programovým prohlášením společnosti 

 

2.3.1.4 Plánování Cleaner Production hodnocení 

Projektový tým, by měl vypracovat podrobný pracovní plán a časový harmonogram 

pro činnosti v rámci čistší produkce pro jeho správné hodnocení. Odpovědnost, by měla být 

přidělena pro každý úkol tak, aby pracovníci podílející se na projektu jasně věděli, co mají 

dělat a za co jsou zodpovědní. 

 

2.3.2 Předběžné hodnocení 

 

Cílem předběžného hodnocení je získat přehled o výrobních a environmentálních 

aspektech společnosti. Produkční procesy jsou nejlépe vyznačeny v diagramu znázorňující 

vstupy, výstupy a problémy v oblasti životního prostředí. 

 

2.3.2.1 Popis společnosti a Flow Chart 

 

Popis procesů společnosti by měl odpovědět na následující otázky : 

• Co společnosti vyrábějí? 

• Jaká je historie firmy?  

• Jak je společnost organizována? 

• Jaké jsou hlavní proces? 

• Jaké jsou nejdůležitější vstupy a výstupy? 

 

Při pohledu na odpovědi na otázky se tým posouzení, nejprve pokusit najít již 

existující provozní údaje , jako jsou výrobní zpráv , auditorských zpráv a plánů sítí. 

 

Jestliže informace nejsou k dispozici, projektový tým musí sestavit plán, jak získat 

chybějící údaje. 

Výrobní linky , které mají být studovány lze nejlépe reprezentovat pomocí podrobných 

vývojových diagramů. Výroba a vývojový diagram je klíčovým krokem v hodnocení . To 
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bude základem pro materiálové a energetické bilance, které se vyskytují v pozdějším 

hodnocení .  

V diagramu procesního pro posouzení ČP ,tým  věnuje zvláštní pozornost na několik 

činností, které jsou často opomíjeny tradiční proces vývojových diagramů .  

 

Jedná se o : 

• Čištění . 

• skladování a manipulace s materiály . 

• Pomocné operace ( chlazení , parní a výroba stlačeného vzduchu ) . 

• údržba a opravy zařízení . 

• Materiály, které nejsou snadno rozpoznatelné ve výstupních proudech ( katalyzátory , 

maziva atd. ) . 

• Vedlejší produkty uvolněny do životního prostředí fugitivních emisím . 

 

Graf, proces toku má za cíl poskytnout přehled a být  doprovázen jednotlivým 

vstupním / výstupním listem pro každou operaci jednotky nebo oddělení ve firmě . Obrázek 

4.2 poskytuje příklad vstupního / výstupního listu . 

 

2.3.2.2 Průchozí kontrola 

 

Většina informací potřebných k vyplnění vstupních / výstupních listů , popsaných výše 

, mohou být získány během další práce , přes kontrolu společnosti . Inspekce průchozí, řídit 

proces od začátku až do konce , se zaměřením na oblasti, kde jsou generovány výrobky , 

odpady a emise . 

 

 

2.3.2.3 Stanovit oblast zájmu 

 

Posledním krokem fáze předběžné hodnocení je stanovit oblast zájmu pro další práci. 

V ideálním případě jsou posouzeny všechny procesy a jednotlivé operace. 

 Díky omezení času a zdrojů je nutné vybrat ty nejdůležitější aspekty či procesní 

oblasti .  
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Pro čistší produkci a posouzení je nutné se zaměřit na ty procesy, které : 

• generují velké množství odpadů a emisí   

• Použití nebo vznikají nebezpečné chemické látky a materiály  

• Vyžadují vysoké finanční ztráty  

• Mají četné zřejmé Cleaner Production výhody   

• Jsou považovány za problém, a to všemi zúčastněnými stranami . 

 

Například, aby bylo možné čelit novým předpisům pro vypouštění chromu odpadních 

vod,koželužna musí aktualizovat několik aspektů jeho fungování. V tomto případě by se 

hodnocení zaměřilo na problém, chrom odpadních vod . 

Všechny informace získané ve fázi předběžného posouzení musí být dobře 

organizována tak, že je snadno přístupné a aktualizován. 

 

2.3.3 Hodnocení 

 

Cílem fáze posuzování je sběr dat a vyhodnocení výkonu. Údaje shromážděné o řídící 

činnosti, mohou být použity ke sledování a kontrole celkové efektivity procesů, stanovit cíle a 

vypočítat měsíční nebo roční ukazatele.  

Údaje shromážděné o provozních činností mohou být použity k vyhodnocení 

výkonnosti konkrétního procesu.  

 

 

2.3.3.1 Sběr kvantitativních údajů  

 

Je důležité shromažďovat údaje o množství spotřebovaných zdrojů a odpadů a emisí, 

které vznikají. Údaje by měly být zastoupeny na základě rozsahu výroby. Sběr a vyhodnocení 

dat,  s největší pravděpodobností odhalí ztráty. Například, může vysoká spotřeba elektrické 

energie mimo výrobní čas indikaci úniku kompresory nebo nefunkční chladící systémy.  

Vstupní / výstupní listy jsou užitečné dokumenty při určování, jaké údaje 

shromažďovat. Většina údajů již budou k dispozici v záznamovém systémů společnosti, např. 

skladová evidence, účetnictví, nákup příjmy, příjmy z likvidace odpadu a výrobních dat.  

 

Jestliže informace nejsou k dispozici, bude nutné odhady nebo přímé měření.  
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2.3.3.2 Materiálová bilance  

 

Cílem podniku a její materiálové bilance je účet za spotřebu surovin a služeb, které 

jsou spotřebovaná v procesu, ztráty odpadů a emisí vyplývající z procesu. Materiálové bilance 

je založen na principu "co přijde do zařízení nebo procesu, se musí rovnat, co vyjde." V 

ideálním případě se rovnají vstupy a výstupy, ale v praxi je to jen zřídka případ, a některé  je 

třeba zjistit, jaká úroveň přesnosti je přijatelná.  

Výpočty materiálu nebo hmotnostní bilance jsou založeny na následující rovnici:  

 

Celková materiál = materiál z (výrobek) + materiál z (odpady) + Materiál z (emise) + 

materiál nahromaděný  

 

Materiálová bilance umožňuje identifikovat a kvantifikovat dříve neznámé ztráty, 

odpad nebo emise, a uvádí jejich zdroje a příčiny. Materiálové zůstatky jsou snazší, 

smysluplnější a přesnější, když jsou prováděny pro jednotlivé jednotkové operace. Celkové 

celopodnikové materiálové bilance pak mohou být konstruovány s použitím těchto dílčích 

bilancí. Listy materiálové bilance mohou být také použit k identifikaci nákladů spojených se 

vstupy, výstupy a zjištěných ztrát. Prezentace těchto nákladů na řízení firmy často vede k 

urychlenému provedení možnosti čistší produkce.  

 

I když je to složité předložit kompletní metodiku pro stanovení materiálové bilance, 

postupy podle následujících pokynů mohou být užitečné:  

• Příprava procesu, vývojový diagram pro celý proces, ukazuje, jak mnoho vstupů a výstupů 

je možné  

• Rozdělit celkový proces do jednotlivých operací. Rozdělení jednotkové operace by mělo 

dojít tak, že je nejmenší možný počet proudy vstupu a výstupu procesu.  

• není vždy dobré spotřebovat spoustu času a zdrojů, a snažit se dosáhnout dokonalé 

materiálové bilance, dokonce i předběžná bilance materiálu může odhalit spoustu příležitostí 

Cleaner Production.  

 

Výkonnostní ukazatele životního prostředí pro proces mohou být vyvinuty na základě 

údajů o materiálové bilance. Toho je dosaženo vydělením množství materiálu vstupního nebo 

odpadu z výroby ve stejném období. Ukazatel výkonnosti může být použit k identifikaci na 

spotřebu zdrojů nebo nadměrné produkci odpadů jejich porovnáním s údaji z jiných firem 
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nebo čísel, uvedenými v literatuře. Pomáhají také společnosti sledovat svůj výkon k jeho 

environmentálních cílů.  

 

Je důležité určit pravý zdroj odpadu. Nečistoty z nadřazeného procesu, špatné řízení 

procesů, a jiné faktory mohou kombinovat, aby přispěly k odpadu. Pokud nejsou zjištěny tyto 

zdroje a jejich relativní význam založen, generování možností čistší produkce je příliš 

omezený. Může se zaměřit na části zařízení, které vysílá do toku odpadů, ale vytváří pouze 

malou část odpadu.  

 

V závislosti na zjištění  počátečního posouzení, může tým vidět, že je nutné vědět více o 

konkrétních podrobnostech odpadů nebo využití energie. To se provádí tím, že provádí 

detailní kontrolu. 

 

 

 

2.3.3.3 Identifikace čistší produkce příležitosti  

 

Fáze hodnocení možností čistší produkce začíná dělat "diagnózu" procesu k identifikaci 

nedostatků a jejich příčin, stejně jako najít možnosti, jak ji zlepšit. Hodnotící tým používá 

všechny možné prostředky k identifikaci možností čistší produkce. 

 Nápady mohou pocházet z:  

• Literatury  

• Osobní znalosti  

• Jednání s dodavateli  

• Příklady v jiných společnostech 

       • Specializované databáze a další výzkum a vývoj  

 

Je třeba poznamenat, že v průběhu procesu posouzení, může být již identifikována řada 

zřejmých možností okamžitého zlepšení. Například jeden z nejjednodušších a zřejmých 

opatření je snížení spotřeby vody a energie.  

Jeden způsob, jak produkovat nápady čistší produkce je metoda brainstormingu. 

Brainstormingu se ukázal být nejúčinnější, když manažeři, inženýři, provozovatelé procesu a 
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ostatních zaměstnanců, jakož i některé externí konzultanti, chtějí spolupracovat bez 

hierarchických omezení.  

Mnoho řešení Čistší produkce se dosáhne tím, že se pečlivě analyzuje příčina problému. 

Často existuje pokušení skočit z určení, kde odpady a emise jsou generovány přímo přijít s 

řešením, jak jim předcházet. Nicméně, přidání střední diagnostický krok je často dobrý nápad. 

To poskytuje další informace, které doplňuje možnosti čistší produkce.  

 

Zadruhé tým se zaměřuje na čistší produkce prevenčních postupů. Zde je důležité mít na 

paměti, že existuje pět funkcí, které ovlivňují proces a které mohou sloužit jako zaostřování 

polí pro generování možností: 

1. Vstupní materiály 

2. Technologie 

3. Realizace procesu 

4. Katalog  

5. Nakládání s odpady a emise  

 

Těchto pět prvků, které mají vliv na  environmentální výkonnost procesu, mohou být 

použity jako základ ke zlepšení environmentální výkonnosti procesu Jedná se o:  

 

1. Změny vstupního materiálu či nahrazování vstup  

2. Technologické změny nebo úpravy technologie  

3. Dobrý úklid nebo dobré provozní praxe  

4. Změny produktu nebo úpravy výrobku  

5. Recyklace  

 

 Změny vstupního materiálu můžou přispívat k čistší výrobních snížením nebo 

odstraněním nebezpečných látek, které vstupují do výrobního procesu. Rovněž mohou být 

provedeny změny ve vstupním materiálů, aby se zabránilo vzniku nebezpečných odpadů v 

rámci výrobních procesů. Změny vstupního materiálu jsou buď materiálové čištění nebo 

nahrazení materiálu.  

Technologické změny jsou orientovány směrem k procesu a zařízení úpravy snížit 

množství odpadu, a to především v prostředí výroby. Změny technologie v rozsahu od 

drobných úprav, které je možné realizovat během několika dnů při nízkých nákladech, k 

nahrazení procesů zahrnujících velké kapitálové náklady. 
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Může se jednat o změny ve výrobním procesu, zavedení nové vybavení, rozvržení, nebo 

změny potrubí, zavedení využívání automatizace a na provádění změn v provozních 

podmínkách, jako jsou průtoky, teploty, tlaku a doby pobytu. 

Dobrý úklid neznamená procesní, administrativní, ani institucionální opatření, které 

společnost může použít k minimalizaci odpadu. Mnoho z těchto opatření se používají ve 

větších odvětvích jako zlepšení účinnosti a osvědčených postupů řízení. Osvědčené postupy 

pro domácnost mohou být často realizovány ve všech oblastech rostlin, včetně výroby, údržby 

operací, a surovin a skladování výrobků.  

 

Úklid a údržba nebo provozní postupy jsou následující: 

• Čistší výrobní programy, jak je popsáno v této kapitole  

• řízení a personální postupy, včetně školení zaměstnanců, pobídek a odměn a dalších 

programů, které podporují zaměstnance, aby svědomitě pracovat na snížení množství odpadu.  

• manipulační  postupy, včetně programů na snížení ztráty vstupních materiálů v 

důsledku chybných manipulací, prošlou dobou použitelnosti časově citlivých materiálů, a v 

náležitých skladovacích podmínkách.  

• prevence ztrát, minimalizaci odpadů tím, že zamezují úniku ze zařízení a úniky.  

• Odpadní segregace, snížení objemu nebezpečných odpadů tím, že brání mísení 

nebezpečných a nebezpečné odpady.  

• Náklady účetní postupy, včetně programů, které alokují náklady na zpracování a 

likvidaci odpadů přímo na oddělení nebo skupiny, které vytvářejí odpad, spíše než účtování 

těchto nákladů na všeobecné režijní účty společnosti. Přitom se departementy nebo skupiny, 

které vytvářejí odpad stále více vědomi dopadů jejich zpracování a likvidaci praktik, a mít 

finanční motivaci minimalizovat odpad.  

• Výrobní plánování a rozvrhování šarže výrobní série. Tímto způsobem se frekvence 

čištění zařízení a výsledný odpad může být snížena.  

 

Změny produktu provádí výrobce výrobku s úmyslem snížit množství odpadů vznikající 

při používání výrobku.  

Změny produktu zahrnují:  

• nahrazení výrobku.  

• ochrana výrobku.  

• Změny ve složení výrobků.  

 



Eva Kuzníková: Posouzení možnosti snížení vlivu na životní prostředí v rámci společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.    

2014  24 

 

Recyklace přes použití a / nebo opětovné použití zahrnuje navrácení odpadního materiálu 

buď k procesu původu jako náhrada za vstupní materiál, nebo k jinému procesu jako vstupní 

materiál. 

 

2.3.3.4 Záznam a možnosti řazení  

 

Jakmile se počet Cleaner Production příležitostí výrobních budou navrženy a 

zaznamenány, jsou tříděny na ty, které mohou být realizovány přímo, a ty, které vyžadují 

další šetření.Postupujeme podle pokynů:  

• Organizovat volby podle jednotkových operací nebo procesních oblastech, nebo v 

závislosti na vstupy / výstupy kategorií (např. problémy, které způsobují vysokou spotřebu 

vody).  

• Identifikujeme všechny vzájemně interferující možnosti, protože implementace jedna z 

možností může ovlivnit ostatní.  

• Možnosti, které jsou nákladově zdarma nebo za nízkou cenu, které nevyžadují 

rozsáhlou studii proveditelnosti, nebo které jde relativně snadno implementovat by měla být 

provedeny okamžitě.  

• Možnosti, které jsou zjevně nemožné, nebo nemohou být realizovány  odstraníme ze 

seznamu možností pro další studium. 

 

2.3.4 Vyhodnocení a studie proveditelnosti 

 

Cílem hodnocení a proveditelnosti studie fáze je vyhodnocení navrhovaných Cleaner 

Production příležitostí a vybrat ty vhodné pro realizaci . Příležitosti vybrané fázi posuzování 

musí být všechny hodnoceny podle jejich technických , ekonomických a environmentálních 

kvalit. Nicméně, hloubka studie závisí na typu projektu . Komplexní projekty přirozeně 

vyžadují více pozornosti , než jednoduché projekty . 
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2.3.4.1 Předběžné hodnocení 

 

Nejrychlejší a nejjednodušší způsob vyhodnocování různých možností je vytvořit 

skupinu, která se skládá z projektového týmu a řídících pracovníků,  diskutovat o možných 

řešeních jeden po druhém .  

 

 

2.3.4.2  Environmentální hodnocení 

 

Cílem hodnocení v oblasti životního prostředí je určit pozitivní a negativní dopady na 

životní prostředí . Výhody jsou zřejmé :čisté snížení toxicity a / nebo množství odpadů a 

emisí . V jiných případech může být nutné posoudit, zda nárůst elektřiny spotřebě , například , 

by převážily nad výhody na životní prostředí snížením spotřeby materiálů . 

Pro dobré hodnocení v oblasti životního prostředí , je potřeba tyto údaje : 

• Změny v množství a toxicity odpadů nebo emisí . 

• Změny ve spotřebě energie . 

• Změny ve spotřebě materiálu . 

• Změny v rozložitelnost odpadů nebo emisí . 

• změny v rozsahu, v jakém se používají obnovitelné suroviny . 

• Změny v opětovné použití odpadních toků a emisí . 

• Změny v dopadech výrobku na životní prostředí . 

 

V mnoha případech nebude možné shromáždit všechny údaje nezbytné pro kvalitní 

hodnocení v oblasti životního prostředí. V takových situacích musí být provedeno 

kvalifikované posouzení na základě stávajících informací .  

V souladu s národní politikou ochrany životního prostředí země nebo společnosti, některé 

problémy mohou mít vyšší prioritu než ostatní . 

 

2.3.4.3  Vybrat životaschopné možnosti 

 

Srovnávací pořadí analýza může být použito pro stanovení priorit příležitostí pro realizaci 

. Volbou je možné přiřadit skóre , tedy od 1 do 10, na základě jeho výkonu proti souboru 

hodnotících kritérií . Možnosti s nejvyšším skóre bude pravděpodobně nejvhodnější pro 
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realizaci . Nicméně, výsledky této analýzy by neměly být slepě přijaty . Místo toho by měli 

tvořit výchozí bod pro diskusi . Všechny jednoduché , costfree a low -cost příležitosti by 

samozřejmě měla být provedena co nejdříve . 

 

2.3.5 Implementace a rozšíření 

 

Cílem poslední fáze posouzení je zajistit, že vybrané možnosti jsou prováděny, a že 

snížení vyplývající spotřeby zdrojů a produkce odpadů jsou průběžně monitorovány. 

 

2.3.5.1 Připravit prováděcí plán 

 

Chceme-li zajistit provádění vybraných možností , musí být akční plán vyvinutý detailně:  

• Činnosti, které mají být provedeny . 

•způsob, jakým budou tyto činnosti prováděny .  

• požadavky na zdroje ( finanční a pracovní síly ) . 

• Osoby odpovědné za provádění těchto činností . 

• časový rámec pro dokončení s dílčích milníků . 

 

2.3.5.2 Implementace vybraný možnosti 

 

Stejně jako u jiných investičních projektů ,realizace možností čistší produkce zahrnuje 

úpravy provozu pro- stupy a / nebo procesů a může vyžadovat nové vybavení . Společnost by 

se proto měla řídit stejnými postupy, které používá k provádění jakýchkoli dalších projektů 

společnosti . Projekt by mohl být neúspěšný , pokud nejsou  dostatečně vyškolení pracovníci . 

Během technického hodnocení byly identifikovány potřeby školení . 

 

2.3.5.3 Sledování výkonu 

 

Je velmi důležité vyhodnotit účinnost možností implementování čistší produkce . 

Typické ukazatele pro zvýšení výkonu jsou : 

• Snížení odpadů a emisí na jednotku výroby . 

• Snížení spotřeby ( včetně energie ) zdrojů na jednotku produkce . 



Eva Kuzníková: Posouzení možnosti snížení vlivu na životní prostředí v rámci společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.    

2014  27 

 

• Lepší ziskovost . 

 

Je třeba ,aby bylo pravidelné sledování, bylo zjištěno, zda k pozitivním změnám dochází 

a zda se společnost  vyvíjí směrem k jeho cílům . 

Nejdůležitější kroky na zřízení či modernizaci systému monitorování životního prostředí 

je navrhnout systém tak, aby řešení systému bylo v souladu s cíli projektu. Monitorovací 

metodiky pro různé znečišťující látky z obavy a plánování monitorování jsou popsány na 

jiném místě .  

 

2.3.5.4 Dlouhodobé udržení čistší produkce aktivity 

 

Trvalá Čistší produkce se nejlépe dosáhne , když se stane součástí řízení přes formální 

firemní systém řízení ochrany životního prostředí nebo přístup Total Quality Management 

životního prostředí.  

Systém environmentálního managementu poskytuje strukturu rozhodování a akční plán 

na podporu kontinuální zlepšení životního prostředí, jako je například provádění čistší 

produkce. Pokud společnost již vytvořila systém environmentálního managementu , může 

Cleaner Production hodnocení být účinným nástrojem pro zaměření pozornosti na konkrétní 

problémy v oblasti životního prostředí .  

Pokud na druhé straně ,společnost vytváří čistší posouzení výroby, poprvé , může 

poskytnout základy systému environmentálního managementu . 
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3 Popis společnosti 

 Karvinský region tvoří dějiny významných průmyslových odvětví, jako je hornictví a 

hutnictví. Město Fryštát stálo u zrodu centra železářského a strojírenského průmyslu. V roce 

1904 vznikl ve Fryštátě podnik pod názvem Fryštátské železárny. 

Tento podnik byl součástí centra železárenského a strojírenského průmyslu společně s 

Železárnami v Ustroni, Železáren v Lískovci u Frýdku - později Karlova Huť - a Železáren v 

Třinci. Nesmíme opomenout také železářský průmysl  vznikající v Bohumíně, který měl 

výhodné dopravní podmínky. 

Problematika kovozpracujících řemesel na území Těšínska je velice zajímavá proto, že 

Jäkl Karviná, a.s. se řadí právě k tomuto oboru podnikání. Na tomto území  najdeme doklady 

kovovýroby na raně středověkých hradiscích. Kováři se zde sdružovali do cechů a výchozí 

surovinou pro ně bylo železo prodávané na váhu. Cena železa byla poměrně vysoká a snížila 

se až v polovině 19. století. 

Ve městě Fryštát - ten je nyní součástí Karviné - měli svůj cech kováři již v 16. století. Po 

roce 1740 přichází největší rozkvět manufaktury poté, co se cechovní soustava stala brzdou 

rozvoje nových forem výroby a v 18. a 19. století se stal soudní okres Fryštát nejrychleji se 

rozvíjející oblastí průmyslové sféry. 

V době založení  Fryštátských železáren měly na severní Moravě již svou tradici 

Vítkovické železárny a Třinecké železárny, tudíž zde byla silná konkurence. Přesto 

podnikatelé měli zájem o pozemky označené na katastrální mapě pod názvem " Hartaky ". Šlo 

o cca 60 hektarů pozemků, na kterých byly vystavěny nové závody pod podmínkou, že v nich 

bude použito místních pracovních zdrojů.  

Základ ke vzniku závodu Jäkl Hufeisenfabrik, G.M.B.H. Freistadt položil v roce 1905 

František Pospíšil z Těšína. Ten postavil válcovny na výrobu drátu a dalších železářských 

válcovaných výrobků. V roce 1910 zde začala výroba kombinovaných náprav a podkov , 

které již nesly značku Jäkl. Výroba i patent byl koupen od kováře Jäkla z Rýmařova. Patent se 

sice neosvědčil, ale název zůstal. V letech 1918 - 1920 se na současných pozemcích Jäkl 

Karviná začaly stavět tovární objekty na výrobu vagónů. V letech 1928 - 1935, v době 

stagnace průmyslu, továrna pracovala s omezením a až období předmnichovského zbrojení  

zlepšilo situaci a produktivitu továrny. 
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Poválečná situace v roce 1948 začlenila Jäkl Karviná do národního podniku Drátovny a 

šroubárny Praha a došlo ke znárodnění. O deset let později byl podnik začleněn do NHKG 

n.p. Ostrava - Kunčice. 

Společenské změny na sklonku roku 1989 vytvořily diskuzi o tom, jaké bude další směr a 

postavení závodu 19 NHKG n.p.. K osamostatnění  přispěly dobré hospodářské výsledky 

společnosti v návaznosti na rostoucí zahraniční obchod a také místní odloučenost závodu. 

 V současnosti je ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. největším českým 

producentem svařovaných trubek a profilů a počtem zaměstnanců patří k největším 

zaměstnavatelům na Karvinsku. Firma dodává své produkty do 24 zemí celého světa. Podíl 

vývozu na celkové výrobě činí 57 procent. Předloni Jäkl vytvořil zisk po zdanění 18,7 milionu 

korun při tržbách 2,86 miliardy korun. Karvinskou společnost stoprocentně vlastní skupina 

ArcelorMittal Ostrava. 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní firmou v České republice a patří do největší 

světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. V roce 2006 vyrobila 3,06 milionů tun oceli, 

exportovala 59 % produkce, dodala výrobky do 88 zemí celého světa. Zaměstnává 7.450 lidí, 

dohromady s dceřinými společnostmi 10.300 lidí. Největšími akcionáři jsou: MITTAL 

STEEL HOLDINGS A. G. (71,579 % akcií), Ministerstvo financí ČR (13,881 % akcií) a 

ČKA (10,969 % akcií). V účetním roce 2006 /1.3. 2006 – 28.2.2007/ společnost vytvořila zisk 

/po zdanění/ 9,6 mld. Kč. Celkové výnosy činily 58,7 mld. Kč. ArcelorMittal Ostrava je 

jedním z deseti největších plátců daní v ČR.   

 

Předmět podnikání  

 

Předmětem podnikání společnosti JÄKL Karviná, a.s. je výroba a prodej podélně 

svařovaných ocelových tenkostěnných profilů a trubek a tenkostěnných profilů otevřených. 

Největší podíl výrobků nachází své uplatnění ve strojírenském a stavebním průmyslu, kde lze 

nejlépe využít jejich nízkou hmotnost a možnost vedení různých médií. 

Výroba je v současnosti realizována ve dvou hlavních výrobních provozech: rourovna 

a profilovna. V zájmu zajištění plynulosti a komplexnosti celého výrobního procesu však 

společnost zajišťuje vlastními silami také celou řadu dalších činností v oborech energetika, 

doprava a údržba. 

Přesné a kalibrované trubky jsou používány v automobilovém průmyslu. Nabídka firmy, 

byla rozšířena o silnostěnné profily. 
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       Obrázek 4 – Letecký pohled firmy

http://www.jakl.cz/modules/Gallery/images/u105-soucasnost.jpg
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4 Zvolení vhodného preventivního systému k OŽP 

Při výběru vhodného tématu pro praktickou část mé diplomové práce jsem dostala šanci 

být přítomna a aktivně se podílet na projektu zkoumání alternativních možností vytápění 

výrobních a skladovacích hal zkoumaného podniku.  

Praktická část mé diplomové práce se zabývá energetickým auditem společnosti. Jako 

teoretický podklad sloužila struktura projektu čistší produkce, popsaná v teoretické části 

práce. 

Tato oblast je pro podnik klíčová neboť právě zde se skrývá největší možnost snížení 

emisí a zároveň potenciální úspora nákladů, která by pokryla i investiční výdaje související 

s případnou změnou. 

 

4.1 Základní technické údaje : 

 

Kapitola základní technické údaje popisuje současný stav vytápěcího sytému. Data jsou 

převzata z interní dokumentace. Tato budou dále sloužit jako podklad pro zkoumání možných 

návrhů na zlepšení. 

 

topné médium : topná voda  

regulovaná automaticky dle průměrné teploty předchozího dne, podle otopové křivky 

(ekvitermně) 

teplota (-15 °C) teplá voda 90/70 °C(sekundární okruh výměník pára/top. voda ) zásobuje 

administrativní budovu, vedení kanálové 

 

Pracovní tlak: do 0,4 MPa 

horká voda —provoz jen topné období  

teplota (-15 °C) teplá voda 110[70 °C (sekundární okruh výměník pára/horká voda) 

Pracovní tlak: do 1,6 MPa 

Připravuje se v centrální výměníkové stanici, která je umístěna v 1 NP plynové kotelny ( 

řešen předehřev topné vody kondenzátem/ výměník). 
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Z centrální výměníkové stanice pára /horká voda jsou vedeny 3 páteřní rozvody: 

trasa A- směr Rourovna II —2x DN 200, kolem celého objektu zapojením Tychellmann. 

Rozvod je nadzemní, uloženy na potrubním mostě / izolace minerální vlákno/píst s 

oplechováním. 

trasa B- je vedena v dimenzi 2xDN 200 do rozdělovače v objektu rourovny I, dále do objektu 

kuchyně, el. dílny, ČOV a skladu ND. Rozvod je nadzemní, uložený na potrubním mostě / 

izolace minerální vlákno/plst s oplechováním. 

trasa C- je vedena v dimenzi potrubí 2 x DN 200, kde zásobuje halu Hard a Řezárnu. 

Rozvod je nadzemní, uložený na potrubním mostě / izolace minerální vlákno/plst s 

oplechováním. pára/kondenzát — provoz celoročně teplota 220 °C, kondenzát 70-80 °C, 0,60 

MPa 

 

 

Z plynové kotelny vedeny tři páteřní rozvody: 

Trasa A- jako nadzemní vedení DN 200 do objektu Rourovny II (pro parní teplovzdušné 

jednotky a pro potřebu lakovací linky). Z Rourovny prochází v DN 150 a je zavedena až do 

objektu VS 1, kde je umístěna výměníková stanice pára/topná voda, včetně přípravy TUV. 

Kondenzát je veden souběžně s rozvodem páry. Rozvod potrubí je uložen na potrubních 

mostech nebo budováchizolace minerální plst /oplechováním. Délka trasy je 370 m.  Trasa B- 

je vedena ze zdroje v dimenzi DN 200 jako nadzemní vedení do rozdělovače v objektu 

Rourovny I, v trase je odbočka směr - sklad olejů, Válcovna, Kanceláře a Garáže. Z 

rozdělovače je dále pára vedena do VS2, Expedičního skladu I, Stavební údržby a pro 

technologii na mořírně a ohřev konzervační lázně. 

Kondenzát je veden souběžně s rozvodem páry. 

Rozvod potrubí je uložen na potrubních mostech nebo budovách, izolace minerální 

plsti/oplechováním. Délka trasy ie 1275 m.  Trasa C- pára technologická —jako nadzemní 

vedení DN 100, vedené do objektu Rourovny II pro potřebu technologie pozinkovny- profuk 

trubek parou pro zinkování, ohřev mořicí lázně. Potřeba zachovat beze změny. Délka trasy je 

190 m.  

název: systém rozvodů teplé užitkové vody — OHŘEV PÁRA, centrální příprava TUV pro 

VS 1 a VS 2 , šest stojatých ohřívačů o objemu 10 m3, regulace TUV v rámci MaR 

teplota TUV: max. 55 °C/55 °C 

pracovní tlak max . 0,6 MPa 

název: systém rozvodů plynu  
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Hlavní přívod zemního plynu je vysokotlaká přípojka 2,2 MPa v DN 100 do regulační stanice 

RS 5004/2/2-440-100/200.124 umístěné mimo areál závodu. Z této RS je proveden rozvod 

potrubí STL plynu DN 200 k objektu kotelny, kde se dále větví na trasy pro kotelnu (DN 

150), technologii pozinkovny ( DN 100 ) a pro vytápění nové haly plynovými zářiči (DN 80). 

Na každé větvi jsou instalována podružná měřidla průtoku ZP. 

 

Dále je do areálu dodáván ZP ze středotlaké městské sítě s přetlakem 150 kPa směrem k 

objektu Rourovny č. 1, kde se nachází regulační stanice s fakturačním měřidlem. Z této RS je 

provedeno napojení technologické pece Nassheuer, Expedičního skladu č. II a Strojní údržby. 

Napojení jsou opatřena podružným měřením. 

 

Venkovní rozvody zemního plynu jsou vedeny po energomostech a po obvodových 

konstrukcích. 

počet vlastníku: 1 

počet uživatelů : 1, případně dle pronájmu (upřesní vlastník) počet objektů : dle situace 24 

(vytápěných ), 

v rámci řešení změny topného média: 6 

A) Popis (bilance potřeby tepla ) UT:  

Na základě znalosti stavební konstrukce a stávajícího instalovaného výkonu byly potřeby 

tepla pro níže uvedené objekty stanoveny takto :  

Objekt číslo 1 - Rourovna II 

Pozinkovna Qc= 1.843 kW, 

Výpravna rourovny Qc= 270 kW, 

Bývalá nátrubkáma Qc= 206 kW, 

Somenory Qc= 948 kW, 

Trat koks Qc= 324 kW, 

Lakovačka Qc= 159 kW 

Objekt číslo 2 - Rourovna 1(hala profilovny) Qc= 450 kW, 

Objekt číslo 3 - Válcovna Qc= 690 kW, 

Objekt číslo 4 — Sklad olejů Qc= 69 kW, 

Objekt číslo 5 — kompletační/exp. sklad 1, Qc= 849 kW, 

Objekt číslo 6 — centrální údržba Qc= 93 kW, 

Objekt číslo 7 — stavební údržba Qc= 76 kW, 

---------------------------------------------------------------------- 
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Celkem: 5.977 kW 

 

4.2 Popis stávajícího stavu 

 

Pro správný výběr druhu vytápění je taktéž nutná prohlídka jednotlivých hal a sepsání 

sumarizace všech druhů vytápění, které obsahují. Z důvodu velmi starého zařízení a četným 

změnám a opravám v minulosti, které nejsou v žádné dokumentaci zmíněny, je tato činnost 

nezbytnou součástí pro přípravu projetu.  

 

Hala rourovny 

Kombinace, teplovzdušných jednotek na páru, horkou vodu (5 ks), na levou stranu 

nově osadit 2ks teplovzdušných jednotek ( stávající jsou napojeny na páru ), pára vedena 

podél obvodového pláště rourovny, středem ocelových, sloupů haly je vedena horká voda, 

středem technologické linky rourovny jsou osazeny trubní registry. 

 

Výpravna rourovny- 3 ks teplovzdušné jednotky 

 

Bývalá nátrubkárna- 4 ks teplovzdušné jednotky, 1 radiátor 

2 ks teplovzdušných jednotek přepojeno na horkou vodu 

 

Somenory -10 ks teplovzdušné jednotky, 6 ks registrů 

 

Pozinkovna —23 ks teplovzdušné jednotky, 7 ks registrů 

 

Trat kocks —6 ks teplovzdušné jednotky 

Teplovzdušné jednotky na páru jsou mimo provoz, nutno přepojit na horkovodní přípojku a 

osadit nové teplovzdušné jednotky, v rámci tratě kocks vznikají tepelné zisky sáláním  

 

Lakovačka - 3ks teplovzdušné jednotky 

Pára použita pro technologii zůstává 

 

Hala profilovny (rourovna č.1)  

Stroj č.7 — 5ks teplovzdušné jednotky 
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Válcovna  

— 10ks teplovzdušné jednotky, 18 ks registry, 7 ks radiátory (článkové-litina)-pára  

Správní soc. budova napojena na páru  

Sklad vytápěn na 10 °C 

 

Kompletační sklad 

— 12 ks teplovzdušné jednotky, 12 ks registry 

 

Sklad mechanické dílny 

— 2 ks teplovzdušné jednotky 

 

Dílna fa Gesomont 

2ks teplovzdušné jednotky, 5 ks registry 

 

Dílna fa Stav. Servis — 2 ks registry 

Sklad barev — 1ks registr 

 

Olejový sklad 

 13 ks radiátory (článkové), 2 ks registry 

 

Centrální údržba  

Kovárna —1ks teplovzdušná souprava, 1 registr Renovační dílna —4 ks registry 

 

Stavební údržba  

 13 ks registry 

 

Popis stávajícího stavu:  Rekonstrukci parního vytápění objektů včetně zřízení 

horkovodních, plynovodních přípojek pro tyto objekty dle (alternativ 1 a 2), je nutno řešit 

investicí a stanovení nutných nákladů pro realizaci je předmětem této studie. 

 

Parní vytápění je provozováno v následujících objektech : 

1. Dílna kompletace 

2. Stavební údržba 
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3. Sklad olejů 

4. Stará válcovna 

5. Kanceláře a garáže u staré válcovny 

6. Pozinkovna 

 

5.1) Dílna kompletace:  

Objekt je vytápěn NTL párou (0,035 Mpa), přivedenou do nástěnných teplovzdušných 

vytápěcích souprav s axiálními ventilátory SAHARA (výrobce LVZ Liberec). Štítky souprav 

jsou nečitelné či nepřístupné, dle rozměrů jednotek se jedná o typy 613 a 623 o tepelném 

výkonu cca 53 kW/ na jednotku. 

V hale je instalováno celkem 12 ks těchto jednotek, rozmístěných podél obvodových 

stěn ve výšce cca 4-5 m. Jednotky pracují pouze s cirkulačním vzduchem, ohřev větracího 

vzduchu není řešen. 

Kromě teplovzdušných jednotek jsou u obvodové stěny haly a ve vestavěných 

kancelářích instalovány topné registry ze svařovaných žebrových trubek 76/3/156 mm 

rozměrů 4x4 bm. 

K hale jsou připojeny 3 přístavky s dílnami a skladem barev, ve kterých je vytápění 

zajištěno rovněž topnými registry. 

Nad vjezdovými vraty jsou osazeny teplovzdušné vratové clony, které jsou však částečně 

demontovány a nefunkční. 

 

Stávající instalovaný topný výkon: VZT jednotky - 12 x 53 kW = 636 kW 

topné registry - 15x 14,2 kW = 213 kW 

Celkem 849 kW 

 

5.2) Stavební údržba:  

Objekt je vytápěn NTL párou (0,035 Mpa), rozvedenou k otopným tělesům. 

Jako otopná tělesa jsou instalovány topné registry ze svařovaných žebrových trubek 76/3/156 

mm a z hladkých trubek DN 100, o různém počtu pramenů, různých délek. 

 

Stávající instalovaný topný výkon: 

topné registry - žebrové trubky - 32 kW topné registry - hladké trubky - 23 kW 

Celkem 56 kW 
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5.3) Sklad olejů:  

Objekt je vytápěn NTL párou (0,035 Mpa), rozvedenou k otopným tělesům. 

Jako otopná tělesa jsou instalovány litinové článkové radiátory KALOR 500/160 a 900/160 

mm, celkem 15 ks. 

Stávající instalovaný topný výkon: Celkem 50 kW 

5.4) Stará válcovna:  

Objekt je vytápěn NTL párou (0,035 Mpa), přivedenou do nástěnných teplovzdušných 

vytápěcích souprav s axiálními ventilátory SAHARA (výrobce LVZ Liberec). Štítky souprav 

jsou nečitelné či nepřístupné, dle rozměrů jednotek se jedná o typy 613 a 623 o tepelném 

výkonu cca 53 kW/ jednotku. 

V hale je instalováno celkem 10 ks těchto jednotek, rozmístěných podél obvodových 

stěn ve výšce cca 4-5 m. Jednotky pracují pouze s cirkulačním vzduchem, ohřev větracího 

vzduchu není řešen. 

Kromě teplovzdušných jednotek jsou u obvodové stěny haly a ve vestavěných 

prostorách (šatny, soc. zařízení) instalovány topné registry ze svařovaných žebrových trubek 

76/3/156 mm rozměrů 3x3 bm. 

 

Stávající instalovaný topný výkon: VZT jednotky - 10 x 53 kW = 530 kW 

topné registry - 20x 8,0 kW = 160 kW 

Celkem 690 kW 

 

5.5 Kanceláře a garáže u staré válcovny. 

Objekt je vytápěn NIL párou (0,035 Mpa), rozvedenou k otopným tělesům. 

Jako otopná tělesa jsou instalovány v kancelářích v 1.NP litinové radiátory KALOR, v 

přízemí v garážích topné registry ze svařovaných žebrových trubek 76/3/156 mm. 

 

Stávající instalovaný topný výkon:  Celkem 25 kW 

 

 

 

5.6) Pozinkovna:  

Objekt je vytápěn SIL párou (0,5 MPa), přivedenou do nástěnných teplovzdušných vytápěcích 

souprav s axiálními ventilátory SAHARA typ 6108 (výrobce LVZ Liberec) o tepelném 

výkonu cca 90 kW/ jednotku. 
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V hale je instalováno celkem 20 ks těchto jednotek, rozmístěných podél obvodových stěn ve 

výšce cca 3-4 m. Jednotky pracují pouze s cirkulačním vzduchem, ohřev větracího vzduchu 

není řešen. 

Kromě teplovzdušných jednotek jsou v hale instalovány topné registry ze svařovaných 

žebrových trubek 76/3/156 mm (3 ks) 

 

Stávající instalovaný topný výkon:  

VZT jednotky - 20 x 90 kW = 1 800 kW topné registry - 3x 14,2 kW = 42,6 kW 

Celkem 1 843 kW 

 

4.3 Popis technického řešení 

 

V úvahu přicházejí pouze dvě možná řešení problému. Tyto jsou označeny jako 

alternativa 1 a 2 a jsou dále rozebrány v následující kapitole. 

 

4.3.1 alternativa 1 

přechod na horkovodní vytápění výrobních, skladovacích hal (odstranění 

parního vytápění) 

 

Základní technické údaje: 

otopná horká voda - teplota - přívodní max. 130 °C (resp. 110 °C) 

vratná 70 °C (resp. 77 °C) 

provozní přetlak 0,8 MPa 

konstrukční 1,6 MPa 

 

Navrhované řešení již bylo zpracováno v rámci odborného posouzení nákladů na 

opravu energetického hospodářství projekční kanceláří firmy IN PO, z které je pro 

přehlednost této studie porovnání převzato: 

 

a) Spotřebiče:  

Po připojení na horkovodní systém TEK a odstavení plynových kotlů pro výrobu páry 

na vytápění je nutno provést rekonstrukci celého topného systému v objektech vytápěných 

parou. 
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Stávající teplovzdušné jednotky SAHARA s parními výměníky budou demontovány a 

nahrazeny novými soupravami typu W 6114. Tyto jednotky jsou vybaveny dvouřadými 

výměníky Cu/AI, určenými pro horkovodní vytápění s teplotou do 130 °C a tlaku do 1,6 MPa. 

Tepelný výkon těchto jednotek pro tepelný spád topné vody 130/70 °C a teplotu 

nasávaného vzduchu +15 °C je cca 60 kW a je srovnatelný se stávajícím tepelným výkonem 

při připojení na páru 0,035 Mpa. Proto bude počet a rozmístění stávajících jednotek 

respektován. 

Pro montáž a provoz jednotek budou v maximální míře využity stávající nosné 

konzoly, přívody el. energie, spouštěcí zařízení apod. 

V objektu pozinkovny, připojeném na páru 0,5 Mpa, musí být pro zachování současné¬ho 

topného výkonu zvýšen počet instalovaných souprav ( cca o 10 ks). 

Stávající topné registry z hladkých nebo žebrových trubek budou zachovány a 

připojeny na horkou vodu. Tepelný výkon registrů pro tepelný spád topné vody 130/70 ° C je 

srovnatelný se stávajícím tepelným výkonem při připojení na páru 0,035 MPa. 

Litinové radiátory KALOR jsou určeny pro max. teplotu topné vody 110 ° C a tlak 0,6 

MPa. 

V objektech s těmito radiátory musí být provedena jejich demontáž a náhrada jinými 

topnými tělesy. 

V současné době je u nás jediný výrobce horkovodních konvektorů (NERIA). Levnější 

možností je osazení svařovaných registrů z hladkých trubek. 

 

b) Armatury:  

Všechny stávající armatur)/ na rozvodu páry, kondenzátu, připojení přívodního a 

kondenzátního potrubí teplovzdušných jednotek a otopných těles budou demontovány. 

Pro připojení jednotek SAHARA budou použity horkovodní varné kulové kohouty 

TRIVAL - EXVE, PN 40, DN 32 na přívodním a vratném potrubí před jednotkami. 

Připojení topných registrů bude provedeno přes horkovodní kohouty a šroubení na přívodním 

a vratném potrubí. 

Každý objekt, připojovaný na rozvod horké vody, bude na vstupu potrubí do objektu 

opatřen uzavíracími a vypouštěcími armaturami, měřením teploty a tlaku 

 

c) Potrubí: 

Stávající rozvody páry a kondenzátu v objektech budou demontovány. K 

teplovzdušným jednotkám a otopným tělesům budou provedeny nové rozvody z ocelových 
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hladkých a závitových trubek mat. tř.11 353, spojovaných svařováním. Potrubí bude vedeno 

ve stávajících trasách rozvodu páry za využití stávajících konzol, závěsů a prostupů. 

Potrubí v halách pozinkovny, staré válcovny a kompletace bude tepelné izolováno 

pouzdry z minerální plstí PIPO s Al. folií. Potrubí v objektech skladu olejů, stavební údržby a 

kanceláří u staré válcovny nebude tepelně izolováno. 

Potrubí pod izolací bude opatřeno základním nátěrem, neizolované potrubí bude natřeno 

základním a dvojnásobným syntetickým nátěrem s přidáním emailu. 

 

d) Horkovodní přípojky:  

Do všech objektů kromě pozinkovny je nutno v rámci přechodu na horkovodní 

vytápění přivést potrubí horkovodních přípojek. 

Návrh dimenzí nových horkovodních přípojek vychází z tepelných potřeb objektů uvedených 

v kapitole 3 a z výpočtového tepelného spádu 60 K. 

Přes halu pozinkovny prochází stávající horkovod DN 200 (trasa A) pro vytápění 

profilovny a rourovny. Z tohoto potrubí budou vyvedeny odbočky DN 125, ne něž bude za 

uzavíracími armaturami připojen vnitřní rozvod. 

Ostatní objekty budou připojeny na stávající horkovod DN 200 (trasa B). 

 

1.) Pro sklad olejů, starou válcovnu a kanceláře u válcovny bude zřízena společná 

přípojka DN 100, napojená na energomost v blízkosti lomu trasy u skladu olejů. Připojení 

skladu olejů je potrubím DN 32. 

Od skladu olejů bude vedeno potrubí DN 80 ke staré válcovně. 

Připojení kanceláří a garáží u válcovny je potrubím DN 25. 

 

2.) Pro halu kompletace a stavební údržbu bude zřízena společná přípojka DN 125, 

napojená rozdělovače horké vody v hale mořírny. Při návrhu dimenze potrubí bylo uvažováno 

s rezervou kapacity potrubí cca 500 kW pro napojení další nové haly v prostoru za dílnou 

kompletace. 

Potrubí bude vedeno od rozdělovačů na střechu haly tažírny a po stávajícím 

energomostě k připojovaným objektům. 

Připojení dílny kompletace je potrubím DN 80. 

Připojení stavební údržby je odbočkou z nové přípojky pro kompletaci potrubím DN 32. 

Horkovodní přípojky budou provedeny z ocelových hladkých trubek , spojovaných 

svařováním. 
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Potrubí bude tepelně izolováno rohožemi z minerální plstí s povrchovou úpravou 

pozinkovaným plechem. Tloušťku tepelných izolací je nutno provést v souladu s platnými 

předpisy (tloušťka izolace =tloušťce potrubí). 

Potrubí pod izolací bude opatřeno dvojnásobným základním nátěrem 

Pro vedení nových tras budou využity stávající energomosty trasy B, na kterých budou 

demontovány nefunkční rozvody páry a kondenzátu. 

 

4.3.2 alternativa 2 

přechod na vytápění výrobních, skladovacích hal zemním plynem (odstranění 

parního vytápění) 

 

Expediční hala, slévárna, rourovna: 

Alternativa řeší náhradu parního vytápění za plynové vytápění hal s rozvodem 

zemního plynu v expediční hale, slévárně a rourovně areálu ty JAKL. Požadavkem investora 

není vytápění celého prostoru hal, ale zajištění teploty min. +18°C na pracovišti obsluhy 

strojních zařízení a technologie (dle charakteru činnosti ve vytápěném prostoru). 

Návrh je zpracován v souladu s ČSN EN 1775, TPG 704 01 — navrhování odběrných 

plynových zařízení v budovách o provozním tlaku do 10 kPa se spotřebiči s tepelnými 

příkony do 50 kW. 

Podkladem byla stavební projektová dokumentace, prohlídka stavby a požadavky 

investora. 

 

Hala rourovna  

Navrhujeme osazení plynových světlých infrazářičů do prostoru haly + 

teplovzdušných plynových jednotek (případně vratových clon) do prostoru vstupních zón. 

Soc. přístavky v hale navrhujeme vytápět plynovým nástěnným kotlem v provedení 

turbo (Buderus, Viessmann), který bude mít odkouření a přívod spal. vzduchu vyveden do 

prostoru světlíku (až +14m). Kotel bude opatřen prostorovým termostatem a bude chráněn 

ocel. klecí pro zamezení přístupu ke spotřebiči. Od kotle bude proveden teplovodní rozvod, 

včetně osazení otopných těles pro zajištění vytápění všech místností v hale (kanceláře, 

odpočívárny atd.). 
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Přesné umístění světlých infrazářičů, případně kombinace s teplovzdušnými 

plynovými jednotkami, bude provedeno v rámci realizačního projektu a dle přesné specifikace 

a povahy pracovních zon. 

Alternativou pro vytápění vestavku je osazení malých kompaktních PS ( s deskovým 

výměníkem horká voda/teplá voda) a napojením na stávající horkovodní rozvod. 

 

Hala slévárny 

Navrhujeme osazení plynových světlých infrazářičů do prostoru haly + 

teplovzdušných plynových jednotek (případně vratových clon) do prostoru vstupních zón. 

Alternativně lze i použit tmavé plynové zářiče InfraSchwank, případně novoSchwank. U 

tmavých zářičů je však nutno zahrnout pro všechny zářiče odvod spalin -odkouření (navýšení 

ceny). 

Kanceláře soc. zařízení a garáže navrhujeme vytápět pomocí kompaktní předávací 

stanice výrobce SYSTHERM ( tlakově nezávislé) horká voda/ teplá voda. Tato stanice s 

řídicím systémem ( automatickou ekvitermní regulací ), bude ovládána s centrálního 

dispečinku, případně velínu ( vč. havarijních stavů, sledování teplot a provoz. stavů). 

Návrh předávací stanice, včetně její technické specifikace a schématu je uveden v 

technické příloze, pod označením KPS Sympatik VNV UT40kW — VS2. 

Vzhledem k malým rozměrům je její umístění možno provést do původního parního uzlu, 

případně do vymezeného prostoru v místě kanceláři a garáží. 

Stávající topná plocha bude navýšena ( upravena ) dle tepelné potřeby jednotlivých 

místnosti při zohlednění snížení teploty topné vody (přechod z páry na teplovod). Původní 

otopná tělesa budou zachována v maximální možné míře ( dle tech. stavu). Nová otopná 

plocha bude tvořena z deskových těles výrobce RADSON, příp. RADIK. 

 

Expediční hala  

Navrhujeme osazení plynových světlých infrazářičů do prostoru haly + 

teplovzdušných plynových jednotek (případně vratových clon) do prostoru vstupních zón. 

Sklad barev, dílny v hale navrhujeme vytápět plynovým nástěnným kotlem v 

provedení turbo (Buderus, Viessmann), který bude mít odkouření a přívod spal. vzduchu 

vyveden do venkovního prostoru. Kotel bude opatřen ekvitermním regulátorem s týdenním 

programem a bude chráněn ocel. klecí pro zamezení přístupu ke spotřebiči. Od kotle bude 

proveden teplovodní rozvod a otopná tělesa pro vytápění všech otápěných místností. 
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Přesné umístění světlých infrazářičů, případně kombinace s teplovzdušnými 

plynovými jednotkami bude provedeno v rámci realizačního projektu a dle přesné specifikace 

a povahy pracovních zón. 

 

Stavební údržba 

Kanceláře soc. zařízení a garáže navrhujeme vytápět pomocí kompaktní předávací 

stanice výrobce SYSTHERM ( tlakově nezávislé) horká voda/ teplá voda. Tato stanice s 

řídicím systémem ( automatickou ekvitermní regulací ), bude ovládána s centrálního 

dispečinku, případně velínu (vč. havarijních stavů, sledování teplot a provoz. stavů). 

Návrh předávací stanice, včetně technické specifikace a schématu je uveden v 

technické příloze, pod označením KPS Sympatik VNV UT79kW — VS1. 

Vzhledem k malým rozměrům je její umístění možno provést do původního parního uzlu, 

případně do vymezeného prostoru v budově stavební údržby. 

Stávající topná plocha bude navýšena ( upravena ) dle tepelné potřeby jednotlivých 

místnosti při zohlednění snížení teploty topné vody (přechod z páry na teplovod). Původní 

otopná tělesa budou zachována v maximální možné míře ( dle tech. stavu). Nová otopná 

plocha bude tvořena z deskových těles výrobce RADSON, příp. RADIK. 

 

Olejový sklad  

Kanceláře soc. zařízení a garáže navrhujeme vytápět pomocí kompaktní předávací 

stanice výrobce SYSTHERM ( tlakově nezávislé) horká voda/ teplá voda Tato stanice s 

řídícím systémem ( automatickou ekvitermni regulací ), bude ovládána s centrálního 

dispečinku, případné velínu (vč. havarijních stavů, sledování teplot a provoz stavů). 

Návrh předávací stanice. včetně technické specifikace a schématu je uveden v 

technické příloze, pod označením KPS Sympatik VNV UT79kW - VS1. 

Vzhledem k malým rozměrům je její umístění možno provést do původního párního 

uzlu, případně do vymezeného prostoru v objektu skladu olejů. 

Stávající topná plocha bude navýšena ( upravena ) dle tepelné potřeby jednotlivých 

místnosti při zohlednění snížení teploty topné vody (přechod z páry na teplovod) Původní 

otopná tělesa budou zachována v maximální možné míře ( dle tech. stavu). Nová otopná 

plocha bude tvořena z deskových těles výrobce RADSON, příp. RADIK. 

Ostatní - centrální údržba, hala profilovny 

Umístěné kalorifery ( parní teplovzdušné jednotky ) stávající teplovzdušné jednotky 

SAHARA s parními výměníky budou demontovány a nahrazeny novými souprava¬mi typu 
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W 6114. Tyto jednotky jsou vybaveny dvouřadými výměníky Cu/AI, určený¬mi pro 

horkovodní vytápění s teplotou do 130°C a tlaku do 1,6 MPa. 

Stávající topné registry z hladkých nebo žebrových trubek budou zachovány a 

přepojeny na horkou vodu Tepelný výkon registrů pro tepelný spád topné vody 130/70 °C je 

srovnatelný se stávajícím tepelným výkonem při připojení na páru 0,035 MPa. Litinové 

radiátory KALOR jsou určeny pro max. teplotu topné vody 110 °C a tlak 0,6 MPa. 

U těchto radiátoru musí být provedena jejich demontáž a náhrada jinými topnými 

tělesy 

V současné době je u nás jediný výrobce horkovodních konvektorů (NERIA). Levnější 

možností je osazení svařovaných registrů z hladkých trubek. 

Pro připojení jednotek SAHARA budou použity horkovodní varné kulové kohouty 

TRIVAL - EXVE, PN 40, DN 32 na přívodním a vratném potrubí před jednotkami. Připojení 

topných registrů bude provedeno přes horkovodní kohouty a šroubení na přívodním a vratném 

potrubí. 

 

b) Plynové spotřebiče:  

Pro vytápění pracoviště v halách budou instalovány plynové světlé infrazářiče typ 

ECO SCHWANK, případně KASPO o tepelném výkonu: 

VÁLCOVNA: 65 světlých infrazářičů (K10S), spotřeba plynu 71,5 m3/h . 

 

KOMPLETAČNÍ SKLAD: 14 světlých zářičů (K50S) spotřeba plynu 74,2 m3/h 

Nástěnný plyn. kotel 18-24 kW - 2,9 m3/h (sklad barev, dílny) 

 

ROUROVNA: 

Č.1 - sl. 1 - 8./ - 27 světlých zářičů (K50S), spotřeba plynu 143 m3/h 

Č.2 - sl. 9 -19.1 - 27 světlých zářičú (K40S), spotřeba plynu 113 m3/h 

Nástěnný plyn. kotel 28 kW - 3,5 m3/h (vnitřní soc. zař., kanceláře, odpočivárna) 

 

Napojení ze sítě STU Kotelna - celkové maximální spotřeba plynu Q mAx = 331 m3 

/h. 

Napojení z městské sítě/NTL — celkové maximální spotřeba plynu C) mAx = 74,2 m3 

/h. 

U rozšíření plynovodu ze strany STL přípojky (od kotelny) se s navýšením odběru 

plynu nepředpokládá. Souběžně s plynofikací haly dojde ke snížení potřeby množství páry 
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(horké vody) a tím i snížení potřebného provozního výkonu centrální kotelny (spotřeby 

plynu). 

Zářiče pracují na principu katalytického spalování plynu na povrchu keramických 

destiček, které po zahřátí až na 900°C vyzařují tepelnou energii, usměrněnou odrazovými 

plechy k podlaze do prostoru pracoviště. 

U vrat budou použity teplovzdušné plynové jednotky případně vratové clony (vytváří 

Vzduchovou záclonu, oddělující vnitřní prostor od venkovního. Pro rovnoměrné rozdělení 

teplého vzduch v hale při použití plynových teplovdušných jednotek (např. Schwank je 

možno použít nástropní ventilátor (ECOFAN W42, případné W82) s oběhem vzduchu 4.000 - 

8.000 m3/h. 

 

c) Umístění infrazářičů a plynových teplovzdušných souprav:  

Zářiče budou zavěšeny při obvodové stěně pod jeřábovou dráhou na sloupech ocelové 

konstrukce haly ve výšce 6,6 m nad podlahou a budou natočeny pod úhlem 30° od svislé osy 

směrem do haly. Výšku zavěšení je třeba dodržet vzhledem k zamezení nadměrného osálání 

pracovníků (dodržení intenzity záření 116 W/m 2 ) 

Zářiče budou zavěšeny na řetízcích, uchycených šrouby k pomocné ocelové 

konstrukci. Konstrukce bude tvořena ocelovými profily L60 a L45, navařenými na ocelové 

sloupy konstrukce haly. Každý zářič je opatřen 4 závěsy. Pomocí nastaveni délky řetízků bude 

provedeno požadované natočení infrazářičů. Hmotnost zářiče je 12 kg. 

Všechny pomocné konstrukce budou opatřeny základním a dvojnásobným krycím 

nátěrem. 

 

d) Vnitřní plynovod, přípojka plynu:  

Vnitřní rozvod plynu bude proveden z ocelových trubek mat. tř. 11353, spojovaných 

svařováním, kromě nezbytných spojů před armaturami. 

Připojení na stávající plynovod, bude provedeno navařením na stávající přípojná 

potrubí 

Plynovod bude veden po povrchu zdi. Spád plynovodu je k odvodňovacím zátkám. Je 

třeba dodržet vzdálenost od jiných rozvodů a konstrukcí min.20 mm. Uchycení potrubí bude 

provedeno objímkami na konzoly, přivařené k ocelové konstrukci hal. Rozteče upevnění 

budou uvedeny ve výkresové části prováděcí projektové dokumentace. 

Plynovodní přípojka bude vedena po obvodovém plášti budov s uchycením na konzoly 

přivařením k ocelové konstrukci haly a na mostní konstrukci topných médii ( energomostech). 
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V trase od centrální kotelny bude plynovod veden STL rozvodem plynu. V případě 

použití teplovzdušných plynových jednotek Schwank bude provedeno osazení redukční 

stanice STUNTL na vstupu do objektu haly rourovny a slévárny. 

Každý zářič bude na přívodním potrubí opatřen uzavíracím kulovým kohoutem G 

1/2", vzdáleným cca 0,5 m od zářiče. Napojení hořáků zářičů je ohebnými hadicemi s 

vnějšími závity G 'A", 1=0,75 m, které jsou součástí dodávky zářičů. 

Po provedení tlakových zkoušek plynu bude potrubí natřeno dvojnásobným 

syntetickým nátěrem žluté barvy. 

 

e) Větrání :  

Spaliny obsahují vzhledem k vysokým teplotám min. množství NO x (8-10 p.p.m.) a 

proto je není nutno odvádět od každého zářiče samostatně mimo objekt. 

Potřebná výměna vzduchu pro větrání bude zajištěna přirozeným větráním haly. 

Přívod vzduchu je přirozenou infiltrací spárami oken, dveří a vrat. Odvod spalin bude 

zabezpečen otvorem příp. otvory pod stropem haly ve štítě o ploše volného průřezu 0,35 m 2. 

 

f) Regulace a elektroinstalace:  

Regulace provozu infrazářičů bude samostatná pro každý zářič ručním vypínačem s 

možností uzamknutí. Zářiče budou v provozu jen v pracovní době a v případě činnosti 

pracovníků ve vytápěném prostoru. Rozdělení zářičů bude na jednotlivé regulační okruhy s 

týdenním programátorem a kulovým čidlem snímání teploty. 

Na rozvod elektroovládání budou zářiče připojeny 3 žilovou šňůrou délky 1m, která je 

součástí zářiče. Rozvod elektroinstalace bude ukončen v krabici ACIDUR 16, ve vzdálenosti 

cca 80 cm od zářiče. 

Přívod do krabice bude volen přes ruční vypínač kabelem CYKY 3Cx1,5, napojeným 

na síť 220V/50 Hz ze stávajícího elektrorozvodu v expediční hale. 

 

g) Všeobecné podmínky — požární bezpečnost:  

Při montáži infrazářičů je třeba dodržet vzdálenosti od hořlavých předmětů a stěn dle 

ČSN 061008, 80 cm od plechů, 200 cm od vyzařovací desky. 

Případné elektrické kabely nebo jiné hořlavé materiály v menší vzdálenosti pod 

zářičem musí být přeloženy nebo zakryty izolační deskou z bezazbestového materiálu 

DEKALIT. Rozvod plynového potrubí a připojení infrazářičů může provést jen oprávněná 
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organizace. Je povinna seřídit spotřebiče a vyzkoušet jejich funkci. Rovněž je povinna před 

uvedením do provozu seznámit uživatele se správnou a bezpečnou obsluhou a údržbou. 

Obsluhu lze provádět jen dle pokynů výrobce poučenou osobou. 

Plynovod NT bude dimenzován na max. ztrátu v potrubí 100 Pa, tak aby tlak plynu 

před zářičem byl zajištěn 1,6 kPa. 

 

Plynovod bude zřízen dle platných směrnic a norem pro zřizování plynovodů. Po 

montáži provést tlakovou zkoušku vzduchem: 

 zkušební přetlak - min.5 kPa 

- tlakoměr - vodní U-manometr 

 doba zkoušky - ustálení 10 minut 

- měření min. 15 minut 

Plynovod musí být odvzdušněn a uveden do provozu dle ČSN EN 1775. Plynovod je 

nutno chránit před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 301010. 

Stávající vysokotlaká regulační stanice plynu má kapacitu 5000 m3/hod, přičemž max. 

odběr je ve výši 39141 m3/den. Regulační stanice středotlaká z městské sítě má kapacitu 400 

m3/h, přičemž maximální odběr činí 3283 m3/den. Vzhledem ke snížení výkonu centrální 

kotelny při odstranění parního vytápění jsou obě rozvodné sítě dostatečné pro přechod 

parního vytápění části hal na plyn. 

 

7. - Zdůvodnění technického řešení 

 

Varianta č. 6.1 se jeví jako ekonomicky dostupný způsob náhrady stávajícího zdroje s 

výraznou úsporou tepelné energie v rámci zvýšení účinnosti provozu centrální kotelny, 

snížením tepelných ztrát vedením tepla potrubní trasou. Tato alternativa znamená nepochybně 

i nemalé snížení provozních nákladů spojených s údržbou parních rozvodů, armatur, 

kondenzátního hospodářství společně s docílením vytápění v rámci hyg. směrnic. 

 

Varianta Č. 6.2 

Z hlediska budoucího provozu a s ohledem na roční provozní náklady se jeví jako 

výhodné použití této varianty s autonomním decentralizovaným systémem formou plynových 

infrazářičů a teplovzdušných jednotek v jednotlivých objektech. 

Tímto způsobem se dosahuje nejvýraznějších úspor ve spotřebě paliva. 
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Příčinou podstatně nižší energetické náročností individuálně vytápěných objektů je 

přímý vliv způsobu provozu hal na výši dosažené spotřeby plynu, možnost měření vlastními 

podružnými plynoměry. 

Úspory jsou dále ovlivněny vysokou účinností výroby a přenosu tepla. 

Nezanedbatelné úspory přináší také rozdílné požadavky na tvorbu mikroklimatu u 

jednotlivých objektu v různém časovém prostoru. 

Z hlediska provádění stavebně montážních prací je tato varianta náročnější na 

organizací provedení modernizace. Zároveň je vhodné doplnit tuto koncepci vytápění o 

opatření zahrnující snížení tepelných ztrát obvodového pláště, výplní oken, dveří a světlíku u 

jednotlivých hal. 

Tato skutečnost může nepříznivě ovlivnit celkové náklady stavby. 

Předpokladem obou variant/alternativ je možnost přechodu na horkovodní kotelnu, s 

tím že technologická pára by se vyráběla v místě spotřeby pomocí parních vyvíječů v 

kombinaci s parním kotlem ( technologie haly rourovny 1 a rourovny 2). Tento pře¬chod na 

výrobu technologické páry v místě spotřeby by umožnil další výrazné úspory tepla a plynu 

společně s výrazným snížením provozních nákladů 

V případě výměníkové stanice pára/teplá voda pro vytápění správní budovy, šaten a 

vrátnice (včetně ohřevu TUV), by byla provedena rekonstrukce na kompaktní předávací 

stanici horká voda/teplá voda (výhledově) . 

 

8. Údaje o potřebách tepla 

a.) hodinová spotřeba tepla 

b.) roční spotřeba tepla ,plynu,plynu 

c.) tepelná charakteristika budovy 

d.) druh a zajištění paliva 

e.) měřící a regulační technika 

 

 

 

a.) Hodinová spotřeba tepla činí dle předaných podkladů výpočtů tepelných ztrát 

původního řešení 5.977.000 W. 

Výkon navrhovaných změn zdrojů je stanoven na 5.977.000 kW . 
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b.) Roční spotřeba tepla bude činit cca u varianty č.1 : 32.345,60 GJ. u varianty 

č.2 : 27.043,04 GJ. stávající provoz: 37.648,15 GJ. 

Roční spotřeba plynu bude činit celkem u varianty č.1 : 1.290.685 m3 

u varianty č.2 : 1.015.621 m3 

stávající provoz: 1.540.793 m3 

 

c.) Tepelná charakteristika budovy 

Pro stanovení výše uvedených bilancí spotřeby tepelné energie resp. roční spotřeby se 

uvažovalo s výpočtovou spotřebou tepla na základě tepelných ztrát a potřeb jednotlivých 

objektů. Tepelná charakteristika objektů se předpokládá ve smyslu ČSN 730540/94, čemuž 

současný stav u vytypovaných budov nevyhovuje. 

Doporučujeme snížit tuto hodnotu pomocí dodatečné tepelné izolace ochlazovaných 

konstrukcí. 

 

d.) druh paliva: 

Palivo druh zemní plyn naftový 

výhřevnost 33,1 - 36,9 MJ m-3 

spalné teplo 39,6 -41 MJ m-3 

Provozní přetlak plynu - vnitřní instalace - 2,1 kPa 

Zkušební přetlak plynu - vnitřní instalace - 3 kPa 

Min. přetlak plynu před infrazářiči, teplovzd. jednotkou - 1,6 kPa 

 

Cenové ujednání odpovídající sazbě velkoodběr. 

V roce 2002 byla celkem spotřeba ZP v areálu 6 408 356 m3 (30.062.188,-Kč-bez 

DPH), čemuž odpovídá průměrná nákupní cena ve výši 4,691 Kč/m3/ resp. 0,446 Kč/kWh). 

 

Cenové ujednání odpovídající sazbě maloodběr. 

V roce 2002 byla celkem spotřeba ZP v areálu 618 372 m3 (2.994.124,-Kč-bez DPH), 

čemuž odpovídá průměrná nákupní cena ve výši 4,842 Kč/m3/ resp. 0,460 Kč/kWh). 

Sazba za rok 2013 dvousložková cena velkoodběr - 4,66 Kč/m3 

maloodběr - 4,75 Kč/m3 
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Pro objektivní cenové porovnání návratností investic je počítáno s vyšší sazbou ( rok 

2002). 

 

Pro stanovení roční spotřeby tepla :  

1.) Oblastní teplota dle ČSN 060210 „Te" (st. C) : -15 

2.) Denní průměrná teplota v lednu (st. C) : -2,4 

3.) Denní průměrná teplota v topném období (st. C): Tes + 3,6 

4.) Průměrná vnitřní teplota (st. C): Tis +18,1 

5.) Počet topných dnů v roce (dny ) : n 234 

6.) Provozní doba zařízení (hod den -1): cca 16 

7.) Umístění centrální kotelny samostatná budova, v přízemí 

 

 

Er =.   ( MJ ) 

 

Qc - tepelný výkon v kW D - počet dnů vytápění 

tip - průměrná vnitřní teplota = 18,5 °C 

tep - průměrná venkovní teplota v topném období + 3,8 °C 

teo - venkovní výpočtová oblastní teplota - 15 °C 

e - opravný součinitel 

e1 - nesoučasnost výpočtových hodnot tepelné ztráty Qc 

e2 - součinitel zvýšení vnitřní teploty ve srovnání s teplotou výpočtovou 

uvažujeme 1 

e3 - součinitel vyjadřující regulační vlastnosti vytápěcí soustavy 

e4 - součinitel snížení vnitřní teploty v noci nebo v nepřítomnosti uživatele 

Er - celková spotřeba roční pro UT 

 

Stávající provoz: horká voda, pára  

e= e1 . e2 . e3 . e4 = 0,9 . 1 . 0,87 . 0,9 = 0,71 

219 ( 18,5 - 3,8) 

 

Er1 =.  = 37.648.157 MJ (37648,16 GJ) 
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Roční výpočtová spotřeba plynu :  =1.540.793 m3 
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Alternativa č. 1: horká voda 

e = e1 . e2 . e3 . e4 = 0,8 . 1 . 0,87 . 0,87 = 0,61 

 

Er1 =.  =  32.345.601 MJ (32345,60 GJ) 

 

Roční výpočtová spotřeba plynu :   = 1.290.685 m3 

 

 

Alternativa č. 2: plyn  

e= e1 . e2 . e3 . e4 = 0,8 . 1 . 0,75 . 0,85 = 0,51 

 

Er1 =  = 27.043.043 MJ (27043,04 GJ) 

 

27043043 

Roční výpočtová spotřeba plynu :   = 1.015.621 m3 

 

 

Přepočet na výpočtovou spotřebu ( dennostupňovou metodou ) není proveden z 

důvodu že není měřena spotřeba tepla jednotlivých objektů u kterých je uvažováno se 

záměnou způsobu vytápění. 

Rozdíl v rámci výpočtové spotřeby alternativy č.1 činí mezi navrhovaným a stávajícím 

stavem: 

1540793 m3- 1290685 m3= 250108 m3 = úspora 1.173.256,-Kč  

Návratnost investičních nákladů dle výpočtu alternativy č. 1 činí cca 5 let.  

Rozdíl v rámci výpočtové spotřeby alternativy č.2 činí mezi navrhovaným a stávajícím 

stavem: 

1540793 m3- 1015621 m3= 525172 m3 = úspora 2.463.582,- Kč  

Návratnost investičních nákladů dle výpočtu alternativy č. 2 činí cca 5 let.  

Skutečná návratnost se může protáhnout/ zkrátit s ohledem na průběh topné sezony 

(skutečný počet dennostupňů a nižší/ vyšší počet topných dnů, vč. venkovní teploty). 
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9. materiál 

Veškeré strojní nebo elektrické zařízení a materiály musí mít platné ověření činností 

(certifikáty, atesty, prohlášení o shodě) ze státní zkušebny. 

 

10. zkoušky zařízení 

Po montáži strojní části ústředního vytápění a MaR bude zařízení řádně odzkoušeno 

dle platné ČSN 060310 za přítomností objednatele a uživatele. O veškerých zkouškách a 

přejímkách budou provedeny písemně zápisy. 

Topná zkouška potrvá 72 hodin dle ČSN 060310. 

 

11. vliv stavby na životní prostředí 

Po dobu provádění výstavby, dle alternativ č.1, 2 bude stavba převážně v pracovní 

době zdrojem zvýšené prašností a hluku. Práce budou prováděny výhradně v areálu podniku a 

částečně za provozu (rourovna, válcovna). 

Po provedení stavebně - montážních prací, bude dotčené území uvedeno do původního 

stavu. 

Změna topného média při využití plynových infrazářičů a teplovzdušných jednotek, 

bude mít i příznivý dopad na životní prostředí dotčené lokality. 

Základním důsledkem, bude snížení úletu škodlivin do ovzduší v důsledků snížení 

spotřeby energie (paliva). 

 

12. POV 

Pro manipulaci a skladování materiálu, platí v plném rozsahu podmínky obsažené ve 

stavebním povolení, vydaném stavebním úřadem. 

Nejtěžší dopravované kusy jsou teplovzdušné jednotky, infrazářiče, potrubí, DPS, cca 

do hmotnosti 500 kg. 

V rámci MGZS zajistí investor pro pracovníky provádějící montáž šatny, umývárny, 

WC, stravování a lékařskou pomoc. 

V rámci realizační projektové dokumentace bude zpracován podrobný plán POV. 
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13. bezpečnost práce 

Svařování potrubí smí provádět pouze svářeči s příslušnou kvalifikací dle 

ČSN070710. Při svařování musí být dodržena ustanovení příslušných ČSN a EN pro výrobu, 

montáž a svařování potrubí. 

Elektroinstalatérské práce smí také provádět pouze autorizovaná osoba mající platné 

osvědčení. 

Před uvedením do provozu se zařízení naplní vodou dle ČSN 077401. Zařízení UT je 

možno považovat za způsobilé pro spolehlivý a bezpečný provoz, při splnění požadavků ČSN 

060310. 

Správná funkce zařízení je podmíněna provedením montáže podle prováděcí 

projektové dokumentace, správnou obsluhou a údržbou. 

Montáže je nutno provádět v souladu s bezpečnostními předpisy a ČSN 060310, ČSN 

050610, ČSN 050630. 

 

14. Ekonomický propočet 

 

A - alternativa 1  - přechod na horkovodní vytápění výrobních, skladovacích hal 

(odstranění parního vytápění) 

investiční náklady: (včetně montáže a demontáže)  

Při stanovení nákladů na rekonstrukci topných systémů byly respektovány stávající 

instalované topné výkony v jednotlivých objektech. Při zpracování prováděcí projektové 

dokumentace doporučujeme provést přepočet tepelných ztrát budov a stanovit redukované 

potřeby tepla. Pro tyto zpřesněné hodnoty může být potom navržena případná redukce počtu 

topných těles a teplovzdušných jednotek s příslušným snížením investic. 

Náklady jsou určeny odborným odhadem jako maximální. Přesný položkový rozpočet 

bude zpracován v rámci komplexní specifikace a typu výrobku při zhotovení prováděcí 

projektové dokumentace. 

 

Dílna kompletace:  

Teplovzdušné jednotky SAHARA 

dodávka, montáž      394 450,-Kč  

Armatury       135 700,-Kč  

Rozvod potrubí, tepelné izolace        384 100,-Kč  

Nátěry       25 300,-Kč  
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Demontáže stávajícího zařízení      23 700,-Kč  

Tlakové a topné zkoušky, uvedení do provozu    28 750,-Kč 

Dílna kompletace celkem     992 000,- Kč 

 

Stavební údržba:  

Armatury         42 550,-Kč  

Rozvod potrubí        32 200,-Kč 

Nátěry         9 200,-Kč  

Demontáže stávajícího zařízení      11 500,-Kč  

Tlakové a topné zkoušky, uvedení do provozu    8 050,-Kč 

Stavební údržba celkem    103 500,- Kč 

 

Sklad olejů:  

Otopná tělesa       51 750,-Kč 

Armatury       42 550,-Kč 

Rozvod potrubí      34 500,-Kč 

Nátěry       10 350,-Kč 

Demontáže stávajícího zařízení    11 500,-Kč 

Tlakové a topné zkoušky, uvedení do provozu 8 050,-Kč    

  

Sklad olejů celkem        158 700,- Kč 

 

Kanceláře a garáže u staré válcovny:  

Otopná tělesa        12650,- Kč  

Armatury         23 000,-Kč  

Rozvod potrubí        13 800,-Kč  

Nátěry         5 800,-Kč  

Demontáže stávajícího zařízení      3 450,-Kč  

Tlakové a topné zkoušky, uvedení do provozu    2 300,-Kč 

 

Kanceláře a garáže u válcovny celkem     61 000,- Kč 

 

 

Stará válcovna:  
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Teplovzdušné jednotky SAHARA 

dodávka, montáž         328 900,-Kč  

Armatury          119 600,-Kč  

Rozvod potrubí, tepelné izolace       372 600,-Kč  

Nátěry          20 700,-Kč  

Demontáže stávajícího zařízení       23 000,-Kč  

Tlakové a topné zkoušky, uvedení do provozu     23 000,-Kč 

Stará válcovna celkem      887 800,- Kč 

 

Pozinkovna:  

Teplovzdušné jednotky SAHARA  

dodávka, montáž      934 950,-Kč 

Armatury       218 500,-Kč 

Rozvod potrubí, tepelné izolace    552 000,-Kč 

Nátěry        36 800,-Kč 

Demontáže stávajícího zařízení    34 500,-Kč 

Tlakové a topné zkoušky, uvedení do provozu  17 250,-Kč 

 

Pozinkovna celkem      1 794 000,- Kč 

 

Horkovodní přípojky:  

Ceny přípojek jsou stanoveny vč.dodávky a montáže potrubí, nátěrů, tepelných izolací, 

doplňkových konstrukcí a zkoušek - předpokládá se využití stávajících energomostů. 

 

Společná přípojka pro sklad olejů + starou válcovnu DN 100   103 500,-Kč 

Přípojka pro sklad olejů DN 32        5 000,-Kč 

Přípojka pro starou válcovnu ON 80        76 000,-Kč  

Přípojka pro kanceláře a garáže u válcovny DN 25      15 000,-Kč  

Společná přípojka pro kompletaci + stavební údržbu ON 125     584 500,-Kč  

Přípojka pro kompletaci DN 80         55 500,-Kč  

Přípojka pro stavební údržbu DN 32        22 000,-Kč  

Demontáže rozvodů páry a kondenzátu       107 500,-Kč 

 

Horkovodní přípojky celkem        969 000,- Kč 
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Souhrn nákladů :  

Vytápění objektů celkem       3 997 000,-Kč 

Horkovodní přípojky celkem      969 000,-Kč 

Projektová dokumentace       248 000,-Kč 

Inženýrská činnost        92 000,-Kč 

 

Celkové náklady přechodu parního vytápění na horkovodní5 306 000,- Kč 

 

B - alternativa 2- přechod na vytápění výrobních, skladovacích hal zemním plynem 

(odstranění parního a výhledově horkovodního vytápění) 

 

investiční náklad včetně montáže a demontáže  

 

a)Rourovna 

Část 1 

Zářiče, komplex       1.383.750,-Kč 

Montáže         405. 000,-Kč  

Celkem:        1.788.750,-Kč 

 

Část 2 

Zářiče, komplex. :       1.220.400,-KČ 

Montáže         405.000,-Kč  

Celkem:        1.625.400,-Kč 

Soc. zař. plyn kotel/úprava vytápění na tepl.    165.000,-Kč 

Rezerva 10%:        358.915,-Kč 

PD:         75.000,-Kč  

Rourovna celkem:       4.013.065,-Kč 

 

b)Válcovna 

Zářiče, komplex        1 677.000,-Kč 

Montáže         975. 000,-Kč 

Celkem:        2.652.000,-Kč 

Soc. zař. - KPS/úprava vytápění na tepl.      165.000,-Kč 
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Rezerva 10%:        281.700,-Kč 

PD:          50.000,-Kč 

Rourovna celkem:       3.148.700,-Kč 

 

c)Kompletační sklad 

Zářiče, komplex •        717.500,-Kč 

Montáže         210.000,-Kč 

Celkem:        927.500,-Kč 

Soc. zař. plyn kotel/úprava vytápění na tepl.    125.000,-Kč 

Rezerva 10%:        105.250,-Kč 

PD:         35.000,-Kč 

Rourovna celkem:       1.192.750,-Kč 

 

d) Sklad olejů 

KPS :           97.000,-Kč 

Montáže          45.000,-Kč 

Úprava UT •         105.000,-Kč 

Rezerva 10%: PD:       24.700,-Kč  

Rourovna celkem:       271.700,-Kč 

 

e) Stavební údržba      286.700,-Kč 

KPS :          97.000,-Kč 

Montáže         45.000,-Kč 

ÚpravaUT. •        90.000,-Kč 

Rezerva 10%:        23.200,-Kč 

PD:         13.000,-Kč 

Rourovna celkem:       268.200,-Kč 

 

f) Hala profilovny, centrální údržba 

Teplovzdušné jednotky, přepojení na hokovod, armatury, rozvod potrubí, nátěry, demontáže 

tlak. a topná zkouška •       348.208,-Kč 

Montáže, úpravy nap. reg       15.000,-Kč 

Rezerva 10%:        36.320,-Kč 

PD:         12.000,-Kč    
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Rourovna celkem:       411.528,-Kč  

 

Investiční náklady spojené s vybudováním plynovodních přípojek, centrální MaR-velín 

SIL přípojka, reg. stanice STUNTL, demontáže   790.000,-Kč 

NTL přípojka, demontáže      250.000,-Kč 

"MaR, vizualizace, PC, velín, centrální ovládání   1.175.000,-Kč 

Celkem:        2.215.000,-Kč 

 

Investiční náklady celkem-bez vizualizace*:   10.360.943,-Kč 

Investiční náklady celkem-vč. vizualizace:    11.535.943,-Kč 

 

Provádění těchto opatření je např. možno zvolit v posloupnosti, dle poruchovosti jednotlivých 

části či zdroje a finančních možnosti vlastníků objektu takto :  

1.) Provedení a montáž přípojek HV do místa zřízení PS teplá voda/horká voda ( N.U. 

původních parních přípojek těchto objektu) 

2.) Osazení horkovodní předávací stanice v objektu stavební údržby, válcovny (část 

kanceláře, šatny soc. zařízení a garáže) a olejový sklad. 

3.)Provedení přípojky plynu pro kompletační sklad z městské distribuční sítě STUNTL 

4.)Rekonstrukce vytápění haly kompletační sklad včetně dílen a skladu barev. 

5.)Provedení přípojky plynu pro objekt rourovna, slévárna ze sítě VTUSTL (centrální kotelna 

6.)Rekonstrukce vytápění haly slévárna-infrazářiče, VZT jednotky 7.)Rekonstrukce vytápění 

haly rourovny-infrazářiče, VZT jednotky 8.)0sazení decentralizovaných vyvíječů páry pro 

účel výroby technologie. 

9.) Výměna kotlů v kotelně, přechod z páry na horkou vodu, snížení výkonů na aktuální 

potřebu, případné úpravy PS , kotlů. 

10.) Demontáž parního hospodářství a parních rozvodů v jejích trasách a,b. 

11.) Zřízení dispečinku, napojení a centrální snímání jednotlivých objektů, poruchových 

stavů ovládání nastavování topných křivek, informace o provozních parametrech (MaR). 
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5 Zavedení systému ve společnosti 

Projekt je v současné době dále zpracováván a hodnocen externí projektovou firmou. 

Daná investice do změny vytápění je ve fázi schvalování a její provádění je naplánováno na 

konec roku 2014. 
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6 Návrh vyhodnocení funkčnosti zavedeného nástroje 
 

A - alternativa 1  - přechod na horkovodní vytápění výrobních, skladovacích hal 

(odstranění parního vytápění) 

 

Souhrn nákladů :  

Vytápění objektů celkem     3 997 000,-Kč 

Horkovodní přípojky celkem    969 000,-Kč 

Projektová dokumentace     248 000,-Kč 

Inženýrská činnost      92 000,-Kč 

 

Celkové náklady přechodu parního vytápění na horkovodní5 306 000,- Kč 

 

 

B - alternativa 2- přechod na vytápění výrobních, skladovacích hal zemním plynem 

(odstranění parního a výhledově horkovodního vytápění) 

 

Investiční náklady spojené s vybudováním plynovodních přípojek, centrální MaR-velín 

SIL přípojka, reg. stanice STUNTL, demontáže 790.000,-Kč 

NTL přípojka, demontáže     250.000,-Kč 

"MaR, vizualizace, PC, velín, centrální ovládání 1.175.000,-Kč? 

Celkem:       2.215.000,-Kč 

 

Investiční náklady celkem-bez vizualizace*:  10.360.943,-Kč 

Investiční náklady celkem-vč. vizualizace:  11.535.943,-Kč 

 

Návratnost vložených investičních prostředků činí při provozních nákladech stávající 

koncepce dodávky tepla párou a horkou vodou (plynové centrální kotelně) cca 5 let. 

Skutečnou návratnost však předpokládám kratší, vzhledem k trendu každoročního zvýšení cen 

za energie (zemní plyn, el. energie) a snížením nákladů spojených s údržbou topných rozvodů 

páry a kondenzátního hospodářství. 
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Dle mého subjektivního doporučuji ( vzhledem k technické koncepci, kratší 

návratností při vyšších provozních úsporách souběžně s vhodnějším provozem pro celodenní 

a noční využití odběru tepla) pro realizaci alternativy č. 2.  

Závěrem musím podotknout, že uvedené návrhy zahrnují veškeré současné trendy v 

topenářské technice a možnosti snížení tepelné energie, pomineme-li alternativní zdroje. Dle 

mého uvážení lze variantně přistoupit i k realizaci opatření při kombinací obou variant. 

Jelikož předpokládám trend neustálého zvyšování cen energií (plynu, tepla, el. energie 

a produktů/výrobků), bude časové rozmezí provedení jednotlivých opatření ke snížení 

spotřeby nezbytné zkrátit ( samozřejmě s ohledem na finanční možnosti společnosti). 
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7 Závěr 
 

Cílem této diplomové práce je popsat a identifikovat jednotlivé reálné možnosti jak 

v krátkém časovém horizontu zlepšit vliv výroby zkoumané společnosti na životní prostředí a 

zároveň ukázat managementu nový moderní směr, jak se na podnik a jeho činnost dívat.  

 

 V teoretické části jsem popsala jednotlivé pojmy, které se vážou k environmentálnímu 

managementu a projektům eliminace odpadů a zdrojů znečištění. Zaměřila jsem se na jejich 

vývoj jak v ČR, tak v zahraničí a popsala jejich současné rozšíření. Zaměřila jsem se 

především na oblast čistší produkce, jelikož mě tato problematika zaujala na přednáškách a 

myslím si, že projekty v rámci této iniciativy mohou účinně napomoci zlepšení životního 

prostředí. 

 

 V praktické části jsem se věnovala projektu na změnu vytápění výrobních a 

skladovacích hal firmy AMTP Karviná a.s., jelikož tato problematika je ve firmě aktuální a 

ukrývá potenciál snížení množství odpadů ve firmě a zároveň také potenciál finanční, jako je 

úspora nákladů. 

 

 Environmentální management se stal již nedílnou součástí každého zdravě fungujícího 

podniku. Při rozhodování o obchodních aktivitách se již management nezaměřuje pouze na 

stránku finanční, ale hodnotí také dopad svých aktivit na životní prostředí. 

 

 Pokud chceme, abychom zachovali životní prostředí ve stavu, které je stále ještě 

obyvatelné a pokud chceme i nadále snižovat dopad svých aktivit na přírodu kolem nás, je 

nutné se zamyslet na každou činností a zkusit vymyslet, zda by se nedala dělat jinak, nebo ji 

úplně omezit. 

 

 V době hospodářské recese se podniky zaměřili na slepé omezování nákladů a na cestu 

neohlížení se za svými činy. Důraz na ekologickou výrobu, by ale měl být zachován i v té 

nejhlubší krizi a za každé situace. Protože příroda a životní prostředí kolem nás je velmi 

zranitelné a důsledky našich aktivit mohou být v krátké době nezvratné.  
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