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Abstrakt. 
V práci jsou uvedeny různé způsoby nakládání s odpady, tak aby se snížil jejich 

negativní vliv na životní prostředí. Uvedení možnosti recyklace, solifikace, nebo strategie 
kdy se produkce odpadu eliminuje už ve výrobní sféře může posloužit k jejich aplikaci ve 
vhodných případech.  

 

Abstract. 
The thesis dials with the different ways handling with waste so to lowered their 

negative environmental impact. Presentation possibilities of recycling solidification or 
strategy when production of waste eliminates already in production sphere can help to it 
application in suitable cases. 
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Úvod 
Problematika odpadů a nebezpečných odpadů představuje v současné době 

poměrně složitý problém. Moderní technologie, a v důsledků zvyšujícího se tempa inovací, 
kratší životnost výrobků způsobují, že objem odpadů neustále roste. Vzniká tím potřeba 
jejich likvidace, tak aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí a současně byla jejich 
likvidace přijatelná i z ekonomického hlediska. Blíže viz [1]. 

Pro tento náročný úkol vznikla v posledních dekádách řada specializovaných 
organizací. Ty se zaměřují na jednotlivé druhy odpadů a volí různou strategii jejich 
likvidace, případně recyklace, nebo způsob spolehlivého uložení, bez zátěže pro životní 
prostředí. 

V předložené práci posoudím nejprve obecná pravidla zacházení s odpady, a to 
zejména z hlediska platné legislativy, jak byla pro uvedenou oblast vytvořena v posledním 
období. Pro komplexnost tématu uvedu i příklady likvidace odpadů jak je aplikují některé 
jiné organizace, případně země. To by mělo vést ke srovnání, jaká je pozice konkrétních 
řešení zneškodňování nebezpečných odpadů ve firmě Scania Cer, s.r.o.  
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1 Některé legislativní normy pro odpadové hospodářství 
v ČR. 

 
 

Odpadové hospodářství ČR je vymezeno zejména  

• zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, novelizován zákonem č. 7/2005 Sb. 

• zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a jejich prováděcími předpisy 

• Nařízení vlády 197/2003 Sb. - Plán odpadového hospodářství ČR. 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady 

• Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, novelizován zákonem 183/2006 aj. 

Základní právní systém se prakticky odvíjí od nastavení právního systému v 

Evropské unii, kdy jednotlivé státy jsou povinny přejímat definované změny do svých 

národních právních systémů. Také zapojení České republiky do Evropské unie přináší nové 

faktory a nové jevy, které zásadním způsobem ovlivňují stav a vývoj odpadového 

hospodářství v ČR. Celkový rámec nakládání s odpady je dán Plánem odpadového 

hospodářství ČR pro období let 2003 – 2012, schváleným vládou ČR.  
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Stručný přehled tohoto Plánu je v tabulkách 1 a 2. Převzato podle [9]. 

Celkem N+O 
Produkce odpadu Nebezpečný 

(N) 
Ostatní 

(O) Produkce 

Odpad z podniků 1 344 20 431 21 774 

z toho oddíl OKEČ:  

odpad ze zemědělství           

a lesnictví 
5 458 463 

odpad z dolování a těžby 22 625 647 

průmyslový odpad 687 5 351 6 038 

odpad z energetiky              
(kromě radioaktivního) 35 2 275 2 309 

odpad ze stavebnictví 125 8 981 9 105 

odpad z dopravy 14 267 281 

odpad z odstraňování 
odpadních vod, pevného 
odpadu a čištění měst 

388 762 1 150 

Odpad z obcí 28 3 134 3 162 

z toho:  

komunální odpad 17 2 937 2 954 

Celková produkce 
odpadu 1 372 23 564 24 936 

Tabulka 1 Produkce odpadů podle skupin Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) v 
roce 2005 (v tis.t) 

 Nebezpečné Ostatní  Celkem Celkový podíl 
(%) 

Nakládání s odpady 
celkem 1 669 831 25 095 896 26 765 727 100 

z toho:     

produkce podniků 1 343 654 20 430 740 21 774 394 81,4 

produkce obcí 28 368 3 134 415 3 162 783 11,8 
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odebrané ze skladu 294 482 1 418 756 1 713 238 6,4 

dovezené ze zahraničí 3 327 111 985 115 312 0,4 

z toho:     

využívání celkem 429 582 4 397 511 4 827 093 18 

v tom:     

využití jako paliva  43 768 550 936 594 704 2,2 

recyklace, regenerace 267 086 2 812 320 3 079 406 11,5 

ostatní způsoby 
využívání  12 225 433 730 445 955 1,7 

úprava odpadů před 
jejich využitím 85 973 559 747 645 720 2,4 

skladování materiálů 
před jejich využitím 20 530 40 778 61 308 0,2 

odstraňování celkem  799 516 4 951 708 5 751 224 21,5 

v tom:     

skládkování a ostatní 
způsoby ukládání  71 746 4 148 372 4 220 118 15,8 

biologická úprava 263 087 226 950 490 037 1,8 

fyzikálně-chemická 
úprava 386 771 340 636 727 407 2,7 

spalování 32 218 42 643 74 861 0,3 

konečné, trvalé uložení 493 82 469 82 962 0,3 

úprava odpadů před 
jejich odstraněním 45 191 110 605 155 796 0,6 

ostatní způsoby celkem 440 733 14 887 099 15 327 832 57,3 

nespecifikováno  - 859578 859578 3,2 

Tabulka 2 Způsoby nakládání s odpady v roce 2005 (v tunách) 

Množství vznikajících a evidovaných odpadů je možno zjistit v zásadě ze tří zdrojů 
(hodnoty v tabulkách 1 a 2 byly získány z evidence ČSÚ): 

§ evidence odpadů ISOH ve smyslu zákona o odpadech, 
§ evidence vedená ČSÚ, 
§ evidenční údaje o těžbě nerostů. 
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2 . Recyklace stavebních odpadů jako příklad jedné 
z variant nakládání s odpady  

Ještě nedávno se většina demolic prováděla hlavně pomocí trhacích prací. Trhací práce 
rychle zlikvidují objekt, ale proces odklízení demolice je zdlouhavý a navíc je tento způsob 
složitý v městské zástavbě. Teprve poměrně nové technologie hydraulických nůžek nebo 
kladiv přinesly zvýšení efektivnosti, ale také šetrnosti k životnímu prostředí. Při 
demolicích jsou investor a inženýrská firma postaveni před problém, kam se stavebním 
odpadem jako jsou betony, železobetony, asfaltové živice, cihly, dřevo, betonové 
železniční pražce, panely, měděné i hliníkové kabely, umělé hmoty a ostatní příměsi. 
Obvyklé řešení bylo stavební odpad vyvézt na skládku a následně dovézt stavební materiál. 
Tomuto postupu je bohužel nakloněna i současná legislativa, která nepodporuje recyklaci 
pomocí zvýšených daní a sazeb pro skládkování tak, jak je to běžné v zemích Evropské 
unie (EU). Například v zemích EU je minimum stavebního odpadu, který by se 
nerecykloval k dalšímu použití. Příklady jsou uvedeny na grafech 1 a 2. 

 

 

Srovnání ceny za tunu odpadu uloženého na skládku 
s náklady na recyklaci (cena uvedena Kč)
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Graf  1 Srovnání ceny odpadů uložených na skládce a nákladů na recyklaci 
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Srovnání ceny za tunu recyklátů a přírodní suroviny 
( cena uvedena Kč)
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Graf 1 Srovnání ceny za tunu recyklátů a přírodních surovin 

 
 

 
Máloco ilustruje potřebu podpořit efektivní využívání nerostů reformou poplatků z 

těžby tak výmluvně, jako případ britské společnosti Tarmak, která podniká v těžbě 
stavebních surovin (stavebního kamene, štěrkopísků a vápence) a výrobě betonu, 
betonových výrobků, cementu a asfaltových směsí [2]. Doma, stimulována zaváděnou daní 
z těžby stavebních surovin, učinila pilířem své podnikatelské strategie recyklaci. Naproti 
tomu její česká dceřiná společnost Tarmac Severokámen vlastní polovinu lomů v chráněné 
krajinné oblasti České středohoří a uvažuje zde o rozšíření těžby - zatímco recyklaci 
nevěnuje větší pozornost.  
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3 Společnost Scania-Cer, s.r.o. 
Společnost se zaměřuje na oblast výroby prodeje a využití užitkových automobilů. 

O významu společnosti si lze udělat představu z následujících obr. 3, 3a. 

 
 

Obrázek. 1. Rozsah prodeje a servisu společnosti.  

Z obr. 1 je zřejmé, že společnost provozuje svoji prodejní a servisní činnost ve více 
než 100 zemích světa.  

K obchodní činnosti využívá služeb 1000 dealerů ve více než 1 500 provozovnách. 
50% zaměstnanců pracuje v oblasti servisu. V posledních 10 letech dosáhl objem produkce 
a prodeje 500 000 vozidel. Z toho 61 000 vozidel má tak zvaný R&M kontrakt. 

 
Současný a plánovaný stav rozmístění jednotlivých zařízení firmy v ČR na 

Slovensku a Maďarsku je na obr. 2. 
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Obrázek. 2. Současný a plánovaný stav rozmístění jednotlivých zařízení firmy v ČR na Slovensku a 

Maďarsku.  

Při své výrobní a servisní činnosti věnuje maximální pozornost ochraně životního 
prostředí a nakládání s odpady. 

 

3.1  Příklad politiky ochrany životního prostředí Scania CER. 
Scania CZ se zaručuje minimalizovat dopad na životní prostředí, a proto se 

usilovně věnuje rozvoji systému pro ochranu životního prostředí ve svých dealerstvích.  
 

Politika ochrany životního prostředí je zaměřena na tyto body:  

• Aktivním přístupem neustále zlepšovat ochranu životního prostředí  
• Vzdělávat, školit a motivovat zaměstnance k ochraně životního prostředí  
• Redukovat používaní materiálů zatěžujících životní prostředí  
• Snižovat úroveň hluku při práci  
• Zvyšovat prevenci úniku ropných látek do okolí  
• Snižovat množství produkovaných odpadů  
• Recyklovat vyřazená vozidla podle Scania standardů  
• Zvyšovat úroveň zeleně v okolí servisu  
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Cílem zlepšování ochrany životního prostředí je minimalizovat dopady činnosti 
firmy na životní prostředí a to ve všech aspektech. Je povinností zaměstnanců dbát na 
čistotu svého okolí a předcházet nebezpečným situacím, kdy dochází k ohrožení životního 
prostředí a jejich zdraví.  

Scania zajišťuje seznámení zaměstnanců s nejnovějšími pravidly pro ochranu 
životního prostředí, zakázaných materiálů a aktivním přístupem k jeho ochraně.  

Všichni zaměstnanci jsou průběžně seznamováni se zakázanými materiály, které 
jsou uvedené na "černé" listině. Materiály ze "šedé" listiny lze používat, ale je potřeba se 
snažit, aby byly používány minimálně. Scania CZ se snaží používat ekologicky 
recyklovatelné materiály, aby snížila zatížení životního prostředí Všechny odpady jsou 
tříděny a odváženy specializovanými firmami. Mezi recyklovatelné odpady patří veškeré 
ropné produkty, použité pracovní utěrky, staré baterie, sklo, plasty a veškerý kovový 
odpad, tak jak to ukládají Scania standardy. Zaměstnanci jsou samozřejmě vedeni ke 
snižování množství produkovaného odpadu. Firma se snaží neustále snižovat hladinu 
hluku ve svých servisech, aby nedocházelo k poškození zdraví zaměstnanců. Všechny 
přístroje a zařízení mají maximální hladinu hluku v souladu s platnou vyhláškou. Hlučná 
pracoviště jsou monitorována pro zjištění možností na snížení hladiny hluku.  

Zaměstnanci jsou vyškoleni na manipulaci s ropnými látkami a zabráněním jejich 
úniku do okolí, tak aby nedošlo ke kontaminaci zeminy, příp. vodních zdrojů. Pracoviště 
jsou vybavena příslušnými materiály, které absorbují uniklé látky a ty jsou pak 
recyklovány. Všechna vozila, ze kterých utíkají ropné látky jsou parkována uvnitř budovy, 
aby nedošlo k znečištění prostředí. Pod poškozené části jsou položeny záchytné vany.  

Vozidla vyřazená z provozu, ať už havárií anebo stářím, jsou ekologicky 
likvidována. Všechny kapaliny jsou vypuštěny a zlikvidovány dle standardních postupů. 
Vozidlo je kompletně rozebráno a použitelné díly uskladněny. Poškozené díly jsou 
roztříděny na plasty, sklo, pneu a kov. Scania CZ provádí pravidelnou údržbu zeleně ve 
svém okolí, aby zajistila příjemné prostředí pro všechny zaměstnance a návštěvníky 
objektu.  

3.2  Systém managementu ZGM 
 
Odpovědnost za celkovou koordinaci a podporu systému managementu ve skupině Scania. 

Provádění společného systému auditu managementu v rámci průmyslových jakož i 
plánovacích operací. Tří skupinový audit v rámci návrhů, výroby a marketinku, aby se 
zabezpečila shoda s ISO 9001 Kvalita &14001 Životní prostředí. 

3.2.1  Systém managementu ZGM 
 
Odpovědnost za celkovou koordinaci a podporu systému managementu ve skupině Scania. 
Odpovědnost za provádění strategie certifikace, systém globálního managementu 

Odpovědnost za politiku kvality 
Předsednictví výboru systému managementu 

Konference systému managementu 
Kontakt s jinými organizacemi t. j. typy schválených autorit 
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Reprezentace Scanii ve výboru SIS Švédské ISO 9001/14001 

 

3.2.2 Systém managementu ZGM 
 
Provádění společného systému auditu managementu v rámci průmyslových jakož i 
plánovacích operací. Tří skupinový audit v rámci návrhů, výroby a marketinku, aby se 
zabezpečila shoda s ISO 9001 Kvalita &14001 Životní prostředí. 
Společenský audit 

Vůdčí osvědčení 
Účast ve Scania Modrém ocenění životního prostředí 

Přidělené recenze 
Zhodnocení managementu ISO 9001&14001 

3.2.3 Proces zlepšení auditu 
 

R&D a P&P (PD-/ příkaz k distribuci) 

Kabinky YP,RC,MB,MC,SM,MM,RE,R Y1 

Autobusy YP,RB,SG,MSB,SLUPSK,Peter 

Motory YP,NM,NE,SD,DM,DE,DEE,TLD,TL,D,P&P Y2 

Podvozky YP,YD,YS,RT,SG,ML,MS,MD,MA,MZ,TLM,M,Y 

Axels-osy YP,NA,DA,(SD),N,PR&D Y3 

Převodovky YP,NB,NT,DG,TLT,(SD),S 

F&f, S&S podporují funkce a organizaci personálu  

(mzdy k doručení/doručení služeb)  
Pravidelný audit 

Každé oddělení projde auditem DNV každý třetí rok a jednou za tři roky auditem ZGM. 
Zdůraznit audity pouze podle DNV. 

3.2.4 Proces zlepšení auditu 
 

  (PD-/ příkaz k distribuci procesu) 

Projekční kancelář, YP, navrhuje projekty sledující PD proces ve vybraných odděleních 
YP, systém řízení ZGM a Det Norske Veritas zjišťující společně s odděleními zabývajícími 
se projekty a oblastmi ve středu zájmu 
Následující schůzky jsou společné k vyjasnění zlepšení. 
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4 Společnost Scania ve spolupráci z Evropským 
programem REACH 

 

REACH a Evropská chemická agentura 
Evropská komise vydala v únoru 2001 Bílou knihu - Strategii budoucí politiky v oblasti 
chemických látek na základě přezkoumání stávajícího systému regulace bezpečného 
používání chemických látek v zemích EU. 

 

V listopadu 2003 Evropská komise vydala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemických látek (REACH). Tímto 
návrhem je založen systém REACH a Evropská chemická agentura. Účelem tohoto 
nařízení je především zajistit účinné fungování společného trhu pro chemické látky a 
zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nežádoucími účinky chemických 
látek systémem předběžné opatrnosti. Evropská chemická agentura bude zřízena do 18 
měsíců od účinnosti nařízení a bude řídit technické, vědecké a administrativní aspekty 
systému REACH. 

4.1 Registrace 
Úkolem registrace v systému REACH je shromáždit od průmyslového sektoru požadovaný 
soubor informací o chemických látkách a využit těchto informací pro bezpečné nakládání s 
nimi. V nařízení je stanovena obecná povinnost registrovat chemické látky vyráběné nebo 
dovážené v množství od 1 tuny za rok. Zanedbání registrace znamená, že látka nemůže být 
v členských zemích EU vyráběna a nemůže být do těchto zemí dovážena. Nařízení vyjímá 
některé látky, se kterými je nakládáno odpovídajícím způsobem podle jiné legislativy nebo 
které představují zanedbatelné riziko. 

4.2 Evaluace 
Evaluace v systému REACH představuje vyhodnocení technických podkladů předložených 
v rámci registrace. Hodnocení technických podkladů provádí příslušný orgán členského 
státu, v němž se látka vyrábí nebo do nějž se dováží. 

 

4.3 Autorizace 
Autorizace (povolování uvedení na trh) se týká mimořádně nebezpečných chemických 
látek, kterými jsou látky karcinogenní kategorie 1 a 2, látky mutagenní kategorie 1 a 2 a 
látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2,.látky perzistentní, bioakumulativní a toxické a 
látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní. Pro tyto mimořádně nebezpečné látky 
bude vyžadováno povolení jejich specifického použití za stanovených podmínek. Bude 
vyžadováno prokázání sociálního nebo hospodářského přínosu převažujícího nad riziky 
spojenými s používáním látky. 
Výrobci a dovozci chemických látek v množství menším než 1 t/rok po vstupu nařízení 
REACH v účinnost budou povinni: 
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dodržovat omezení týkající se výroby, uvádění na trh a používání vybraných látek 
uvedených v tomto nařízení,  
žádat o udělení autorizace pro látky uvedené v nařízení v seznamu látek podléhajících 
povolení,  
klasifikovat a označovat látky a přípravky uváděné na trh,  

oznámit Agentuře klasifikaci nebezpečných látek uváděných na trh,  
vypracovat bezpečnostní listy pro chemické látky a přípravky a předat je distributorům a 
následným uživatelům,  
předat distributorům a následným uživatelům údaje o látkách, které nejsou klasifikovány 
jako nebezpečné, provádět posuzování rizik chemických látek. Výrobci látek v množství 1 
t/r a větším budou po vstupu nařízení REACH v účinnost povinni:dodržovat omezení 
výroby, uvádění na trh a použití určitých nebezpečných látek a přípravků uvedených v 
nařízení, předložit Agentuře žádost o udělení autorizace pro látky uvedené v seznamu látek 
podléhajících povolení, získávat, shromaždovat a sdělovat informace o vlastnostech 
chemických látek a vypracovat technickou dokumentaci, vypracovat zprávu o chemické 
bezpečnosti pro látky vyráběné v množství větším než 10 tun za rok, předložit Agentuře 
registraci chemické látky, klasifikovat a označovat látky a přípravky uváděné na trh, 
oznámit Agentuře klasifikaci nebezpečných látek uváděných na trh, vypracovat 
bezpečnostní listy pro chemické látky a přípravky a předat je distributorům a následným 
uživatelům, předat distributorům a následným uživatelům údaje o látkách, které nejsou 
klasifikovány jako nebezpečné, provádět posuzování rizik.  

Dovozci chemických látek samotných nebo obsažených v přípravcích v množství 1t/r a 
větším budou po vstupu nařízení REACH v účinnost povinni: 

• dodržovat omezení výroby, uvádění na trh a použití určitých nebezpečných látek a 
přípravků uvedených v nařízení  

• žádat o udělení autorizace pro látky uvedené v seznamu látek podléhajících 
povolení,  

• získávat a sdělovat informace o vlastnostech chemických látek, a vypracovat 
technickou dokumentaci,  

• vypracovat zprávu o chemické bezpečnosti pro látky vyráběné v množství větším 
než 10 tun za rok,  

• předložit Agentuře registraci chemické látky,  

• klasifikovat a označovat látky a přípravky,  

• oznámit Agentuře klasifikaci nebezpečných látek,  

• vypracovat bezpečnostní listy pro chemické látky a přípravky a předat je 
distributorům a následným uživatelům,  

• předat distributorům a následným uživatelům stanovené informace o látkách, které 
nejsou klasifikovány jako nebezpečné  

Evropská chemická agentura bude přijímat registrace, bude kontrolovat jejich úplnost, 
účastní se procesu sdílení údajů o vlastnostech látek. Agentura bude řídit registrační proces 
a proces vyhodnocování a bude vydávat stanoviska, doporučení a rozhodnutí. 
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S ohledem na značný počet chemických látek, které budou podléhat povinnosti registrace, 
bude jejich registrace probíhat postupně v průběhu 11 let. Do pěti let se budou registrovat 
látky vyráběné nebo dovážené v množství 1000 t/r a větším, do devíti let látky vyráběné 
nebo dovážené v množství v množství 100 t/r a větším a do jedenácti let se budou 
registrovat látky vyráběné nebo dovážené v množství od 1 t/r do 100 t/r. 

 

5 Provozní řád zařízení ke zpracování a využití 
autovraků 

Z důvodu zajištění zpracování a využití autovraků značky Scania (nejedná se o 
vybrané autovraky dle § 36 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů), je záměrem vedení společnosti Scania provozovat v opravárenské 
dílně zařízení ke zpracování a využívání autovraků této značky.  

Do opravárenské dílny jsou přivážena k opravě havarovaná a nepojízdná vozidla 
zn. Scania. V případě, že se po prohlídce vozidla zjistí, že vozidlo je neopravitelné, příp. 
jeho majitel odmítne akceptovat výši odhadované částky k jeho opravě, bude majiteli 
vozidla, v souladu s platnými legislativními předpisy, vystaven protokol o převzetí 
autovraku, vozidlo bude demontováno, vzniklé části využity a produkované odpady 
zneškodněny dle provozního řádu firmy. 

Zařízení je určeno ke zpracování a následnému využití těchto autovraků tzn.  úplných a 
neúplných nákladních motorových vozidel značky Scania. 
 

5.1 Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno. 
Příklad viz tabulka 3. Čísla v tabulkách 3 až 9 jsou katalogová čísla firmy. 

160104 * Autovraky 

160106 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí 

Tabulka 3. Odpady vstupující do zařízení 

* 
 

Poznámka. Jako odpad kat. č. 160106 lze přijmout pouze autovrak, u něhož byly v souladu 
s § 2 odst.5) vyhlášky  č. 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. a vyhlášky č. 
168/2007 Sb., odstraněny všechny nebezpečné látky a po vyloučení nebezpečných 
vlastností. 

 
Odpady vystupující ze zařízení 
Příklady jsou uvedeny v tabulkách 6 až 9. 

                                                
* odpady přebirající externí firma k likvidaci 
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150203 absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
neuvedené pod číslem 15 02 02 

160103 pneumatiky 

160112 brzdové destičky neuvedené pod číslem 160111 

160115 nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 160114 

160119 plasty 

160122 součástky jinak blíže neurčené 

160199 sedačky, koberce, molitany, textilie, pryž apod. 

200301 směsný komunální odpad 

Tabulka 4. Odpady ostatní 

 

130205 * nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 
130208 * jiné motorové, převodové a mazací oleje 

130701 * topný olej a motorová nafta 

130702 * motorový benzín 

130703 * jiná paliva včetně směsí 

130899 * záchyt olejů a provozních kapalin 

150102  
O/N 

plastové obaly 

150104  
O/N 

kovové obaly 

150202 * absorpční činidla, absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

160107 * olejové filtry 

160108 * součástky obsahující rtuť 

160109 * součástky obsahující PCB 

160110 * výbušné součástí 

160111 * brzdové destičky obsahující asbest 

160113 * brzdové kapaliny 

160114 * nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky 
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160121 * nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 160107 až 160111 a 160113, 
160114 

160601 * olověné akumulátory 

160605 * jiné baterie a akumulátory 

160606 * odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů 

160802 * upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo 
jejich sloučeniny 

190208 * směs olejů a provozních kapalin zachycených ve vaně  

Tabulka 5. Odpady nebezpečné 

 

 

160117  železné kovy 

160118  neželezné kovy 

160801 upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, 
paladium, indium nebo platinu kromě odpadů uvedených pod č. 160807 

170401 měď, bronz, mosaz  

170402 hliník 

170403 olovo 

170404 zinek 

191001 železný a ocelový odpad 

Tabulka 6. Odpady určené k materiálovému využívání jako druhotné suroviny 

160103  pneumatiky  

160120  sklo 

160119  plasty 

170405 železo a ocel  

Tabulka 7 Odpady určené k opětovnému použití – náhradní díly 

 

5.1.1 Účel, k němuž je zařízení určeno 
Účelem zařízení a všech vykonávaných činností je zajistit zpracování autovraků  

s cílem opětovného použití částí autovraků a materiálového využívání odpadů 
recyklace/znovuzískávání kovů a kovových sloučenin. 
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5.1.2 Popis technického a technologického vybavení  
Přepravu autovraků není provozním řádem řešena, neboť do zařízení se dopravují 

havarovaná a nepojízdná vozidla a teprve po prohlídce technikem Scanie a po dohodě 
s majitelem jsou tato vozidla prohlášena za neopravitelná.  

5.1.3  Postupy pro zpracování autovraků 
Operace vylučující opětovné použití autovraku (VIN) - zničení identifikačního 

čísla. 

Je prováděna vybroušením z rámu pomocí brusky, štítek z kabiny vozidla je 
odstraněn  a mechanicky zničen přestřihnutím. 

Odčerpání provozních kapalin a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků 
Odčerpání provozních kapalin a odstranění olejů a dalších nebezpečných částí je 

prováděno nad montážní jímkou přístrojem na odčerpání postupně ze všech  míst do 
připravených shromažďovacích prostředků. Chladicí prostředky klimatizačního systému se 
vypouští pomocí speciálního přístroje na odčerpání chladících kapalin. Odčerpané kapaliny 
jsou po skončení operace umístěny do určených označených shromažďovacích prostředků 
ve shromaždišti odpadů. 

Po tomto odstranění je autovrak spuštěn zpět na nepropustnou podlahu haly a 
zahájen technologický proces demontáže.   
 

5.1.4 Další nakládání se vzniklými odpady - způsob značení odpadu, 
balení odpadu, způsob umísťování odpadu do zařízení 
Příklady jsou uvedeny v tabulkách 8 a 9. 
Jednotlivé upravené a vytříděné odpady (části a materiály k  druhotnému a 

opětovnému využití) se průběžně ukládají dle druhů do určených kovových palet, 
označených názvem a kódem odpadů. Jde o následující odpady: 

 

160117  železné kovy 

160118  neželezné kovy 

160801 upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, 
paladium, indium nebo platinu kromě odpadů uvedených pod č. 160807 

170401 měď, bronz, mosaz  

170402 hliník 

170403 olovo 

170404 zinek 

191001 železný a ocelový odpad 
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Tabulka 8. Odpady určené k materiálovému využívání jako druhotné suroviny 

 

160103  pneumatiky  

160120  sklo 

160119  plasty 

170405 železo a ocel  

Tabulka 9. Odpady určené k opětovnému použití – náhradní díly 

 
Nebezpečné odpady (NO) shromažďované v místě uložení jsou opatřeny 

identifikačním listem, shromažďovací prostředky jsou označeny kódem odpadu a názvem 
nebezpečný odpad, vybrané NO kódem nebezpečné vlastnosti odpadu dle přílohy č. 2 
zákona č. 352/2008 Sb., případně grafickým symbolem, jménem a příjmením osoby 
odpovědné za shromažďovací prostředek.  

5.1.5 Monitorování provozu zařízení 
K ukazatelům, které jsou průběžně sledovány a zaznamenávány v provozních 

dokumentech, patří evidence převzatých a předaných odpadů v rozsahu stanoveném 
legislativními předpisy v oblasti nakládání s odpady. Denně je prováděna vizuální kontrola 
zařízení s ohledem na případný únik ropných či jiných škodlivých látek a následnou 
kontaminaci půdy příp. odpadních nebo podzemních vod.  

O všech případných havarijních únicích a provedených opatřeních budou vedeny 
záznamy v provozním deníku. 

Odpadní splaškové vody jsou  jsou vypouštěny do vnitropodnikové kanalizace 
areálu. Jejich kvalita je v souladu s platným povolením k vypouštění odpadních vod. 

Dešťové vody ze střech objektů jsou do kanalizace odváděny bez předčištění.  
Dešťové vody z manipulačních ploch jsou odváděny přes předčistící zařízení do 

vnitropodnikové kanalizace.  
Společnost Scania monitoruje zdroje emisí, klasifikované dle zákona č.86/2002 Sb., 

o ochraně ovzduší, ve znění zákona č.92/2004 Sb. 
 

5.1.6 Organizace kontrolního systému 
Obsluha provádí denní kontroly a zejména kontroluje: 
před zahájením prací technický stav jeřábů, vysokozdvižného vozíku, elektrických 
nůžek a dalšího nářadí, 
funkčnost a stav roštu, stav manipulační plochy, 
objemová dostatečnost shromažďovacích prostředků, 
pořádek na pracovišti, dostatek sorbentů a jiných prostředků,    
zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob. 
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Výsledky prováděných denních kontrol zapíše do provozního deníku.  
 

5.1.7 Vedení evidence odpadů 
V souladu s vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, je 
vedena příslušná evidence. 

 

5.1.8 Způsob vedení průběžné evidence převzatých a zpracovaných 
autovraků a odpadů vzniklých jejich zpracováním 
Průběžná evidence odpadů je vedena podle § 39 odst. 1) zákona č. 185/2001 Sb., 

v platném znění, a přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb. 
Evidence dále vždy obsahuje: 

• datum převzetí odpadu a číslo zápisu do evidence 
• údaje o převzatém autovraku a údaje o předávající osobě v rozsahu přílohy č. 3 

k této vyhlášce (potvrzení o převzetí autovraku) 
• jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence 

 

5.1.9 Průběžná evidence odpadů, které vznikají provozem zařízení 
Průběžná evidence odpadů vznikajících provozem zařízení je vedena dle přílohy č. 

4 vyhlášky č. 352/2008 Sb.: 

• číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence, 
• název druhu odpadu, kategorie, množství, 
• množství předaného odpadu,  
• kód způsobu nakládání s odpadem (využití nebo odstranění vlastními prostředky, 

předání k využití nebo odstranění jiné oprávněné osobě),  
 

5.1.10 Opatření k omezení negativních vlivů a opatření pro případ 
havárie 
K zamezení negativních vlivů je nutno provádět veškerou manipulaci s  odpady 

pouze v hale.  
Veškeré shromažďovací prostředky musí být zabezpečeny, aby nemohlo dojít k úrazu a 
úniku závadných látek. Způsob ochrany horninového prostředí je dán povrchem podlahy 
v hale (betonová plocha opatřena nepropustným nátěrem). Vždy je nutno zabránit 
kontaminaci povrchových a podzemních vod a vniknutí případně se vyskytujících 
závadných látek do kanalizace. Závadnými látkami škodlivými vodám se rozumí látky 
podle § 39, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Vzhledem k vykonávaným činnostem 
v zařízení jsou definována tato možná rizika, která mohou způsobit havárii: 

a) Při jakémkoli úniku nebezpečných látek do prostoru vně zpevněné plochy, při 
manipulaci nebo přepravě je nutno:  

b) zastavit únik nebezpečných látek, 
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c) zasažené místo okamžitě sanovat dle charakteru nebezpečného látky (zasypání 
inertním materiálem, vyčištění místa, např. pískem, vhodným sorbentem atd.), 

d) provést následnou očistu místa úniku (případná neutralizace, dekontaminace, 
např. pískem, vhodným sorbentem apod.), 

e) provést řádné uskladnění a následné zneškodnění použitých sanačních prostředků 
včetně příslušné evidence, 

f) provést zápis o havárii do provozního deníku. 
 

5.2 Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí 
Při pracovní činnosti musí být pracovníci vybaveni  osobními ochrannými 

pomůckami, odpovídajícími jejich pracovní činnosti. Sbírané a vykupované odpady mohou 
obsahovat složky se závadnými účinky na zdraví, je proto nutno se chránit před jejich 
účinky,  před nadýcháním prachu a poraněním.Pracovníci jsou povinni používat přidělený 
pracovní oděv, obuv a rukavice. V případě, že je odpad prašný, je nutno použít i 
respirátor.Při práci platí zákaz jídla, pití a kouření. Jíst, pít a kouřit je možno až po 
hygienické očistě na místě k tomuto účelu určeném. Sociální a hygienické zázemí mají 
zaměstnanci  v pracovní době k dispozici v areálu provozovny. 

 

5.2.1 Zásady bezpečnosti práce a první pomoci při nakládání 
s nebezpečnými odpady, obsahujícími nebezpečné složky 
Ve společnosti Scania je nakládáno s chemickými látkami a přípravky, pro něž je 

na základě ustanovení § 44a odst. 9) a 10) zákona č.356/2003 Sb., o chemických látkách a 
chemických přípravcích a o změně některých zákonů, nutno proškolovat zaměstnance pro 
nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky uvedených vlastností a 
zpracovat písemná pravidla pro práci s těmito látkami.  
Vzhledem k tomu, že  odpad autovraků  obsahuje nebezpečné látky, vykazující nebezpečnou 
vlastnost H4, H8 a H14 dle přílohy č. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, byly zpracovány Bezpečnostní pokyny pro bezpečnost provozu a 
ochranu  zdraví lidí a životního prostředí při nakládání s odpady, obsahujícími nebezpečné 
chemické látky. Zaměstnanci jsou pravidelně 1 x ročně proškolování o způsobu nakládání 
s nebezpečnými odpady. 
Směrnice obsahuje následující pokyny pro nakládání s nebezpečnými odpady, obsahujícími 
tyto chemické látky a přípravky: 

5.2.1.1 Kyselina sírová (v olověných akumulátorech): 

5.2.1.1.1.1.1 Při teplotách ovzduší vyšších než 300 C se i z klidné hladiny 
uvolňují páry a jemné aerosoly, které způsobují vážná poranění očí, kůže a dýchacích cest. 
Vdechování způsobuje krvácení z nosu, pálení na prsou, kašel. Inhalací par po delší dobu 
dochází k poškození plic. Kyselina sírová je silná minerální kyselina, která místně leptá 
tkáně, zvláště oči a sliznice. I zředěné roztoky jsou silně žíravé. 
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5.2.1.2 Motorová nafta 
Při požití může způsobit poškození plic. Při dlouhodobé expozici pokožky může způsobit 
podráždění. 

Produkt je nebezpečný pro znečištění vody – nesmí se dostat do kanalizace a povrchových 
a podzemních vod . 

5.2.1.3 Motorový, převodový a mazací olej 
Při požití může způsobit poškození plic. Při dlouhodobé expozici pokožky může způsobit 
podráždění. 

Produkt je nebezpečný pro znečištění vody – nesmí se dostat do kanalizace  a 
povrchových a podzemních vod . 

5.2.1.4 Hydraulický olej 
Při požití může způsobit poškození plic. Při dlouhodobé expozici pokožky může způsobit 
podráždění. 

Produkt je nebezpečný pro znečištění vody – nesmí se dostat do kanalizace  a povrchových 
a podzemních vod . 

Při zasažení očí je nutno oči důkladně promýt velkým množstvím vody(nejméně 10 min) a 
zajistit lékařské ošetření. 

Při  požití vypláchnout ústa, vypít větší množství vody. Nevyvolávat zvracení. Přivolat 
lékaře. 

5.2.1.5 Chladící kapaliny 
jsou látky - kapaliny na bázi monoetylenglykolu s antikorozívními přísadami.  

Fridex Super je hořlavina IV. třídy. Neobsahuje fosfáty, dusitany, aminy. Ve smyslu 
platných předpisů o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví je jedem 
zařazeným do skupiny ostatních jedů. Účinná látka (1,2 ethandiol) v něm obsažená je při 
požití jedovatá, kromě toho se vstřebává pokožkou a dráždí ji. Příznaky otravy - zvracení, 
bolesti břicha, bezvědomí. Vzhledem k přísadě zamezující požití přípravku je však 
možnost otravy prakticky vyloučena. Při práci s přípravkem je třeba používat ochranné 
rukavice, nejíst, nepít a nekouřit. Po práci umýt ruce teplou vodou a mýdlem. 

5.2.1.6 Čistící mrazuvzdorné kapaliny 
Koncentrovaná čistící mrazuvzdorná kapalina odmašťuje pokožku; výpary mohou působit 
narkoticky, tyto účinky jsou úměrné  naředění. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. 
Upozornění: Páry v koncentraci 3,5-15 % objemových ve směsi se vzduchem tvoří 
výbušnou směs tř. II. B. Koncentráty jsou hořlavina I. – II. třídy nebezpečnosti.  

5.2.1.7 Brzdové kapaliny 
Brzdová kapalina  obsahuje organické látky, které dráždí pokožku a sliznici. Při práci s 
brzdovou kapalinou je třeba používat osobní ochranné pracovní prostředky. 
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5.3 Přeprava odpadu 
Vozidlo, přepravující odpady, musí být vybaveno lékárničkou pro první pomoc a 
pohotovostní zásobou pitné vody (4 pet-lahve balené stolní vody). Povinností obsluhy 
dopravního prostředku je kontrolovat úplnost a stav vybavení vozidla a  zajistit případné 
doplnění vybavení vozidla. 

5.4 Mikroklimatické podmínky 
Podmínky na pracovišti musí být upraveny tak, aby vyhovovaly požadavkům stanoveným 
legislativními předpisy ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

5.5 Tepelná zátěž, zátěž chladem, ochranné nápoje: 
Vstupy do hal s trvalými pracovišti, které během směny otevírají přímo do venkovního 
prostoru, musí být v zimě zabezpečeny proti vnikání studeného vzduchu. K ochraně zdraví 
před účinky tepelné zátěže či zátěže chladem se poskytují ochranné nápoje - při tepelné 
zátěži se poskytují v množství odpovídajícím nejméně 70% tekutin ztracených za směnu 
potem a dýcháním, při zátěži chladem se poskytují teplé nápoje v množství alespoň půl 
litru za směnu. 

5.6 Ochrana životního prostředí 

5.6.1 Emise, imise 
Zdrojem emisí jsou škodliviny z  provozování zdrojů znečišťování ovzduší pro vytápění, z 
automobilové dopravy při odvozu materiálů a částí, druhotných surovin a odpadů a 
provozu vysokozdvižného vozíku. Jejich množství se nemonitoruje.  
V celkovém  podílu je předpokládaný provoz zařazen, vzhledem k poměrně vysokým 
hodnotám pozadí  imisí v této lokalitě,  možno hodnotit jako nevýznamný.  

5.6.2 Hluk, vibrace 
Hluk z demontáže autovraku v pracovním prostředí haly vyžaduje u pracovníků užití 
osobních ochranných prostředků. Ve venkovním prostoru jsou hodnoty hluku určeny 
nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Vzhledem ke vzdálenostem od obytné zóny nebude hluk vznikající z demontáže 
autovraků obtěžovat okolní obyvatelstvo. 

5.6.3 Odpadní vody 
V areálu společnosti je vybudována jednotná kanalizace pro splaškové i pro dešťové vody.  
Odpadní vody jsou odváděny stávající kanalizací firmy ČSAD BRNO Černovice. 
Technologické odpadní vody z provozu zařízení nevznikají. 
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5.7  Grafické schéma postupu údržby ve firmě Scania Dealer 
Postup údržby je schématicky znázorněn na obr. 3.  

 
 

Obrázek 3. Grafické schéma postupu údržby vozidel ve firmě Scania Dealer. 

 

5.8 Výsledky enviromentální strategie firmy u jednotlivých 
vozidel 

Výsledky, které přinesla ekologicky šetrná strategie firmy v letech 1992 až 2006 
jsou uvedeny na grafech 3,4,5. 
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Graf 4. Vývoj spotřeby v MWh na vozidlo v letech 1990 až 2006 
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Graf 5. Vývoj emise vozidel VOC v kg na vozidlo v letech 1994 až 2006 
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Graf 6. Vývoj odpadu na skládku v kg na vozidlo v letech 1994 až 2006 
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6 Černá a bílá enviromentální listina použitých přípravků 
ve firmě Scania. 

Pro ochranu životního prostředí a s ohledem na zásady bezpečnosti a hygieny práce 
je ve firmě Scania zavedena bílá a černá listina přípravků používaných ve výrobním 
procesu. V černé listině jsou uvedeny přípravky, jejichž použitím může docházet 
k negativním vlivům na životní prostředí a ohrozit hygienu a bezpečnost pracovníků. 

V bíle listině je uveden seznam přípravků, které tyto negativní vlivy nemají a jsou 
používány v celé činnosti firmy. 

 

6.1 Příklad černé a bíle listiny odmašťovacích látek 
Příklady jsou uvedeny v tabulkách 10 až 12. 

Chemický název Číslo CAS B/G Důvod uvedení na listině 

Nonylfenol etoxyláty 9016-45-9 

a iné 

B 

Oktylfenol etoxyláty 9063-89-2 

9036-19-5 
a iné 

B 

DHTDMAC 61789-80-8 G 

DSDMAC 107-64-2 G 

DTDMAC 68783-78-8 G 

Jedovaté pre vodní organizmy. 

Pri uvolnění látky do jezer a vodních toků 
může mít škodlivé účinky na ryby a 
obojživelníky. 

Tabulka 10. Povrchově aktivní látky 

 

Trichlóretán (1,1,1-) 71-55-6 B 

CFC 113 76-13-1 B 

Narušuje ozónovou vrstvu. 

Tetrachlóretylén 127-18-4 B 

Metylén chlorid 75-09-2 B 

Trichlóretylén 79-01-6 G 

Působí na centrální nervový systém. 

Může spôsobit rakovinu a může působit 
škodlivě na nenarozené dítě. 

Hexán (normálny) 110-54-3 G Působí na centrální nervový systém. 

Může způsobit poškození periférního 
nervového systému. 
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Limonén 
(Koncentrácie > 1 %) 

138-86-3 

5989-27-5 

a iné 

G Může způsobit senzibilizáci (vytvoření 
přecitlivělosti). 

Tabulka 11. Rozpouštědla 

Použiti Chemický název Alternativy 

Metylén chlorid 

 

Trichlóetylén 
 
Tetrachlóretylén 

 
1,1,1-trichlóretán 

 
Limonén 

 
 

Bezrozpouštědlové alternatívy: 

Alkalické odmasťovače ve formě vodního 
roztoku nebo pasty, oxid uhličitý (+ 
ultrazvuk), mechanické odstránění nátěru, 
vysokotlakový préud vody, horká pára. Mírné 
alkalické roztoky jsou vhodnejší než silně 
alkalické. 
Meně nebezpečné rozpouštědlá: 
Alifatické rozpouštědlá, ve vodě rozpustné 
organické rozpouštědlá. 
Dvojsýtne estery 
alkoholy (etanol, propanol), PGME étery, 
estery laktátu, alifatické estery (etylacetát, n-
butylacetát), alifatická nafta, ketóny (acetón, 
MEK, MIBK), NMP 

Odmasťování 

Odstraňování nátěrů 

n-hexán Izohexán, heptán, cyklohexán, oktán 

Čistící prostředky 

Katiónové detergenty 

DHTDMAC 

DSDMAC 
DTDMAC 

Amfotérne detergenty (musí být biologicky 
rozložitelné). 

Čistící prostředky 

Etoxyláty 

Alkylfenol 
etoxyláty alebo 
propoxyláty (např. 
oktylové a nonylové 
skupiny). 

Etoxyláty nebo propoxyláty mastných 
alkoholů, alkoxyláty mastných kyselín, 
glukozidové detergenty, alkyl polyglukonáty 
a estery. 

Tabulka 12. Alternativy z bílé listiny 

 

Poznámka: 
Číslo CAS: 
Je to zkratka pro registrační číslo CAS. 
Kompletní seznam látek z černé a bílé listiny je uveden v PŘÍLOZE. 
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7 Zpracování upotřebených olejů 
Další významnou činností firma Scania je zpracování upotřebaných olejů. Tento 

způsob šetrného zacházení s nebezpečnými odpady je znázorněn na obr. 4.  

 
Obrázek 4. Grafické schéma zpracování upotřebených olejů. 

Způsob zpracování upotřebených olejů (produkty, zbytky), popisuje schéma uvedené 
v tabulce 13 
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základní olej recyklace 

fluxovací (ředící) olej výroba asfaltu Produkty 

těžký olej palivo pro lodě a topeniště 

sedimentační kal   

kyselinový dehet spalování 

filtrační koláč s bělicí 
zeminou spalování 

Zbytky 

odpadní voda úprava 

Tabulka 13. Schéma technologického procesu zpracování upotřebených olejů. 

.



Závěr 
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Závěr 
V předložené práci jsou uvedeny některé způsoby nakládání s odpady, jejich 

recyklací, případně zpevňováním, aby se mohl snížit negativní vliv na životní prostředí. 
Pro získání širšího přehledu o nakládání s odpady jsou vedeny příklady z oblasti 
stavebních hmot a solifikace. Pozornost je věnována zejména strategii firmy Scania, jejíž 
přístup k hospodaření s odpady je pozoruhodný tím, že se snaží produkci odpadů 
eliminovat už ve fázi výroby, nebo servisu. Výsledek, kdy se podařilo během dekády snížit 
výrazně spotřebu energie, produkci výfukových exhalací na vozidlo a recyklací snížit podíl 
odpadu z vyřazeného vozidla, jsou přesvědčivým příkladem o správnosti této koncepce.  
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PŘÍLOHY: 
Kompletní seznam látek z černé a bílé listiny společnosti Scania. (Podle původní 
dokumentace firmy). 

SCANIA – černá a bílá environmentálna listina 
Úvod: 
 
Použití připojené environmentální listiny Scania je povinné pro každý autorizovaný servis 
a taktéž pro výrobu firmy Scania. Environmentální listina je rozdělená na sedem hlavních 
skupin, kde můžeme lechce najít předmětné chemikálie. Dóvodem je to, že se sami 
zavázali snižovat dopady na životní prostředí, aby jsme udrželi čistotu životného prostředí 
a dobrý zdravotní stav naších zaměstnanců. 

 

Vysvětlení použití skratek: 

B (Black – černá): 
Symbolizuje černou listinu Scania. Uvedené chemikálie jsou ve výrobě firmy Scania přísně 
zakázané, v servisech firmy Scania a taktéž pro prodej naším zákazníkům. Důvodem je to, 
že tyto chemikálie zapříčiňují poškození životního prostředí a lické nemoci. 
Černá listina obsahuje podrobné informace o každé registrované chemikálii a příčinu 
uvedení na listině. 

G (Grey – šedá): 
Symbolizuje šedou listinu Scania. Tyto uvedené chemikálie jsou taktéž škodlivé pro 
životní prostředí a zdraví. Bohužel, doteť neexistuje na trhu žádná náhrada ve formě 
environmentálně vhodné alternatívy výrobku. 

Bílá listina: 
Na bílé listině můžete najít environmentálně vhodnejší alternatívy na nahrazení některých 
registrovaných chemikálií uvedených na černé a šedé listině Scania. 

Číslo CAS: 
Je to skratka pro registrační číslo CAS. 
CAS je největší světová databáze látek pro identifikaci chemikálií. 
Každá registrovaná chemikálie má svoje vlastní registrační číslo, které je definované jako 
světové norma. Databáze poskytuje podrobné informace o všech sloučeninách a látkách, 
které chemikálie obsahují. 
Zde můžete najít informace o účincích na zdraví pro každou specifikovanou chemikálii. 
 
Kontakt na CAS databázi, kde je možnost získat větší množství informací: 
www.cas.org/EO/regsys.html 

http://www.cas.org/EO/regsys.html
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Čističe a odašťovače 

povrchové aktívní látky 
Chemický název Číslo CAS B/G Důvod uvedení na listině 

Nonylfenol etoxyláty 9016-45-9 

a iné 

B 

Oktylfenol etoxyláty 9063-89-2 

9036-19-5 
a iné 

B 

DHTDMAC 61789-80-8 G 

DSDMAC 107-64-2 G 

DTDMAC 68783-78-8 G 

Jedovaté pro vodní organizmy. 

Při uvolění do jezer a vodních toků může 
mít škodlivé účinky na ryby a obojživelníky. 

Rozpouštědla 
Trichlóretán (1,1,1-) 71-55-6 B 

CFC 113 76-13-1 B 

Narušuje ozónovou vrstvu. 

Tetrachlóretylén 127-18-4 B 

Metylén chlorid 75-09-2 B 

Trichlóretylén 79-01-6 G 

Působí na centrální nervový systém. 

Může způsobit rakovinu a může působit 
škodlivě na nenarozené děti. 

Hexán (normální) 110-54-3 G Působí na centrální nervový systém. 

Může způsobit poškození periférního 
nervového systému. 

Limonén 
(Koncentrácie > 1 %) 

138-86-3 

5989-27-5 
a iné 

G Může způsobit senzibilizaci (vytvoření 
přecitlivělosti). 
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Alternatívy z bílé listiny 
Použití Chemický 

názov 
Alternatívy 

Metylén chlorid 

 
Trichlóetylén 

 
Tetrachlóretylén 

 
1,1,1-trichlóretán 

 
Limonén 

 

 

Bezrozpouštědlové alternatívy: 

Alkalické odmasťovadlá ve formě vodního 
roztoku nebo pasty, oxid uhličitý (+ 
ultrazvuk), mechanické odstranění náteru, 
vysokotlaký proud vody, horká páa. Mírné 
alkalické toky jsou vhodnější než – li silně 
alkalické. 
Méně nebezpečné rozpouštědla: 
Alifatické rozpouštědla, ve vodě rozpouštěné  
organické rozpouštědla. 
Dvojsýtné estery 
alkoholy (etanol, propanol), PGME etery, 
estery laktátu, alifatické estery (etylacetát, n-
butylacetát), alifatická nafta, ketóny (acetón, 
MEK, MIBK), NMP 

Odmaštní 

Odstraňovaní nátěrů 

n-hexán Izohexán, heptán, cyklohexán, oktán 

Čistící prostředky 

Kationové detergenty 

DHTDMAC 

DSDMAC 

DTDMAC 

Amfotérne detergenty (musia byť biologicky 
rozložiteľné). 

Čistící prostředky 

Etoxyláty 

Alkylfenol 
etoxyláty nebo 
propoxyláty (např.: 
oktylové a nonylové 
skupiny) 

Etoxyláty nebo propoxyláty mastných 
alkoholových, alkoxyláty mastných kyselín, 
glukozidové detergenty, alkyl polyglukonáty 
a estery. 
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Nátěry, úprava povrchů 
Chemický název Číslo CAS B/

G 
Důvod uvedení na listině 

Etyl glykol (2-etoxyetanol) 110-80-5 B 

Etyl glykol acetát 111-15-9 B 

Metyl glykol (2-
metoxyetanol) 

109-86-4 B 

Metyl glykol acetát 110-49-6 B 

2-Metoxy-1-propanol 
(Koncentrácie > 0,5 %) 

1589-47-5 G 

Působí toxicky na reprodukci. 

Riziko škodlivého účinku na nenarozené 
dítě. 

Chróman olovnatý  7758-97-6 

a iné 

B 

Chróman zinečnatý 13530-65-9 G 

Olovo má toxické účinky na krvotvorné 
orgány. 

Chrómany (šesťmocný chróm, Cr6+) může 
zapríčinit rakovinu a senzibilizaci. 

Sloučenina olova Niekoľko G Olovo má toxické účinky na krvotvorné 
orgány a způsobuje poškození nervů. 

Alternatívy z bílé listiny 
Použití Chemický název Alternatívy 

Rozpouštědla Metyl glykol (a jeho 
acetát) 

Metyl glykol (a jeho 
acetát) 

2-Metoxy-1-propanol 

Iné glykolové étery, které nejsou toxické pro 
reprodukci, např.: PGME a PGMEA. 

Nátěry na bázi vody. 

Pigmentové a 
sušivé zložky 
farieb a náterov 

Olovo 

Chróm (Cr6+, 
chrómany) 

Alternatívy, které neobsahují těžké kovy. 

Chrómany olova Sloučeniny zinku, vápniku, hliníku, např.: 
fosforečnan zinečnatý. 

Antikorozívne 
nátery 

Chrómany zinku Sloučeniny zinku, vápniku, hliníku (např.: 
fosforečnan zinečnatý, zinkový prášek), rybí 
olej. 
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Mazivá   
Chemický název Číslo CAS B/

G 
Důvod uvedení na listině 

Benzén 71-43-2 B Karcinogenní 

Příměs v naftách, musí ho být méně jak 
0,1%.  

Minerálni olej, 
s nečistotami (PAU)* 
*platí tehdy když standartní test 
(IP346) ukáže, že DMSO ≥ 3 % 

Několik B Karcinogénní, jak koncentrace PAU je větší 
jak 3 %. 

Phenyl-β-naftylamín 135-88-6 B Karcinogénní 

Sloučenina olova Několik G Olovo má toxické účinky na krvotvorné 
orgány a způsobující poškození nervů. 

Alternatívy z bílé listiny 
Použití Chemický název Alternatívy 

Přísady v olejích, 
tocích a mazivách 

Olovo a sloučenina 
olova 

Bezolovnaté: 

7.1.1.1.1 V mazacích olejích 
Existuje mnoho alternatív. 

7.1.1.1.2 V mazivách 
Přísady na bázi litia, vápnika nebo sodíku. 

Základové oleje Základové oleje jsou 
slabě rafinovanými 
minerálnymi olejei 
(vysoký obsah PAU) 

Vysoko rafinované minerální oleje, méně než 
– li  3 % PAU 

rostlinné oleje, syntetické oleje 
syntetické estery. 
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Převody, přístroje   
Chemický název Číslo CAS B/

G 
Důvod uvedení na listině 

CFC 11 75-69-4 B Narušuje ozónovou vrstvu. 
CFC 12 a iné 75-71-8  

a iné 

B  

HCFC 22 75-45-6 G  

HCFC 142 b 75-68-3 G  

HCFC 141 b 

a iné zlúčeniny 

1717-00-6  

a iné  

G  

Polychlórované bifenyly 
(PCB) 

1336-36-3 B Akumuluje se v potravinovém řetězci, může 
způsobit rakovinu a působit škodlivě na 
nenarozené děti. 

Rtuť + sloučenina Několik B Může oškodit centrální nervový systém. 
Riziko škodlivého účinku na nenarozené 
děti. 

Azbest Několik B Může způsobit rakovinu plic. 

Alternatívy z bílé listiny 
Použití Chemický 

název 
Alternatívy 

Chladiče CFC R134a, 
amoniak, 
propán/bután, 
cyklopentán. 
Pozor na zdravotní riziko při amoniaku a 
nebezpečí požáru při cyklopentáne, propáne a 
butáne. 

 HCFC R404, 
R407a, 
amoniak 
Amoniak by mal byť za normálnych okolností 
používaný len v takých aplikáciách veľkých 
systémov, kde je skladovaný vo vonkajších 
priestoroch. 

Nehorľavé, dielektrické PCB Syntetické oleje, 
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kvapaliny 

Transformátory 

minerálne oleje 

Izolačné materiály 

Miesta s vysokou 
teplotou 

Azbest Syntetické minerálne vlákna, sklené vlákna, 
kompozitné materiály 

Tmely, lepidla   
Chemický název Číslo CAS B/

G 
Důvod uvedení na listině 

Butyl benzyl ftalát 85-68-7 G 

Dibutyl ftalát 84-74-2 G 

Dimetyl ftalát 131-11-3 G 

Di(2-etylhexyl) ftalát 

DEHP 

117-81-7 G 

Dioktyl ftalát 

DOP 

117-84-0 G 

Di(metoxyetyl) ftalát 

DEMP 

117-82-8 G 

Toxický pro reprodukci 

Akumuluje se v potravinovém řetězci 

Toluén diizokyanát (2,4-) 584-84-9 G 

Toluén diizokyanát (2,6-) 91-08-7 G 

Mužou spůsobit dýchací problémy (astma), 
karcinogeny. 

Kolofónia (koncentrácie > 
1 %) 

8050-09-7 

8052-10-6 
73138-82-6 

a iné 

G Může spůsobit senzibilaci. 

Azbest Niekoľko B Může spůsobit rakovinu plic. 

Alternatívy z bílé listiny 
Použitie Chemický 

název 
Alternatívy 

PUR 

Polyuretánové výrobky 

Toluén diizokyanát 
(2,4-) 

Toluén diizokyanát 
(2,6-) 

Předpolyméry, 
blokované izokyanáty 
MDI sa upředňostňuje před TDI (z důvodu 
nižšího tlaku pár) 
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PVC přísady 

Plastifikátory 

Butyl benzyl ftalát 

Dibutyl ftalát 

Dimetyl ftalát 
Di(2-etylhexyl) 
ftalát 
DEHP 

Dioktyl ftalát 

DOP 

DEMP 

 

Těsníací lepidla Kolofónia  

Izolační materiály 

Místa s vysokou 
teplotou 

Azbest Synteticky minerální vlákna, skleněné vlákna, 
kompozitní materiály 

Komponenty, jiné   
Chemický název Číslo CAS B/

G 
Důvod uvedení na listině 

Azbest Niekoľko B Můžou spůsobit rakovinu plic. 

Dusitan sodný 7632-00-0 G Může tvořit karcinogenní látky spolu 
s amínmi. 

Fluorovodíková kyselina 
(HF) 

7664-39-3 G Vysoko žiravá kyselina. 

Olovo + zlúčeniny olova Několik R, 
O 

Olovo má toxické účinky na krvotvorné 
orgány a spůsobuje poškození nervů. 

Kadmium v batériích Několik R, 
O 

Může spůsobit rakovinu a poškození 
obličeje, vytěsňuje vápnik v kostře. 

Ortuť + zlúčeniny Několik B Může poškodit centrální nervový systém a 
obličej. Riziko škodlivého účinku na 
nenarozené dítě. 

Šesťmocný chróm, Cr6+ Niekoľko G Může spůsobit rakovinu a senzibilitu. 
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Alternatívy z bílé listiny 
Použití Chemický 

název 
Alternatívy 

Akumulátory, nikel 
kadmiové baterie 

Kadmium Hydrid kovového niklu (NiMH), dioxid 
horečnatolítny. Musí se zvážit možnost 
recyklácie. 

Obložení brzd, 
spojkové lamely, 
těsnění, spoje 

Azbest Syntetické minerální vlákna, skleněné vlákna, 
kompozitní materiály 

Přepínače Rtuť Alternatívní vodivé kapaliny, 

elektromechanické přepínače. 

Spojovací materiály Kadmium Bezkadmiové alternatívy, např.: na bázi zinku 
nebo cínu. 

Galvanizovanie/elektro-
lytické pokovované 
časti 

Chrómany, 

šestmocný chróm, 

chróm 6+ 
(uvolněný při 
kontaktě 
s pokožkou) 

Bezchrómové (Cr6+) alternatívy nebo 
alternatívy s nízkym obsahem chrómu. 
Uvolnění chromanu (Cr6+) < 0,3 µg/cm2 
měření podle švédskej normy SS2392. 

 


