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ANOTACE 

Bakalářská práce je zaměřena na nakládání s odpady v jednom z mnoha moderních 

podniků v oblasti automotive, MAHLE Behr Ostrava s.r.o. Nejprve je charakterizována 

společnost MAHLE, jakožto současný většinový vlastník bývalé společnosti Behr 

produkující termoregulační systémy do automobilů. Následující kapitoly představují 

průběh výrobního procesu, jaké materiály a látky do něj vstupují a to nejdůležitější, jaké 

druhy odpadů při něm vznikají a jak je s nimi nakládáno. Část Systém nakládání s odpady 

obsahuje především související právní předpisy zavedené do praxe, způsoby 

shromažďování odpadů a vztah mezi společností MAHLE Behr Ostrava s.r.o. a společností 

FCC Environment, která je oprávněnou osobou odpad přebírat a dále s ním nakládat dle 

platné legislativy. V závěru jsou po zhodnocení možností, předloženy návrhy na zlepšení.  

Klíčová slova 

Automotive, MAHLE s.r.o., nakládání s odpady, shromažďování odpadů, třídění 

odpadů, zabezpečení odpadu, eliminace odpadů 

SUMMARY  

Bachelor thesis is focused on waste management in one of the many innovative 

companies in the automotive industry, MAHLE Behr Ostrava Ltd. At first, MAHLE 

company is characterized, as the current majority owner of the former Behr producing 

thermoregulatory systems for automobiles. Following chapters present the production 

process, which materials and substances enter it, and the most important, what kinds of 

wastes are generated and how they are handled. A part dealing with waste management 

system consists mainly of related legislation introduced into practice, ways of collecting 

the waste and the relationship between the company MAHLE Behr Ostrava Ltd. and the 

company FCC Environment, which is an authorized person to take the waste over and 

dispose it off according to the current legislation. The concluding chapter presents 

suggestions for improvement after the assessment of options. 

Keywords 

Automotive, MEHLE Ltd., waste management, waste collection, waste sorting, 

waste security, elimination of waste 
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1 ÚVOD 

Začít jakoukoliv diskusi o automobilovém průmyslu, jak negativně působí na 

životní prostředí, se stalo takřka standardem, ale nesmíme při tom zapomínat, jak 

nezastupitelnou úlohu zaujímají automobily v našich životech a že produkce prošla 

značným zdokonalením. Kromě kritizovaných menšinových vozů určených spíše pro luxus 

s velkou spotřebou, na něž je plýtváno drahými materiály náročných na výrobu, zde jsou i 

záchranné, hasičské, policejní a užitkové vozy a minimálně bez těchto se stále neobejdeme.  

Otázkou tak není jak zastavit produkci vozů a upnout se k jiné možnosti dopravy, 

např. vlakům, ale jak je vyrábět šetrněji a šetrnější. Automobilový průmysl patří 

k odvětvím, který i přes nedávnou finanční krizi, dospěl největšího rozmachu. O míře 

působení tohoto průmyslu na životní prostředí rozhoduje více faktorů. Jedním z hlavních je 

i přístup firem ke svým odpadům, které vznikají jako vedlejší produkt výroby a je i 

předmětem této práce, popsaném na příkladu společnosti MAHLE Behr Ostrava s.r.o.  

Společnost je provozovnou postavenou a také řízenou podle moderních trendů 

průmyslové výroby a má bohaté zkušenosti s výrobou chladičů, klimatizací, topení a 

kondenzátorů do automobilů s tradicí delší než 100 let. Klade velký důraz na kvalitu svých 

výrobků, což mnohdy vede ke zvýšené produkci některých druhů odpadů. Zároveň však 

neustále dbá na odstraňování příčin jejich vzniku a snaží se jim předcházet. Tato opatření 

mají nejen ekologický, ale i ekonomický význam. Zabraňuje se jimi ztrátám hodnotných 

materiálů a finančním postihům ze strany státní správy, která dbá na dodržování právních 

předpisů v oblasti odpadového hospodářství. 

Práce je rozvržena tak, aby čtenáře seznámila s činností společnosti, kde se dozví 

vše potřebné pro vytvoření představy, jak funguje jeden ze světových výrobců v oblasti 

automotive. Uvede jej do problematiky odpadového hospodářství jedné z jeho provozoven, 

včetně přehledu druhů a množství vyprodukovaných odpadů za rok 2015, jak je s nimi 

nakládáno a ukáže mu jiný pohled na současné výrobní podniky, které se svým přístupem 

k odpadům nedají srovnat s jejich předchůdci např. v 50. letech minulého století. 

Cílem této práce je představit odpadové hospodářství společnosti MAHLE Behr 

s.r.o., jak je ovlivněno současnými legislativními požadavky, jak nakládá se svými odpady, 

uvést množství odpadních látek a definovat nejpočetnější z nich a navrhnout opatření.   
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI MAHLE BEHR OSTRAVA 

S.R.O. 

Společnost Behr Group bývala dříve samostatnou společností zabývající se výrobou 

chladičů a jejich modulů, klimatizací, topení a kondenzátorů do automobilů. Od roku 1905, 

kdy započala svou výrobu jako malá firma v Německu, se později stala celosvětově 

uznávanou značkou ve svém oboru.[1]  

Postupně začíná spolupracovat se společností MAHLE, protože povahy jejich 

výrob byly navzájem doplňující a přínosné. Nejprve v USA v roce 2006, kde Behr 

produkuje vložky aktivního uhlí. Spolupráce se začíná v širokém měřítku zvyšovat roku 

2010, podepsáním dohody o akciích mezi oběma stranami.[2] Od roku 2013 skoupením 

většinového podílu Behr Group se MAHLE stává většinovým majitelem společnosti. Dnes 

již tedy celým názvem MAHLE Behr s.r.o. (dále jen MBOV). 

Sortiment výrobků se v MBOV tímto ale nezměnil. Nadále produkuje klimatizační 

a chladicí systémy do automobilů a do své výroby zavádí jejich nové typy. Také rozšiřuje 

své prostory a zdokonaluje výrobu. Závod v Ostravě byl uveden do provozu v roce 2006 a 

společně s Plakor Czech s.r.o. a Cromodora Wheels s.r.o. je součástí průmyslové zóny 

Mošnov (Obrázek 1). 

 

Obrázek 1: Poloha MAHLE Behr Ostrava s.r.o. na mapě [3]. Zpracování vlastní. 
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2.1 Historie společnosti MAHLE s.r.o. 

Historie společnosti má dlouholetou tradici a během let se rozrostla z malé německé 

firmy, ve svých počátcích ještě s názvem Versuchsbau Hellmuth Hirth, do mezinárodní 

společnosti, jejíž výrobky nalezneme ve více než polovině celosvětově vyrobených 

automobilů. Úspěch začíná na začátku dvacátých let minulého století, kdy se bratrům 

Mahle ve své firmě podařilo vyrobit písty do spalovacích motorů z lehkých slitin a 

odstranit jejich náchylnost na nečistoty zkonstruováním vzduchových a olejových filtrů. 

Oproti pístům z těžkých slitin se jednalo o převratné řešení.[2]  

Firma dále zdokonaluje své technologie a zavádí moderní postupy jako odstředivé 

lití pro válce motorů (r. 1938). Po 2 sv. válce dochází k obnovení ekonomiky a pro firmu je 

to také příležitost navázat spolupráci s Izumi Automotive v Japonsku a König KG 

v Rakousku vyrábějící písty a hlavy válců spalovacích motorů.[2] 

Sedmdesátá léta se již nesou v duchu internacionalizace, tedy přejímání 

většinových podílů a slučování se jinými firmami podobného charakteru. Převzaté podniky 

dostávají, do popředí svého původního názvu, značku MAHLE. Počátkem devadesátých 

let je již společnost rozšířena do Severní a Jižní Ameriky (USA, Brazílie) a v dalších 

zemích Evropy (Španělsko, Francie, Itálie). Na trh se uvádí mimo jiné např. skládané filtry, 

jejichž netkané textilie, jsou uloženy do tvaru hvězdy s vyšší efektivitou odloučení 

částic.[2] 

V současné době bychom podniky společnosti nalezli i v mnoha částech Asie nebo 

dokonce Jižní Africe. Byly vybudovány nové výrobní haly včetně vývojových center a 

poboček ať už v zemích, kde již dříve navázala spolupráci nebo zcela nových, jako 

Kanada, Čína, Argentina, Rusko, Polsko, Jižní Korea a další. Hlavním výrobním 

sortimentem sloučených společností jsou i nadále především filtrační zařízení, 

termoregulační systémy, části spalovacích motorů a elektromotorky pro osobní a užitkové 

automobily, ale dnes jsou také stále více aplikovány i do jiných odvětví.[2]   

2.2 Rozšíření společnosti MAHLE s.r.o. ve světě  

Budováním nových provozoven, získáváním podílů a přebíráním celých podniků se 

rozšířila po všech kontinentech s výjimkou Austrálie (viz. Obrázek 2). Takto během své 
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historie dnes ovládá na 170 výrobních podniků a přináší práci více než 75 000 

zaměstnancům.[4]  

Rozšíření ve světě  

Největšího rozmachu učinila v Evropě v zemích jako Francie, Německo, Velká 

Británie Itálie a samozřejmě ČR se 137 podniky z toho 29 převzatých podniků je MAHLE-

Behr. V Severní a Jižní Americe se dostala do všech největších zemí (Brazílie, Kanada, 

Mexiko, USA, Argentina…) a podílí se na řízení 70 podniků, z nichž 16 je MAHLE Behr.  

Asie představuje pro investory z automotive významné možnosti pro získávání 

podílů ve společnostech a budování nových průmyslových provozoven. MAHLE 

provozuje v Asii přes 75 podniků a na 29 se značkou MAHLE Behr. V neposlední řadě, i 

když s nejmenším zastoupením, jsou k nalezení 3 podniky MAHLE Behr i v Jižní Africe 

(Obrázek 2).  

Rozšíření v České republice  

V ČR se nachází podniky MAHLE Behr s.r.o., vyrábějící rovněž klimatizační a 

chladicí systémy do automobilů, v Holýsově, Mnichovu Hradišti a Mošnově. Dále HBPO 

Czech s.r.o. Mnichovo Hradiště a MAHLE Filter Systems s.r.o. ve Strakonicích.[4]  

 

 

Obrázek 2: Rozšíření společnosti MAHLE ve světě, vyznačeno modře [5]. Zpracování vlastní. 
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2.3 Produkované výrobky  

Vlivem internacionalizace s jinými podniky je dnes sortiment výrobků Mahle 

značně rozrostlý a jsou využívány nejen v odvětví automotive. Základní rozdělení 

vyráběných komponentů:  

1) Průmyslové filtry - určené na čištění tekutin, vzduchu, automatické a separační. 

Dále procesní filtry, které jsou součástí většího zařízení.    

2) Komponenty do motorů - především písty, pístní čepy, ventily, vložky válců. 

3) Termoregulační systémy - chladící jednotky, klimatizace, tepelné výměníky.  

4) Komponenty mechatroniky - startéry, alternátory, elektromotory.[6] 

Všechny tyto výrobky nacházejí své uplatnění v různých technických odvětvích. 

Především v dopravě jak té silniční, tak železniční ale i námořní, kde je jich značný odbyt. 

Nepostradatelné jsou také v petrochemickém, energetickém, chemickém a potravinářském 

průmyslu nebo v procesech čištění vod. Zde se jedná především o speciální filtrační 

zařízení.[6] 

2.4 Hlavní části výrobního procesu a rozložení prostorů 

Vyobrazené schéma (Obrázek 3) představuje zjednodušený model výrobního 

komplexu MBOV. Jsou zde zachyceny hlavní části výrobní haly, jako je (zleva doprava) 

expedice výrobků, výroba včetně rozložení jednotlivých pracovišť, skladu a odloučeného 

areálu OH umístěného mimo halu. Bílé šipky ukazují směr toku materiálu od CNC strojů, 

přes válečkové dopravníky a letovací pec po výrobní linky, kde je dokončena jejich 

kompletace a otestována funkčnost. 

Stručný popis průběhu výroby   

1) Pracovištím s CNC stroji je ze skladových (např. coily) a meziskladových (např. 

trubky) prostor dodáván materiál pro kompletaci hliníkového jádra, které je před 

letováním zasazeno do ocelového rámu, aby jednotlivé hliníkové části držely 

pohromadě a posíláno po dopravnících do letovacích pecí. 

2) V letovacích pecích jádra prochází třemi procesy (odmaštěním, fluxováním, 

letováním).    
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3) Po zchlazení, na konci procesu, vyjíždí na dopravník, odkud jsou pracovníky 

tříděny podle typů a posílány po dalších dopravnících k jednotlivým výrobním 

linkám. 

4) Tam už se provádí konečná kompletace výrobků (zavírání vík, montáže modulů, 

zkoušky těsnosti…), baleny do přepravních klecí nebo papírových či plastových 

beden a odváženy na expedici.  

5) Vstřikolisy fungují jako samostatné pracoviště a zásobují příslušné výrobní linky 

plastovými díly. 

 

 

Obrázek 3: Schéma výrobní haly [7]. Zpracování vlastní. 
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3 POUŽÍVANÉ LÁTKY A MATERIÁLY VE VÝROBNÍM PROCESU 

V podstatě veškeré vyráběné modely jsou jednoduché konstrukce a umožnují 

poměrně snadnou montáž popř. demontáž (Obrázek 4). Většina částí pro zhotovení 

výrobků je dovážená z jiných závodů a tak v MBOV nevzniká další množství odpadů 

spojené s jejich výrobou. Výjimkou jsou vstřikolisy plastových dílů tvořící součást výroby.  

 

Obrázek 4: Příklad chladícího modulu [8]. Zpracování vlastní. 

3.1 Materiály pro zhotovení výrobků   

Následující položky tvoří hlavní materiály na samotných výrobcích. Vychází z nich 

také podstatná část odpadů. Vedlejší materiály nacházející se ve výrobě a jejich množství, 

např. balící fólie, papír, dřevěné palety a proložky nebo dokonce vyřazená zařízení jsou 

obsaženy v kapitole celkového množství vyprodukovaného odpadu.   

3.1.1 Polyamidy - PA  

Plastové díly tvoří na výrobcích jeden z převažujících materiálů. Výroba těchto dílů 

je součástí závodu v Mošnově. Plasty našly uplatnění v celém odvětví automotive a pokud 

je to možné, nahrazují se jimi kovové slitiny. Důvodem je rychlejší výroba komponentu 

než ze slitiny kovů. Dále také mnohem nižší hmotnost, fyzikální a chemické vlastnosti, 

odolnost vůči klimatickým podmínkám, tvárnost, cena apod. Aby byly vlastnosti jako 
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pevnost a odolnost vůči vyšším teplotám posíleny, začaly se do plastů přidávat aditiva 

např. skleněná vlákna.[9] 

V případě klimatizací a chladičů motorů a jejich částí byly použity polyamidy (PA), 

ze kterých jsou zhotoveny plastová víka, rámy modulů, ventilátory a drobnější spojovací 

části. Přesněji se jedná o polyamidy vyztužené skelnými vlákny (z 30 a 50%) PA 6.6 - GF 

30, PA 6.6 - GF 50 a také PA 4.6 [10], které jsou hojně používané v automobilovém 

průmyslu. Vstupní surovina je ve formě granulátu černé barvy, který je taven a vstřikován 

do forem požadovaného tvaru. Polyamid PA 4.6 je třízen od PA 6.6 automaticky kvůli 

svým odlišným vlastnostem a po své recyklaci má v průmyslu už jen malé využití [11]. 

Polyamidy PA 6.6 GF-30 a 50 by třídit smysl nemělo, protože se jedná o plasty stejných 

vlastností, pouze je rozdíl v množství skelných vláken, které obsahují [11]. Jsou ale třízeny 

proto, že u PA GF-30 je možnost jej opět rozdrtit na granulát a přimíchat z 20% do ještě 

nevyužitého panenského granulátu a tím snížit množství jeho odpadu.   

Proces vstřikování  

1) Granulát polyamidu je dodáván v pytlích zasazených do pevného papírového obalu 

(oktabínů). 

2) Z oktabínů je odsáván hadicí s podtlakem do sušáku, kde je prosušen teplým 

vzduchem. 

3) Po vysušení putuje opět hadicí s podtlakem do násypky, která zajištuje jeho plynulé 

dávkování do tavící sekce a poté je připraven k použití. 

4) Po vstříknutí roztavené hmoty do formy je rychle zchlazena, výsledný výrobek je 

automaticky odejmut z formy a proces se opakuje.  

3.1.2 Hliník 

Primárním používaným kovovým materiálem je hliník, který tvoří základ 

samotného výrobku (jádro). Vstupní surovinou jsou již před-vyrobené polotovary 

jednotlivých částí výrobků (boční díly, dna, trubky apod.). Hlavním dodávaným 

materiálem však jsou svitky hliníkové pásky, tzv. coily, z nichž stroje vytváří zvlněné 

lamely a trubky.  
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Nutno poznamenat, že ke kompletaci jádra je díky těmto dováženým, již před-

vyrobeným částem, uplatňována beztřísková výroba a tím tak nevzniká odpad např. 

z řezání, broušení nebo vrtání.  

Kladení vysokých nároků na kvalitu konečného výrobku rozhoduje o množství 

odpadu z výroby. Čím vyšší nároky na funkčnost, spolehlivost, trvanlivost či estetický 

vzhled, tím vyšší počet vyřazených výrobků označených jako vadné.[12] 

3.1.3 Pryže, pěnovky, sušidla 

Pryže stejně jako pěnové izolační pásky, co se týče celkového materiálu na 

výrobku, tvoří jen malou položku a jen na některých modelech. Pro zajištění neprodyšnosti 

spoje plastového víka a hliníkového dna jsou používány těsnící gumičky. Odpad se z nich 

stává v případě, že dojde k jejich znečištění povrchu a možné ztráty těsnosti (např. při 

upuštění na podlahu) nebo po nutné demontáži chladiče. U některých modelů je 

vyžadováno, aby byly opatřeny v určitých částech pěnovým izolačním páskem před 

pozdější montáží do automobilu. Oba tyto materiály se v současné době vhazují do 

popelnice s komunálním odpadem. 

Sušiče jsou součástí kondenzátorů, které v produkci MBOV také nalezneme, tvořící 

částí chladicího systému automobilů s klimatizací.  Fungují na principu cirkulace chladicí 

kapaliny, díky čemuž je ochlazována a do interiéru automobilu se dostává chladný vzduch 

[13]. Ventilátory umístěné před jejich hliníkovými jádry dopomáhají kondenzátoru rychleji 

ochladit kapalinu v případě vyšších teplot [13].    

Po straně kondenzátoru je dutý, válcový prostor propojený se zbytkem uzavřeného 

cyklu, do něhož se vsune sušič pohlcující přebytečnou vlhkost. 

Sušič je naplněn silikagelem, což jsou drobné průhledné kuličky tvořené oxidem 

křemičitým. Přesněji jsou tvořeny z vrstev silanolových skupin schopné výborně vázat 

vlhkost, kterou lze však při teplotách od 127 - 227°C odstranit vysušením.[14] Navlhne-li 

sušidlo např. při lokalizaci zkompletovaného netěsného kondenzátoru v lokalizační vaně 

nebo po ponechání na vzduchu déle než je doporučeno, sušidlo se vyhazuje do 

komunálního odpadu.  
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3.2 Ostatní látky 

Ostatní látky netvoří na výrobku žádnou součást, ale hrají úlohu při údržbě a 

bezproblémovém chodu strojů, dokonalém letování nebo ve všestranném využití jako je 

obyčejná voda. Tvoří významné množství odpadu za rok, které musí být evidováno, a 

proto jsou součástí této práce. Mimo jiné se řadí, z hlediska pozdějšího nakládání s nimi, 

k nejobtížněji zpracovatelným odpadům.  

3.2.1 Mazací a údržbové oleje 

Pro chod strojů a zařízení je neustálé mazání oleji nezbytné. Všechna zařízení pro 

dávkování oleje musí být maximálně efektivní, aby nedocházelo k jejich plýtvání nebo 

k nerovnoměrné aplikaci do požadovaných míst. Po použití je znečištěný olej odveden do 

sběrné nádoby a poté shromážděn do kovových sudů.  

Z výroby odchází dva druhy odpadních olejů: 

1) Nechlorované hydraulické minerální oleje (katalogové číslo 13 01 10) 

2) Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje (katalogové číslo 13 

02 05) 

U obou olejů je možnost jejich regenerace, kdy se z nich ve specializované firmě 

odstraní nežádoucí příměsi a znovupoužijí ve výrobě [15]. Podmínkou ale je, aby nebyly 

během shromažďování smíchány dohromady. Vedlo by to ke znehodnocení jejich 

původních vlastností [15]. Dříve existovala povinnost zpětného odběru těchto olejů 

výkupem, ale dnes je označen za nebezpečný odpad (NO) a vykoupen za nulovou cenu 

[16]. 

3.2.2 Nocolok flux 

Flux neboli tavidlo. Jedná se o jemnou, bílou, práškovou hmotu, používanou pro 

dokonalé spájení všech částí hliníkového jádra v jeden celek, během letovacího procesu. 

Jeho hlavními složkami jsou hydroxid hlinitý, kyselina fluorovodíková a hydroxid 

draselný. Po smíchání s vodou vytvoří bílou, řídce kašovitou směs, která je na předem 

odmaštěná jádra rovnoměrně nanášena fluxovacími sprchami, aby přišla do styku se všemi 

jejich místy a byly fluxem zcela pokryté. Protože je flux málo rozpustný ve vodě, musí se 

neustále v nádržích promíchávat.  Následně jsou jádra vysoušena a zbavována tak 
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přebytečné kapalné složky před pájecím procesem. Teplota pájení se pohybuje v rozsahu 

565 - 577°C (za pokojové teploty flux s hliníkem nereaguje).[17]  

Výhodou technologie je, že pájecí pec opouští rovnoměrně proletovaná jádra 

pokrytá tenkým šedým filmem zabraňujícím případné pozdější korozi objevující se na 

výrobcích, které projdou pájecí procedurou. Pod fluovacími sprchami je umístěna záchytná 

vana pro odvod přebytečné fluxovací směsi, odkud je čerpadlem opět vynášena do sprch a 

cyklus se opakuje. Znečištěná voda tak vzniká především během pravidelného čištění této 

sekce.  

3.2.3 Odpadní voda 

Voda kromě, její obecné spotřeby z vodovodů a na toaletách, je nezbytná pro 

funkci některých zařízení (lokalizační vany) a pro přípravu fluxu do fluxéru. Podle toho, 

k jakému účelu byla voda využita, rozeznáváme dva druhy vod, se kterými je dále jinak 

nakládáno dle platné legislativy: 

1) Technologické vody   

Velmi znečištěné z výrobního procesu, vyžadující zvláštní čištění. Obsahují 

závadné látky a představují riziko pro povrchové a podzemní vody. Nesmí být 

volně vypouštěny do kanalizace ani povrchových vod. Musí pro ně být zpracován 

havarijní plán v případě úniku.[18] Jsou shromažďovány v kovových sudech a 

odváženy v těchto nádobách na další zpracování. 

2) Splaškové vody  

Vody ze sociálních zařízení a umyvadel. Zacházení s nimi upravuje vodní 

zákon 254/2001 Sb. Vypouštějí se přímo do kanalizace bez nutnosti předčištění. 

Vyčistí se až na čistírně odpadních vod (ČOV).[19] 
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4 DRUHY ODPADŮ Z VÝROBNÍHO PROCESU 

Následující kapitola je zaměřena na přehled všech odpadů a jejich množství, které 

byly v MBOV vyprodukovány za rok 2015. Nejprve bude uvedeno celkové množství 

odpadů včetně jejich zařazení do recyklovatelného, ostatního nebo nebezpečného odpadu a 

hodnoty vyobrazeny na grafech. Z těchto údajů je vyhodnocena kapitola Nejpočetněji 

zastoupené odpadní složky. 

4.1 Celkové množství vyprodukovaného odpadu  

Grafy porovnávají jednotlivé vyprodukované odpadní složky podle jejich množství 

a v následující kapitole jsou z každého z nich vybrány 3 nejvyšší položky, které jsou blíže 

specifikovány. Před názvem každého odpadu ve sloupcových grafech uvedených níže je 

vždy napsáno i jeho katalogové číslo. 

4.1.1 Recyklovatelný odpad  

Celkové množství recyklovatelného odpadu za rok 2015 = 2722,940 tun. Lze jej 

recyklovat a je výkupní surovinou, kterou se kompenzují náklady za předání NO ke 

zpracování firmě FCC (Graf 1).   

 

 

Graf 1: Množství recyklovatelného odpadu za rok 2015 [20]. Zpracování vlastní. 
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4.1.2 Ostatní odpad - OO 

Celkové množství ostatního odpadu za rok 2015 = 698,320 tun. Kromě dřevěných 

obalů určených pro zpětný odběr končí většina ostatního odpadu na skládce, protože se již 

k recyklaci nehodí. Např. znečištěné (zamaštěné) plasty a papíry (Graf 2). 

 

Graf 2: Množství ostatního odpadu za rok 2015 [20]. Zpracování vlastní. 

4.1.3 Nebezpečný odpad - NO 

Celkové množství nebezpečného odpadu za rok 2015 = 318,576 tun. Svým 

množstvím nejméně zastoupený avšak nejproblémovějším, jak z hlediska nároků na 

zabezpečení, tak nákladů na odstranění (Graf 3).  
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Graf 3: Množství nebezpečného odpadu za rok 2015 [20]. Zpracování vlastní. 

4.2 Nejpočetněji zastoupené odpadní materiály  

Přehled odpadů, které během roku 2015 (ale i z dlouhodobého hlediska od zahájení 

výroby) svým množstvím dosáhly nejvyšších hodnot.  

4.2.1 Recyklovatelné odpady  

Kapitola se zabývá třemi, svým množstvím nejvíce vznikajícími, odpady, které je 

možno recyklovat a vytěžit z nich hodnotný materiál. Jedná se o hliník, papírové a 

lepenkové obaly a polyamidové plasty. Nejprve je vždy popsán původ těchto odpadů 

z výroby, a jak je s nimi dále nakládáno.  

1) Hliník (2002,170 t/rok) 

Z grafu vyplývá, že hliník je nejvíce produkovaným odpadem z celého 

závodu. Důvodem je kladení vysokého důrazu na kvalitu výrobků. Jejich případné 

vady, které překračují povolenou normu, mohou vést k jejich vyřazení. Část z nich 

je možno opravit na odděleních repasu a vrátit zpět do výroby. Velké procento však 

pochází z odsekávání tzv. finů (lamel) na strojích např. při zahájení práce nebo při 

nesprávné funkci stoje a jeho znovu-zprovoznění. 

Jako čistá kovová surovina je žádaný pro recyklaci. Recyklace hliníku má 

zásadní význam, protože těžba primární suroviny spotřebuje velké množství 

energie, vznikají toxické kalové nádrže, v okolí místa těžby je ŽP silně zasaženo a 
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na 1kg hliníku je potřeba alespoň 5kg bauxitu. Recyklace je naopak podstatně méně 

náročný proces s nižšími nároky na energie a šetrnější k ŽP.[21]  

2) Papírové a lepenkové obaly  (404,468 t/rok) 

Papír pochází především z tiskáren a starých dokumentů. Lepenkové obaly a 

proložky jsou potřebné pro manipulaci s materiálem. Především proložky a malé 

papírové krabice se vyhazují do kontejneru s kartonem.  

Lepenky se vyrábí se zvrstveného papírů, který byl recyklován, často i více 

než jedenkrát. Papír ani lepenka nesmí být znečištěné např. oleji nebo být 

povoskované. Naopak lepicí pásky, kovové spony apod. jejich recyklaci nevadí, 

jsou totiž během rozvláknění v horké vodě z papírové složky odloučeny.[22]  

3) Polyamid PA (186,170 t/rok) 

Nejvíce těchto odpadů vzniká na vstřikolisech, když komponenty nemají 

správný tvar. Během procesu se tvoří i nežádoucí plastové výstupky z meziprostorů 

vstřikovacích forem. Víka některých modelů se v případě nutnosti demontáže 

zkompletovaného kusu sbírají, zkontrolují, zda nejsou poškozená, označí, že byla 

již použita a vrací zpět do výroby. Pokud je víko poškozeno nebo kvůli němu bylo 

třeba zkompletovaný kus opět demontovat, je víko vyřazeno. 

I přes svou zdánlivou stálost plasty přirozeně degradují, časem ztrácí své 

původní vlastnosti a opakovaná recyklace tomu rovněž dopomáhá. Proto 

automotive upřednostňuje pro své výrobky tzv. panenský granulát, tedy plast ve 

formě granulátu, který ještě nebyl recyklován. Z odpadního plastu se po recyklaci 

opět stane granulát, ale poněkud nižší kvality. Až 20% jej může být však přidáno 

do panenského granulátu, bez toho aniž by došlo ke změně jeho vlastností. Zbytek 

granulátu se upřednostní na výrobu jiných výrobků.[23]  

4.2.2 Ostatní odpady OO 

Stejně jako předchozí kapitola i tato se zabývá třemi, svým množstvím nejvíce 

vznikajícími, odpady z výroby, které ale lze recyklovat už jen částečně a převážné 

množství končí na skládce odpadů.  
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1) Dřevěné obaly (566,760 t/rok) 

Ne všechny dřevěné obaly (bedny, proklady, palety) jsou odpadem, ale 

obaly určené ke zpětnému odběru. Zbytek je vhazován do shromažďovacích 

kontejnerů a později částečně rozdrcen a zhutněn ve velkoobjemovém kontejneru 

pomocí speciálního lisu.  

Dřevní odpad má ještě mnoho využití. Po rozdrcení na dřevní štěpku se 

z něj vyrábí např. dřevotřískové materiály. Silně znečištěné dřevo, nasáklé 

nebezpečnou látkou (např. s obsahem PCB) má již pouze energetické využití.[24] 

2) Směsný komunální odpad (126,510 t/rok) 

Obsahuje zbytky potravin, gumové těsnění, znečištěné recyklovatelné 

materiály (plasty, papír, kovy), které nemohou být vhozeny do neznečištěných. 

Mimo jiné v něm nalezneme i sklo, jelikož nemá vlastní samostatný kontejner. 

Skleněné obaly na nápoje či potraviny totiž ve značné míře nahradil plast a 

tetrapaky, tudíž sklo tvoří v tomto odpadu zanedbatelný podíl [25]. Navíc skleněné 

obaly se do pracovního prostředí příliš nehodí kvůli bezpečnosti [25]. V závěrečné 

kapitole Návrhů na zlepšení je zpracováno pojednání o efektivnějším vytřídění 

komunálu.  

3) Kompozitní obaly (26,570 t/rok) 

Tvořené více druhy materiálů. V tomto případě se jedná čistě o papírové 

soudky od fluxu (zbavené fólie uvnitř) a v současné době končí na skládce [16]. 

4.2.3 Nebezpečný odpad NO 

Třetí a poslední kapitolou se třemi nejpočetněji zastoupenými odpady jsou ty 

s nebezpečnými vlastnostmi. Tedy odpadní vody, prací vody, jiné odpady obsahující 

nebezpečné látky. 

1) Odpadní vody (97,490 t/rok) 

Voda pocházející především z lokalizačních van a voda znečištěná fluxem, 

popř. olejem, shromažďována do kovových sudů. Vzniká při pravidelném čištění 

zařízení a obměny čisté vody.  
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Takto znečištěná voda musí být odvezena v kovových sudech na speciální 

linku tekutého odpadu k vyčištění.[16] 

2) Prací vody (87,110 t/rok) 

Přesněji se jedná o vody ze strojů čistící podlahy. Tento druh odpadní vody 

je veden jako NO a proto není volně vypouštěna do kanalizace spolu 

se splaškovými vodami. Naopak je shromažďována do bezodtokové jímky a při 

dosažení určitého množství je odčerpána a předána firmě FCC k dalšímu 

nakládání.[16] 

Splaškové vody bez obsahu NL ze sanitárních zařízení (sprch, toalet, 

použité vody z umyvadel) jsou jinak odváděny stokou až do čistírny odpadních vod 

(ČOV), kde prochází čistícími procesy. Tam už jsou vyčištěny běžným způsobem, 

kdy se nejprve odstraní tuhé částice sedimentaci na dno nádrže a následně se dočistí 

biologicky mikroorganismy, které odstraní nebo přemění do nezávadné formy 

zbylé nežádoucí látky.[26]   

3) Jiné odpady obsahující nebezpečné látky (75,470 t/rok) 

Odpadní flux z pravidelné údržby letovacích pecí. Shromážděný do 

kovových sudů a v současné době je odvážen na skládku nebezpečných 

odpadů.[10]  

Problém odpadů z průmyslu podobného charakteru je jejich různorodé 

složení a často jsou smíchány s NL nebo jsou samy NL. Kvůli jejich vlastnostem je 

nakládání s nimi obtížnější. Některé nebezpečné odpady lze regenerovat (oleje), 

další (jako např. odpadní flux) jsou skládkovány na skládku NO a pro jiné odpady 

(např. kaly) jsou vhodné i termické metody spalování.[27] 
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5 SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ SPOLEČNOSTI 

Společnost se musí řídit planou legislativou na území ČR a proto je její systém a 

postupy při nakládání s odpady podobný jako v jiných firmách obdobného charakteru, 

velikostí a množstvím vyprodukovaného odpadu za rok. Využívá zavedené hierarchie 

využití odpadů. Jako většina společností předává svůj odpad osobě oprávněné nakládat 

s odpady. Původce tak nemusí vybavovat svůj podnik nákladným zařízením na zpracování 

odpadu a rozšiřovat svůj komplex o další prostory k jejich umístění. V neposlední řadě 

tímto odpadá také mnoho právních závazků, které by jinak musel dodržovat.  

5.1 Firma FCC Environment 

Z MBOV tedy pochází řada různých druhů odpadů, které si sama nezpracovává. 

Jako jejich původce je ale povinna je využívat či odstraňovat je-li pro to jako osoba 

oprávněna. Využívá však třetí možnost a to služeb společnosti FCC Environment (dále jen 

FCC), která se na nakládání s odpady, jakožto osoba oprávněná převzít odpad, 

specializuje.[28]  

Pro obě společnosti je tento vztah výhodný. MBOV, po předání svých odpadů 

společnosti FCC za určitou finanční částku, se za něj zbavuje zodpovědnosti, má jistotu, že 

je s ním dále nakládáno dle platné legislativy a nehrozí případná pokuta za nesprávné 

nakládání s ním. Nehledě na možnost pronájmu technického vybavení od firmy FCC do 

svého areálu OH jako jsou velkoobjemové kontejnery, zařízení pro hutnění odpadu nebo 

některé kontejnery umístěné ve výrobní hale. Část peněz MBOV získá zpět za 

recyklovatelné odpady, jelikož jsou stále hodnotnou výkupní surovinou. Společnost FCC 

utrží peníze za své služby od původce a peníze za regenerovatelné suroviny, které předává 

jiným specializovaným firmám na zpracování, protože sama odpad pouze přepravuje a 

skládkuje.[16] 

Kromě České Republiky působí v dalších osmi evropských zemích a poskytuje své 

služby nejen firmám, ale i široké veřejnosti tedy komunálních služeb. Veškeré odpady z 

MBOV jsou předávány do jedné z poboček FCC v Ostravě [29].  
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5.2 Legislativa 

Jediný oficiálně správný postup při nakládání s odpady je vždy podle platné 

legislativy ČR. Vztah obou společností ze zákona přináší pro obě strany určitá práva a 

povinnosti, které zamezují případnému protiprávnímu jednání, jasně definují úkoly oběma 

stranám a tak zajišťují plynulý a bezpečný chod procesu nakládání s odpady.  Právní 

předpisy se vztahují i na obě společnosti zvlášť a podle jejich činnosti a parametrů je dále 

rozhodováno jaké musí dodržovat.  

5.2.1 Přehled použitých právních předpisů 

Použitá legislativa, zákony, vyhlášky a nařízení vlády vztahující se k provozu 

společnosti MAHLE Behr Ostrava s.r.o. a tvorbě práce.  

Zákony 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 

v platném a účinném znění.[30] 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

v platném a účinném znění.[30] 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 

a účinném znění.[30] 

 Příloha III směrnice 2008/98/ES v platném a účinném znění. 

Zákon 25/2008 Sb., o IRZ životního prostředí a ISPOP v oblasti životního 

prostředí a o změně některých zákonů v platném a účinném znění.[30]  

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění v platném 

a účinném znění.[30] 

Zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů v platném a účinném 

znění.[30] 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném a 

účinném znění.[30] 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném a účinném znění.[30] 
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Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky v platném a účinném 

znění.[30] 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů v platném a účinném znění.[30] 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů v platném a účinném znění.[30] 

Zákon 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon) v platném a účinném znění.[30] 

Vyhlášky 

Vyhláška MŽP č. 381/01 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů) v platném a účinném znění.[30] 

 Pozn. od 1. 4. 2016 nabývá účinnosti Vyhláška 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

v platném a účinném znění.[30] 

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném a 

účinném znění.[30] 

 Pozn. od 21. 3. 2016 nabývá účinnosti Vyhláška 83/2016 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů v platném a účinném znění.[30] 

Vyhláška č. 502/2004 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva 

životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů v platném a účinném znění.[30] 

 Pozn. od 1. 4. 2016 nabývá účinnosti Vyhláška 94/2016 Sb., o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů v platném a účinném znění.[30] 

Nařízení 

Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, 

označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 

o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném a účinném znění.[30] 
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5.2.2 Základní požadavky na původce a oprávněnou osobu převzít odpad 

Přehled požadavků legislativy na obě strany (MBOV, FCC) nakládající s odpadem.  

Základní požadavky na MAHLE Behr Ostrava s.r.o. dle zákona 

Tyto požadavky vyplývají ze zákona o odpadech v aktuálním znění, § 16, pro 

původce odpadů:  

1) Zvolit odpadového hospodáře a vytvořit POH. 

2) Upřednostnit využití odpadů před odstraněním.  

3) Posuzovat jejich nebezpečnost a podle toho s nimi nakládat.  

4) Správně třídit odpady a shromažďovat je.  

5) Evidovat odpad a vykazovat příslušným orgánům státní správy (prováděno přes 

ISPOP). 

6) Zajistit odpad (před havárií apod.). 

7) Předat je k dalšímu nakládání společnosti FCC (která je oprávněna je převzít).[31] 

Základní požadavky na FCC Environment dle zákona 

Tyto požadavky vyplývají ze zákona o odpadech v aktuálním znění, § 18, sběr a 

výkup odpadů oprávněnou osobou. Lze obecně říci, že základní požadavky na FCC 

Environment jsou podobná kromě posledního šestého bodu v požadavcích na MBOV [31]. 

Protože jakožto společnost, zabývající se nakládáním s odpady již tuto činnost provádí 

sama. S odpady nakládá opět podle hierarchie, tedy přednostně se snaží o jejich co 

nejvhodnější využití (recyklace popř. využití energetického potenciálu) nebo případně 

odstranit na skládku (nebo některé NO nechat spalovat).[32] 

Společnost FCC se dále musí řídit při své celkové činnosti i dalšími příslušnými 

předpisy, protože do jejich služeb spadá i přeprava odpadů nebo např. skládkování. Jejich 

základními povinnostmi v komplexu s MBOV však jsou:  

1) Pravidelné vyprazdňování sběrných nádob umístěné na předávacích místech. 

2) Jejich obsah shromažďovat v areálu OH. 

3) Vážení odpadu a evidence (za přítomnosti pracovníka EMS). 

4) Obsluhovat zařízení hutnění odpadu (lisy).  

5) Zajišťování odvozu NO a OO z areálu OH. 

6) Dodržovat předpisy areálu OH.[32] 
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5.2.3 Ohlašovací povinnosti 

Ohlašovací povinnosti ze zákona vyvstávají v závislosti na množství 

vyprodukovaného odpadu. Podkladem pro zhotovení formulářů je vedená evidence a 

ohlašování se provádí po každém uplynulém kalendářním roce vždy nejpozději do 15.2. 

Aby původce odpadu měl povinnost ohlašovat, musí překročit limit ve vyprodukovaném 

odpadu za rok. Buďto překročí hranici 100 kg NO/rok nebo 100 t OO/rok. MBOV splňuje 

při 318 t NO a 698 t OO vyprodukovaného za rok 2015 obě podmínky. Obsahem hlášení je 

především, jaké druhy odpadů byly vyprodukovány, a kolik. Také jakým způsobem s nimi 

bylo dále naloženo a informace o původci a oprávněné osobě. K ohlašování je využíváno 

dvou nástrojů státní správy zavedených v roce 2008 IRZ a ISPOP.[33] 

Obsah hlášení  

Původce odpadů (MBOV) udává informace o druzích odpadů, jejich množství a 

jak je s nimi nakládáno. Oprávněná osoba převzít odpad (FCC) udává tytéž informace a 

navíc ještě přidává údaje o původci, provozu zařízení na odstraňování odpadů a dopravě 

odpadů.[33]  

IRZ - Integrovaný registr znečištění 

Jedná se o volně přístupnou databázi, ve které původci znečištění musí uvést svou 

přehlednou evidenci vyprodukovaného odpadu za rok a zda se v nich nachází sledované 

látky uvedené v IRZ. Týká se i MBOV, protože překročilo určenou mez v produkci odpadů 

(100 kg NO/rok nebo 100 t OO/rok). Registr je stanoven zákonem 25/2008 Sb., o 

integrovaném registru znečišťování ŽP. V oblasti odpadů zveřejňuje konkrétně informace 

o přenosu odpadů a odpadních vod mimo komplex závodu, tedy když je předává 

oprávněné osobě k odvozu na zpracování. IRZ zajímají především látky obsažené v těchto 

odpadech a proto o nich chce mít přehled. V přenášených odpadních vodách sleduje na 71 

látek a u přenášených odpadů 26 látek. Dozorčím orgánem pro zamezení úmyslného nebo 

neúmyslného zveřejňování chybných informací je ČIŽP (Česká inspekce životního 

prostředí).[34] 

Původci odpadů, kteří musí hlásit své údaje do databáze IRZ, tuto činnost od roku 

2010 dodržují stále, jen s rozdílem, že údaje z IRZ putují nejprve do ISPOP, který je 

zpracuje a předá příslušným orgánům státní správy.[34]  
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ISPOP - Integrovaná prevence ohlašovacích povinností  

ISPOP je systém, který je zde především proto, aby zjednodušeně řečeno ulehčil 

původcům ohlašovací postup a zajistil, že veškerá hlášení budou správná a správně 

rozeslaná na daná místa. Prevenci stanovuje zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 

a o omezování znečištění v platném a účinném znění.[34] 

Ohlašování probíhá pouze elektronickou formou a předtím je potřeba se do systému 

zaregistrovat. Poté již uživatel může pohodlně a přehledně systém využívat. Výhodou je, 

že vše je k nalezení na jednom místě a dokonce lze sledovat i stav v jakém se nachází 

všechna hlášení. Jednoduché schéma průběhu ohlašovacích povinností a jakou úlohu 

v nich jednotlivé složky hrají lze vyjádřit takto [34]: 

 Zákon o odpadech 

 Zákon o obalech         IRZ        ISPOP      Příslušné orgány státní správy  

 Zákon o ovzduší  

Ohlašování plánu odpadového hospodářství (POH) 

Množství 318 t NO/rok ukládá MBOV další podmínku a to zpracovat svůj plán 

odpadového hospodářství na dobu 5 let, jenž musí být zaslán příslušnému krajskému 

úřadu. Musí tak učinit všichni původci při produkci NO >10t/rok. V případě, že bude plán 

změněn, musí být tato změna zaslána krajskému úřadu do 3 měsíců ode dne změny.[35] 

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů  

Ohlašování státní správě probíhá opět přes ISPOP. Veškerý pohyb nebezpečného 

odpadu mimo komplex provozovny musí být zdokumentován. Předává-li původce odpad 

příjemci, musí tuto činnost evidovat obě strany na evidenční list pro nebezpečný odpad 

(ELPNO). Odesílatel vyhotoví evidenční list ještě před opuštěním NO ze své provozovny, 

předá jej řidiči odvážející odpad a současně předá také kopii příslušnému obecnímu úřadu 

s rozšířenou působností. Informování příslušných orgánů jak o odeslání odpadů, tak o 

přijetí odpadů (ze strany příjemce FCC) musí být provedeno od obou stran do 10 dní od 

doby přijetí nebo odeslání odpadu. V případě, že odesílatel nedostane od příjemce 

potvrzení na evidenčním listu o převzetí a to do 20 dní, začne se záležitostí zabývat ČIŽP 

na základě ohlášení této skutečnosti odesílatelem.[36] 
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5.2.4 Značení nebezpečných odpadů 

Nutnost výrazným způsobem odlišit NO od OO či recyklovatelného odpadu je 

zapříčiněna jeho nebezpečnými vlastnostmi, které musí být pro všechny pracovníky na 

první pohled zjevné správným značením nádob.  

Správné značení je základem. Předejdeme tak zbytečné kontaminaci surovin, které 

by ani jinak nebyly nebezpečným odpadem, kdyby se s ním nedopatřením nesmíchaly. 

MBOV jakožto původce oddělí NO od ostatního, shromáždí do k tomu určených 

označených nádob a předá k dalšímu zpracování společnosti FCC.  Tato oddělovací 

metoda, již na počátku vzniku NO nejen snižuje náklady za jeho skládkování, ale také 

zvyšuje výtěžnost mnohdy stále využitelného odpadu.[37] 

Pozměňovat vlastnosti NO jeho mísením s jinými odpady nebo ředěním tak, aby 

mohl být např. považován za odpad jiné kategorie je zakázáno [37]. Obě společnosti musí 

v době, kdy za odpad nesou zodpovědnost dbát na řádné označení NO, včetně výstražného 

symbolu. 

Informace jak správně značit 

Definuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, § 13 Balení a označování 

nebezpečných odpadů v platném a účinném znění, který obsahuje povinnosti týkající se 

jak původců, tak oprávněných osob: 

1) oba jsou povinni zajistit značení NO tzv. HP-větami, které blíže specifikují 

nebezpečnou vlastnost NO. (pozn. zkratka HP se dělí na H-věty - věty o 

nebezpečnosti a P-věty - věty o bezpečném zacházení) 

2) má-li odpad vlastnost/i charakterizované větou HP1, HP2, HP3, HP6, HP8, HP9 

nebo HP14 musí být navíc opatřen výstražným symbolem nebezpečnosti 

(piktogramem) 

3) nemá-li jednu z nich - opatřit nádobu nápisem „nebezpečný odpad“ 

4) zhotovit identifikační list NO (tzv. ILNO) a opatřit jimi nádoby s NO nebo je 

umístit alespoň v prostorech s nádobami.[38] 

Původní příloha č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech, se Seznamem 

nebezpečných vlastností, byla nahrazena přílohou III směrnice 2008/98/ES v platném a 

účinném znění pro zařazení NO podle kategorií HP-větami:  
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Výbušné (HP1), Oxidující (HP2), Hořlavé (HP3), Dráždivé (HP4), Toxicita pro 

specifické cílové orgány a toxicita pro vdechnutí (HP5), Akutní toxicita (HP6), 

Karcinogenní (HP7), Žíravé (HP8), Infekční (HP9), Toxické pro reprodukci (HP10), 

Mutagenní (H11), Uvolňování akutně toxického plynu (H12), Senzibilizující (H13), 

Ekotoxický (H14), Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše 

uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl (H15).[39]  

Výstražné symboly nebezpečnosti 

Jsou jednoduše srozumitelné štítky s obrázky, charakterizující v čem a pro co 

spočívá nebezpečnost dané látky. Také někdy označovány jako piktogramy. 

Aby bylo dosaženo sjednocení značení NO v zemích OSN, k nimž patří i ČR, byl 

zaveden pro tyto země plošný systém GHS (Globálně harmonizovaný systém klasifikace a 

označování chemických látek). Tento systém svou jednotností významně ulehčuje 

přehlednost značení v mezinárodním měřítku a ulehčuje i obchodu mezi zeměmi. Zavedení 

si však vyžádalo slazení s dosavadně existujícími právní předpisy Evropské Unie. To 

vyřešilo nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném a účinném znění, jinak známé jako CLP 

(Classification, labelling and packaging of substances and mixtures).[40]  

V současné době jsou stále ještě používány výstražné symboly nebezpečnosti 

v oranžovém čtverci, které jsou platné podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách 

a chemických směsích v platném a účinném znění. Těmito znaky jsou stále ještě vybaveny 

i sběrné nádoby v MBOV.  Jejich platnost vyprší 1. 6. 2017. Poté se již budou používat 

jenom a pouze výstražné symboly podle Evropské směrnice ES 1272/2008 (Obrázek 

5).[41] 

 

Obrázek 5: Výstražné symboly nebezpečnosti.  Podle zákona č. 350/2011 Sb. (nahoře) a výstražné symboly 

podle Evropské směrnice ES 1272/2008. Z obrázku lze vidět přechod starých symbolů v nové [42]. 

Zpracování vlastní. 
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5.2.5 Postup při nakládání s odpady 

„Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je 

povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto 

výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů.“[43] 

Snahou společnosti MBOV tedy je, aby odpad vůbec nevznikal nebo byl zcela 

minimalizován. Podle právního předpisu, uvedeného výše, je toho dokonce povinna a 

zvláště pak, je-li odpad nebezpečný. Bohužel během výroby není možné zcela zbránit 

jejich vzniku nebo je vrátit zpět do výrobního procesu přímo na místě jejich vzniku.  

Předcházení vzniku odpadů, tedy prevence, je nejoptimálnějším řešením v celém 

OH. Znamená to optimalizovat výrobu do takové úrovně, kdy již odpad nevzniká, nebo jen 

nejnutnější minimum, a také aby samotný výrobek během svého užívání a jeho pozdějšího 

zpracování na konci své životnosti, zanechal co možná nejméně odpadu. Prostředků, jak 

toho lze dosáhnout, je mnoho např. zdokonalením výrobního postupu, zavedením 

efektivnějšího zařízení, aplikace vhodnějších materiálů apod. Tyto změny mohou být 

zpočátku často ekonomicky náročné, ale vedou také k nižším finančním ztrátám na 

vyhozených vstupních surovinách či energiích nebo také na poplatcích za znečišťování 

ŽP.[43] 

5.3 Způsoby shromažďování a evidence 

Kapitola se zabývá přidělení zodpovědnosti za odpad mezi pověřené pracovníky, 

jakým způsobem se provádí evidence a co obsahuje.   

Zodpovědnost při nakládání s odpady 

Odpad je roztřiďován do jednotlivých shromažďovacích nádob a odvážen do areálu 

OH, který je součástí komplexu MBOV. Celý prostor haly (místa vzniku odpadů) se dá 

rozdělit do několika celků - prostor haly, vstřikovny, logistiky, údržby a ostatní prostory. 

V každém z nich dochází k třízení a shromažďování odpadů. Za správnost konečného 

roztřízení nebo odvoz vždy nese zodpovědnost ustanovená osoba podle následujícího 

schématu (Obrázek 6). 
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Obrázek 6: Schéma prostor vzniku odpadů včetně zodpovědných osob [32]. Zpracování vlastní. 

Základní body evidence  

Tyto položky jsou hlavními body evidence, které musí pověřený pracovník vždy 

vyplňovat.  

1) Celkové množství vzniklého odpadu. Každému odpadu musí být přidělena 

kategorie odpadu, katalogové číslo odpadu a název odpadu. 

2) Jakým způsobem bylo s odpadem naloženo. Přiřadit jednu ze základních tří 

možností nakládání s odpadem. Nabízí se buď využití, odstranění vlastními 

prostředky nebo předání jiné oprávněné osobě oprávněné nakládat s odpady. 

3) Celkové množství předaných odpadů oprávněné osobě (FCC). A to včetně 

údajů FCC a kolik odpadů bylo využito nebo odstraněno. 

4) Celkové množství přijatých odpadů od původce (MBOV). A to včetně údajů 

MBOV. 

5) Ostatní údaje tzn. datum a číslo zápisu, jméno a příjmení technika EMS.[44] 

Evidence odpadů  

Povinnost vedení evidence odpadů ukládá, mj. původci odpadů a oprávněné osobě 

nakládat s odpady, zákon. Evidovat odpady musí být co nejpřesnější a nejzodpovědnější 

činností neboť má nezbytný význam pro plán odpadového hospodářství (POH) ČR a jeho 

cíle.  

Průběžně jsou výsledné hodnoty zaznamenávány do programu pro průběžnou 

evidenci, které se jednou za rok se zpracují a odešlou příslušným orgánům státní správy do 
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stanoveného termínu zkraje následujícího roku.[45] Každý odpad je evidován zvlášť. K 

evidenci se vztahují tyto právní předpisy:  

1) zákon 185/2001 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění. 

2) novelizace 169/2013 Sb. o odpadech, v platném a účinném znění 

3) vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném a 

účinném znění 

 obsahuje příklady vyplněných formulářů hlášení. 

 její přílohou je i Hlášení o produkci a nakládání s odpady.[45] 

Díky evidenci může být sledováno např. množství jednotlivých druhů odpadů za 

uplynulý rok. Kolik NO, OO a recyklovatelného odpadů vzniká. Zda-li se množství 

odpadů snižuje či zvyšuje. Zda-li se daří plnit cíle POH ČR. Touto metodou si státní správa 

udržuje přehled o vznikajících odpadech na území státu, a jak je s ním dále nakládáno. 

Původci odpadů (jako MBOV) si zase mohou skrze evidenci hlídat množství svých 

odpadů, správně jednat podle platné legislativy a předejít tak případným postihům za její 

nedodržování. Například při nedodržování každoroční ohlašovací povinnosti při překročení  

Program pro průběžnou evidenci si může původce zakoupit (např. program EVI) a 

zaškolit pověřenou osobu pro jeho obsluhu. Společnost MBOV však používá pro tuto 

potřebu vlastní soubor vytvořený v programu MS excel, který splňuje požadavky platné 

legislativy [16]. 

Manuál k evidenci  

Na požadavek MŽP byl zhotoven manuál, ke správnému vyplnění evidence, který 

je zárukou, že bude vždy vyplněna bezchybně. Je dostupný na webových stránkách MŽP. 

Výhodou také je, že ke každé obsažené příloze již jsou přiřazeny náležité právní předpisy, 

kterými se bude pověřený pracovník, technik EMS, během vyplňování řídit.  

Manuál obsahuje mj. změny působnosti státní správy. Jak vyplnit jednotlivé části 

formulářů našimi údaji a předlohy správně vyplněných formulářů.[45] 
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5.4 Typy sběrných nádob a jejich rozlišní  

Oddělený sběr odpadů je celozávodním standardem. Podle jejich povahy a 

skupenství, v nichž se nacházejí, se volí také způsob jejich shromažďování a typ sběrné 

nádoby. Správné roztřídění jednotlivých druhů odpadů je nezbytné pro předání zpracující 

firmě a následné nakládání s nimi. Konstrukce každé nádoby je navržena pro snadnou a 

bezpečnou manipulaci. Odpad nesmí reagovat s materiálem, ze kterého je sběrná nádoba 

zhotovena. Nádoby nestojí odděleně, ale ve větším počtu na tzv. shromažďovacím místě 

(Obrázek 7). 

 

Obrázek 7: Jednoho ze shromažďovacích míst odpadu. Zleva doprava: popelnice na komunál, papír, 

plasty, nebezpečný odpad a kontejner na hliník. V pozadí popelnic jsou umístěny také nádoby na čisté a 

použité MEWA utěrky. Zdroj vlastní. 

Největší vliv na správně roztřízený odpad mají zaměstnanci ve výrobním procesu. 

Proto každý z nich prochází při zahájení pracovního poměru školením, během kterého je i 

seznámen se základními principy shromažďování odpadů. Pro snadnější orientaci jsou 

sběrné nádoby barevně rozlišeny podle druhu odpadu např. papír - modrá barva, 

nebezpečný odpad - červená barva apod. (Obrázek 8). 

Dále jsou na nádobách umístěny fotografie s příklady odpadů, které do dané 

nádoby náleží. Pozice nádob v prostorech MBOV závisí na jejich aktuální potřebě v daném 

místě vzniku odpadů a lze je přemisťovat. Tato změna musí ale být zaznačená v layoutu 

MBOV.[46]  
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Obrázek 8: Připravené prázdné kontejnery rozlišené podle barev (Vlevo). Zleva: na hliník, papír a 

lepenku, plasty (fólie apod.), dřevo a poslední na železo a ocel. Naplněné sudy s odpadní vodou připravené 

k odvozu (Vpravo). Zdroj vlastní. 

5.4.1 Plastové popelnice  

Pro shromažďování tuhých odpadů (objem 120 l). Stejně jako kontejnery jsou 

barevně rozlišeny podle druhů odpadů. Použité barvy jsou pro snazší orientaci 

zaměstnance stejné jako na sběrných nádobách pro třídění odpadů, které lze nalézt běžně 

na veřejných místech kdekoliv v ČR (Tabulka 1). 

Tabulka 1: Rozdělení plastových popelnic a druhů odpadů, které do nich patří [10]. Zpracování vlastní. 

 

5.4.2 Sudy  

Určeny pro shromažďování tekutých odpadů (např. oleje, vody a rozpouštědla). 

Uzavřené kovovým víkem nebo zátkou ve víku (objem 200 l). Pokud budou naplněny, 

musí být umístěny na záchytných vanách pro případ úniku tekutého odpadu (Tabulka 2). 
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Tabulka 2: Přehled tekutých odpadů shromažďovaných do sudů [10]. Zpracování vlastní. 

 

5.4.3 Kontejnery 

Jsou kovové nádoby většího objemu pro shromažďování odpadů, pro které není 

vyhrazena popelnice, vzniká jich větší množství nebo jsou větších rozměrů (Tabulka 3). 

Tabulka 3: Rozdělení kontejnerů s příklady druhů odpadů, které do nich patří [10]. Zpracování vlastní. 

 

5.4.4 Ostatní nádoby 

Do těchto nádob obvykle připadne nejmenší množství odpadů a jejich počet 

v celém závodu není tak rozšířený. Většina položek je vedená jako nebezpečný odpad. 

Mohou to být odpady, které nejsou v celém závodě běžně vznikající tzn. různá zařízení 
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s ukončenou životností obsahující nebezpečné látky (monitory, zářivky…) nebo baterie.  

Jak je uvedeno v tabulce níže (Tabulka 4) u většiny položek se nejedná ani tak o nádobu, 

do které mají být vyřazeny a předány k dalšímu zpracování, ale o původní balení. Se 

zářivkami a monitory musí být zacházeno, tak aby nedošlo k jejich zbytečnému poškození 

a úniku škodlivých látek.  

Tabulka 4: Nádoby na ostatní odpad [10]. Zpracování vlastní. 

 

5.4.5 MEWA utěrky  

Pro údržbu strojů a pracovního prostředí jsou potřeba kromě čističů, olejů i 

prostředky na jejich vysoušení. Na vyznačených místech ve výrobě jsou umístěny u sebe 

vždy dvě nádoby - jedna na čisté a druhá na znečištění utěrky. MEWA svým zákazníkům 

poskytuje odvozu použitých, tak dovoz čistých utěrek.  

Tento systém významně omezuje vznik textilních odpadů znečištěných NL a šetří 

ŽP, protože utěrky lze mnohokrát speciálním způsobem vyprat a opět použít. Textilní 

průmysl pro výrobu nových tkanin je pro ŽP velmi zátěžový.[47]   

5.5 Opatření proti vzniku havárií  

Projekt výstavby celého komplexu MBOV musel před svou samotnou realizací 

projít řadou schvalovacích oprávnění, aby bylo možno výstavbu vůbec zahájit. 

Problematika odpadů a možná rizika s nimi spojená byla jedním z kritérií pro získání 

povolení ke stavbě. Dané předpisy musí být následně dodržovány během celého provozu 

závodu a nad jejich dodržováním bdí příslušné orgány státní správy. Jejich nedodržování 
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může být postihnuto administrativními nástroji např. formou pokut. Lze tak předcházet 

případným haváriím, újmám na zdraví a ohrožení ŽP. Příslušné orgány jako podklady pro 

vyhodnocení svých výsledků používají posudky z EIA (procesu vyhodnocování vlivu na 

ŽP), jenž má pro ně doporučující charakter, ale nemohou bez jeho výsledků rozhodnout. 

5.5.1 Základní právní požadavky na provozovnu  

Ve spojitosti s nakládání s odpady, společnost MBOV, jakožto původce odpadů, a 

především těch nebezpečných, musela splnit a nyní se řídit následujícími podmínkami.  

Získání vyjádření z územního a stavebního řízení  

Vyjádření vydal příslušný obecní úřad s rozšířenou působností a krajský úřad jej 

odsouhlasil. Je upravováno stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu v platném a účinném znění. Tvoří součást pro zahájení stavby, kdy je mj. 

posuzována z hlediska bezpečnosti. Zmiňuje případné nedostatky, které by mohly vést 

k poškození ŽP, a specifikuje, jak se bude nakládat s odpady vznikající mj. během provozu 

závodu a to včetně NO. Stavba před zahájením provozu musela projít kolaudací.[48] 

Dodržování místní vyhlášky obce  

Příslušná obec má právo vydat svou vyhlášku platnou na jejím území. Může tak 

jednat z důvodu svých zvláštních lokálních specifik a „doplnit“ tak zákon podle svých 

potřeb, např. kvůli zvýšení bezpečnosti obyvatel v oblasti průmyslové zóny. Vyhlášky jsou 

podřízeny zákonu, ale právnické osoby, jednající proti jejich obsahu mohou být 

pokutovány až do výše 200 000 Kč.[48]  

Obec Mošnov však doposud nevydala žádnou svou vlastní vyhlášku, kterou by se 

musela MBOV řídit.[16]  

Souhlas k nakládání s NO  

V závodě dochází pouze ke shromažďování odpadů, které novelizace zákona č. 

169/2013 Sb. v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb., § 16 odst. 3 v platném a účinném 

znění, zbavil povinnosti vlastnit k této činnosti souhlas k nakládání s NO a to v celém 

areálu závodu (včetně areálu OH). Pokud by si společnost odpady sama skládkovala nebo 

je upravovala, souhlas by v tomto případě potřebovala.[49]   
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Provozovatel je dále povinen  

Zpracovat vnitřní havarijní plán. Obsahuje informace o připravenosti zaměstnanců 

MBOV a příslušného technického vybavení vypořádat se s havárií a minimalizovat škody. 

Dále seznam možných havárií a možnosti jejich řešení a seznam NL a jaká představují 

rizika apod.[50] 

Zpracovat vnější havarijní plán. Obsahuje plány pro závažné havárie, které již 

mohou zasáhnout okolí objektu a způsobit škody na zdraví lidí a ŽP. Seznam možných 

havárií, které mohou zasáhnout okolí objektu a možnosti jejich řešení.[50] 

Kdykoliv umožnit přístup do celého objektu kontrolním orgánům (kontrola hasících 

prostředků, technického vybavení, zabezpečení odpadů proti odcizení, znehodnocení a 

klimatickým podmínkám atd.).[50] 

5.5.2 Opatření proti úniku NL do povrchových a podzemních vod 

Únik NL je pravděpodobně nejrizikovější havárií, která může v MBOV nastat [32]. 

Znečištění vod lze definovat jako jakoukoliv chemickou nebo biologickou změnu, která 

významně ovlivňuje vodní ekosystém nebo jej činí nevyhovující pro žádané využití. Vodní 

toky mají naštěstí přirozenou samočistící funkci a jsou schopny se samy vypořádat 

s mírným znečištěním.  

Nárůstem množství a rozmanitostí chemikálií používaných v průmyslu vodní toky 

tuto schopnost ztrácely a už se nedokázaly samy zbavit do nich vypouštěných chemikálií 

z tzv. bodových zdrojů znečištění pocházející z továren apod. Tento druh znečištění se 

dnes daří díky čistíren odpadních vod a změnou legislativy ČR výrazně snižovat a dostávat 

pod kontrolu.[51]  

Závažnější situaci by v současné době pro MBOV představovaly havárie v případě 

neúmyslného a nekontrolovaného úniku chemikálií do povrchové a podzemní vody. 

Následky se mohou násobně rozšířit při záplavách vytopením prostor s OO a NO nebo při 

poškození nádob s tekutým odpadem a úniku do podzemní vody.  

Hlavní obranou proti úniku je prevence. V blízkosti průmyslové zóny Mošnov 

protéká řeka Lubina, a proto bylo nutné vymezit polohu zóny mimo záplavovou oblast 

ještě před její realizací. Předešlo se tak případnému úniku chemických látek z vytopeného 
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objektu během záplav. Průmyslová zóna také leží mimo CHKO a mimo pásma hygienické 

ochrany (Obrázek 9). 

Proniknutí kapalných odpadů do podzemních vod při poškození nádoby s odpadem 

(např. sudu s odpadní vodou) brání umístění nádob nad záchytnými vanami, podlaha 

z neproniknutelné vrstvy betonu a připravený sorpční materiál. Postup při úniku probíhá 

podle havarijního předpisu. Neprodlenému zabránění dalšímu šíření kapalné látky 

s obsahem NL, její sbírání do sběrných nádob a poté místo úniku posypat sorpčním 

materiálem pro co nejlepší vysušení povrchu. Informovat příslušné zodpovědné osoby o 

havárii.[32]  

 

Obrázek 9: Záplavové území řeky Lubiny pro stoletou vodu (Q100) [52]. Zpracování vlastní. 

Z obrázku lze vidět, že průmyslová zóna Mošnov leží mimo záplavové území a 

veškeré vody, které by v případě úniku nebezpečných látek mohla ohrozit. 

5.5.3 Požární ochrana  

V celém komplexu MBOV je zakázáno kouřit. Místa k tomu určená byla pro 

zaměstnance zřízena mimo něj. Manipulovat s otevřeným plamenem je možno pouze v 

zabezpečených svařovnách. 
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Většina druhů odpadů by v případě vzniku požáru značně podporovalo hoření a 

během nakládání s nimi je k tomu brán zřetel. Odpady musí být umístěny v bezpečné 

vzdálenosti od tepelných zdrojů (1 m). Hlavní ochranu zajišťuje především samotná 

konstrukce haly (splňuje požadavky požární ochrany): 

1) ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - výrobní objekty.  

2) ČSN 70845 Požární bezpečnost staveb - sklady.  

3) jsou připraveny hasební vody a hasiva. 

4) elektronický systém detekce požáru a automatické protipožární sprchy. 

5) rozdělení stavby do více sekcí pro omezení šíření ohně apod. 

Nezbytnou součástí je také dobře proškolený personál, evakuační plány a 

zpracované postupy v případě požáru.[53] 

5.5.4 Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

Nebezpečné vlastnosti odpadů hodnotí ministerstvem zdravotnictví pověřená 

právnická nebo fyzická osoba. Vlastnosti se hodnotí podle tzv. HP vět, které udávají 

povahu odpadů a jak se s ním má bezpečně zacházet.[54] 

5.6 Zhodnocení a návrhy na zlepšení 

Na základě hodnocení zavedených postupů při nakládání s odpady by se několika 

preventivními zásahy dalo docílit nižší a čistější produkce odpadů. 

5.6.1 Snížení množství odpadní vody z lokalizačních van 

Veškeré chladiče, kondenzátory, radiátory musí být, mimo jiných požadavků, 

především funkční tzn. těsné. Pro identifikování případných netěsností, které nelze 

pouhým okem rozeznat, se využívají lokalizační vany. Pracují na stejném principu jako při 

hledání úniku vzduchu z kolové duše ponořenou pod vodní hladinu a sledují se unikající 

bubliny. Všechny otvory na výrobku musí být utěsněny speciálními hlavicemi, které do něj 

pod vodní hladinou přivádějí stlačený vzduch.  

Během užívání zařízení se do vody dostávají nečistoty jako prachové částice a 

jemné šupinky fluxu smytých vodu z povrchu výrobků. Lokalizační vana se tak zanáší a je 
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hlavním zdrojem odpadní vody obsahující NL. Současné opatření jsou dvojce 

mechanických kartušových vodních filtrů s membránou, přes které se čerpadlem pročišťuje 

voda a pravidelné kompletní čištění celé vany (cca 1x za 3 týdny dle znečištění) a 

napuštěním čisté vody (Obrázek 10). Nevýhodou filtrů je, že se rychle zanáší a žádný filtr 

by nedokázal odstranit kal usazující se na dně a stěnách vany.  

 

 

Obrázek 10: Jedna ze tří lokalizačních van na repasovém oddělení (vlevo). Současně používané vodní filtry 

pro odstraňování nečistot (vpravo). Zdroj vlastní. 

Objem znečištěné vody z jedné vany při kompletním čištění se vejde do dvou 

kovových sudů (celkové množství odpadní vody je tak cca 400 l). Na každém ze tří 

repasových oddělení je 1 lokalizační vana. Náklady na odstranění tekutých odpadů 

obsahující NL patří mezi nejvyšší.  

Návrh na zavedení opatření   

Cílem navrhovaného opatření je udržet vodu ve vaně déle čistou, oddalovat nutnost 

kompletního čištění a tak snižovat množství odpadní vody vyprodukované za rok. Toho by 

bylo možné dosáhnout zavedením výkonnějších filtrů a používáním odsávače kalu 

z vodních nádrží, který je hlavním zdrojem nečistot a během používání zařízení se do vody 

zviřuje.  

Ideálním odsávačem kalu by byl takový, který dokáže kal odsát, zachytit na filtru a 

nasátou vodu vracet zpět do vany, aby bylo odsáto co nejméně vody, která by se po 

opuštění vany stala už jen nebezpečným odpadem. Po průzkumu trhu bylo zjištěno, že 

odsávače jsou koncipovány na principu, kdy kal odsají, ale nasátou vodu spolu s kalem 

nefiltrují. Vše co odsávač pohltí tak buď nashromáždí v jeho vnitřní nádobě, která se musí 
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po naplnění vylít nebo je odváděno vedlejší hadicí během nasávání ven z odsávače, ale bez 

přefiltrování. I přes to odsávače během své činnosti pohltí pouze minimální množství vody 

spolu s kalem. Z vany by tak průběžně bylo odstraněno největší znečištění (kal). Pro 

všechna repasová oddělení by vystačil jeden odsávač propůjčovaný dle potřeby. Ve 

výrobní hale by muselo být vyhrazeno místo pro umístění alespoň jednoho kovového sudu 

pro vylívání odsátého kalu, který by byl po naplnění uzavřen a odvážen společností FCC.  

Jako příkladný odsávač byl vybrán typ SR 2000 od firmy Gardena (Obrázek 11). 

Dostatečně splňuje požadavky na takovéto zařízení. Jeho přednostmi jsou možnost 

provozu za mokra i za sucha čímž se předejde poruchám při neodborném zacházení, sílu 

sání lze jednoduše upravovat, jednoduchá údržba, různé druhy nástavců a cena Ø 10 tisíc 

korun.[55]  

 

Obrázek 11: Odsávač kalu SR 2000 od firmy Gardena [56]. 

Jako příkladný vodní filtr za náhradu současného byl vybrán typ NW25 od firmy 

Cintropur (Obrázek 12). Filtr může být zapojen opět zdvojeně stejně jako u původního 

provedení. Jeho technické parametry umožňují efektivnější čištění vody bez ztráty tlaku 

využitím cyklóny, která usadí větší nečistoty na dně filtru a zbytek částic je zachycován na 

filtračním návleku. Návlek má větší filtrační plochu než nyní používaná filtrační vložka, 

tudíž i větší účinnost. Údržba celého filtru je jednoduchá a díky uzavíratelnému otvoru na 

dně kartuše je možné odpustit usazený kal bez nutnosti jakékoliv další demontáže. 

Navzdory dvojnásobné ceně (Ø 2000 Kč) než u původního filtru, má ale oproti 

současnému lepší výkon a náhradní filtrační vložky cenově vychází přibližně 5x levněji 

oproti původnímu, tedy Ø 60 Kč/Ks používán v rozmezí 5 až 100 mikronů.[57] 
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Obrázek 12: Vodní filtr NW25 s ukázkou nasazování filtrační vložky [58, 59].  

5.6.2 Zefektivnění separace komunálního odpadu  

Stejně jako v městských aglomeracích je třízení komunálního odpadu stále 

nedostatečné a tak je tomu také nejen v MBOV, ale i jiných průmyslových podnicích.  I 

přes dobře značené sběrné nádoby pro různé duhy odpadu a početné rozmístění na výrobní 

hale zaměstnanci často zbytečně vhazují recyklovatelný odpad do komunálního i přes to, 

že byli poučeni jak správně třídit odpad.    

Návrh na zavedení opatření  

Cílem navrhovaného opatření je lépe třídit neznečištěné plasty a papír vhodné 

k recyklaci do k tomu určených nádob.  Možným řešením by byla motivace zaměstnanců 

formou odměn za utržené peníze z vytřízených materiálů.  

Podíl složky vhodné k recyklaci činil v náhodně vybraných popelnicích na komunál 

průměrně minimálně 10% plastu a 10% papíru. Orientační výpočet ušetřené částky za lepší 

vytřídění odpadu lze provést z množství papíru a plastu vytříděného za rok 2015 a 

vynásobením s průměrnými výkupními cenami. K tomu je třeba přičíst ušetřenou částku za 

svoz komunálního odpadu. Výkupní ceny a náklady za svoz komunálního odpadu jsou 

průměrné a orientační proto, že obě strany jsou o sjednaných cenách vázány klauzulí 

mlčenlivosti [11]. 

Kalkulace přibližné částky peněz ušetřených za rok 

 Jednoduchý výpočet ušetřené částky za správně separovaný plastový a papírový 

odpad zaměstnanci MBOV. 

1) Výpočet ušetřené částky za vytříděný odpad  

množství papíru za rok 2015……………………404,468 t/rok  
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množství plastu za rok 2015.……………………43,349 t/rok 

výkupní cena papíru……………………………..Ø1 Kč/kg 

výkupní cena plastu……………………………...Ø2 Kč/kg 

 

Výpočet částky za vytříděný papír:  

100%....404 468 kg 

1%........4044,68 kg 

10%......40 446,8 kg x 1Kč   

= 40 446,8 Kč/rok 

 

Výpočet částky za vytříděný plast:  

100%...43 349 kg 

1%.......433,49 kg 

10%.....4334,9 kg x 2Kč  

= 8669,8 Kč/rok 

Součet částek: 40 446,8 + 8669,8 = 49 116,6 Kč/rok 

Správnou separací papírového a plastového odpadu by bylo možné ušetřit celkem 

49 116,6 Kč/rok.   

2) Výpočet ušetřené částky za svoz komunálního odpadu  

množství komunálního odpadu za rok 2015…126,510 t 

cena za svoz 1 t komunálního odpadu………..660 Kč/t 

Výpočet částky za snížené množství odvezeného komunálu: 

100%...126,510 t 

1%.......1,2651 t  

20%.....25,302 t x  660 Kč = 16 700 Kč/rok   

Snížením množství komunálního odpadu by bylo možné ušetřit až 16 700 Kč/rok. 

3) Výpočet celkové ušetřené částky 

16 700Kč/rok + 49 116,6 Kč/rok = 65 815, 6 Kč/rok   

Po celkovém sečtení ušetřených peněz lze průměrně za 1 rok ušetřit až 65 tisíc 

korun. Rozdělení částky mezi 1102 zaměstnanců k jejich mzdě by vzhledem 

k nedostačující výši nemělo motivující efekt, a proto by odměna měla mít podobu např. 

zakoupení zařízení, které by bylo v hale k užitku všem.  

Nebo částku rozdělit mezi jednotlivé pracovní směny a přidat je k penězům 

určeným na firemní akce. Dalším a pravděpodobně mnohem vhodnějším řešením by byly 

benefiční příspěvky na dopravu do zaměstnání, sportovní aktivity, zdravotní zvýhodnění 

(rehabilitace apod.).[60] 
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6 ZÁVĚR 

Cíle bakalářské práce byly splněny. V práci bylo představeno odpadové 

hospodářství společnost MAHLE Behr Ostrava s.r.o., která je jednou z mnoha provozoven 

patřící do obrovské sítě mezinárodní společnosti MAHLE. U takto velkých výrobců má 

dnes dodržování předpisů v oblasti ŽP více než jen okrajový význam. Svědčí o tom i fakt, 

že oddělení managementu ochrany ŽP tvoří jejich běžnou součást. Změnou legislativy a 

zdokonalením výrobních postupů byla zajištěna nejen čistější produkce, ale i mnohem 

udržitelnější rozvoj než tomu bývalo dříve. Přistupování k odpadům muselo projít stejně 

radikálními změnami. Výsledná podoba moderního odpadového hospodářství v průmyslu 

byla představena v této práci na příkladu jedné z největších mezinárodních společností 

v oblasti automotive.  Díky získání přístupu k reálným datům z MBOV a předaným 

informacím mohly být zpracovány teoretické části, doplněny odpovídající legislativou 

podle parametrů provozovny a zpracovány návrhy na opatření pojednávající o nových 

možnostech jejího OH. Částečně byly využity osobní pracovní zkušenosti autora práce 

v této společnosti.  

Nejprve byla v druhé části práce charakterizována společnost MAHLE Behr 

Ostrava s.r.o. a uvedeny všechny potřebné informace pro orientaci v dalších kapitolách. 

Kromě historického vývoje a činnosti společnosti obecně, byly popsány produkované 

výrobky termoregulačních zařízení do automobilů a stručně popsán proces celé výroby. 

Ve třetí části byl obsažen výčet materiálů tvořící výrobky, ale i nejhojněji 

používané látky v různých místech výroby. Ukázalo se, že chladiče a kondenzátory jsou 

jednoduché konstrukce tvořené z převažující části dováženými, často již před-vyrobenými 

hliníkovými díly, které se spolu s hliníkovými částmi vyráběných na místě kompletují na 

CNC strojích. Dále polyamidovými komponenty a ostatními materiály.  

Následující čtvrtá část, vytvořena z evidence odpadů MBOV, obsahuje veškeré 

druhy odpadů, jejich množství za rok 2015 vyjádřené také v grafech a vyhodnocení 

nejpočetněji zastoupených položek z recyklovatelného, ostatního a nebezpečného odpadu 

včetně jejich charakteristiky.  

Poslední pátá část práce už popisovala systém, jakým je v provozovně nakládáno 

s odpady. Základem bylo jejich správné roztřízení do shromažďovacích nádob, evidování 

označení, zabezpečení a předání oprávněné osobě převzít odpad společnosti FCC 
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Environment, která s nimi dále nakládá a přebírá za ně zodpovědnost. Současně k závěru 

byla navrhnuta 2 možná opatření mající za cíl snížit množství a zefektivnit separaci 

vybraných odpadů. Do budoucna by bylo přínosné navázat na tuto práci, která by byla opět 

zanesena do prostředí automotive a pojednávala o materiálech pro budoucí automobily 

včetně jejich zpracování, co nejefektivnějšího využití a nejmenšími dopady na životní 

prostředí.  
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