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Barbora Turečková 

NÁZEV PRÁCE 

Návrh čistší produkce pro společnost Prestar, s.r.o. 

ANOTACE 

Cílem diplomové práce byl popis postupu aplikace čistší produkce v praxi a s tím 

související odstranění negativních vlivů na ţivotní prostředí a lidské zdraví. Zaměřila jsem se 

na čistší produkci ve výrobních podnicích. Konkrétně jsem navrhovala zlepšení v rámci 

ochrany ţivotního prostředí pro firmu Prestar, s.r.o., která projektuje, vyrábí a montuje 

zařízení pro výrobce trubek a tyčového materiálu a techniku pouţívanou k manipulaci 

s těţkými břemeny.  

Můj osobní přínos spočívá v návrhu zlepšení ochrany ţivotního prostředí a 

ekonomického šetření pro výše zmíněnou společnost Prestar, s.r.o. 
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Barbora Turečková 

TITLE WORK 

A proposal for a cleaner production of the company Prestar, s.r.o. 

ABSTRACT 

The aim of the diploma thesis was to describe the application procedure of a cleaner 

production in use, which is related to the reduction of the negative impact on the environment 

and human health. I paid attention to the cleaner, less harmful production in the 

manufacturing plants, particularly speaking I proposed an improvement regarding the 

environmental preservation policy for the Prestar Ltd. company that designs, manufactures 

and assembles equipment for a manufacturer producing pipes, pole rods and a technique used 

to manipulate heavy objects.  

My personal contribution stands in the particular proposal of how to improve the 

environmental protection policy together with a use of cost effective methods for the above 

mentioned company Prestar Ltd. 
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1. Úvod a cíl práce 

Čistší produkce nahlíţí na odpad jako na draze nakoupené suroviny, které se nepodařilo 

proměnit v konečný produkt. [1] 

Jak je zřejmé z předchozí věty, je potřeba pro minimalizaci negativních výstupů 

z podniku minimalizovat vstupní materiálové a energetické toky na nejpotřebnější mnoţství 

pouţité k výrobě daného produktu, tak aby spotřeba přírodních zdrojů byl co nejmenší. 

Nejedná se pouze o sníţení negativního vlivu na ţivotní prostředí a lidské zdraví, ale 

sniţují se i náklady na výrobu a tím je zvyšován výnos podniku, zároveň je zlepšována 

efektivita, rentabilita a konkurenceschopnost podniku či organizace. 

Návrhem čistší produkce, která je zaměřena na oblasti charakteru výrobku, pouţívané 

technologie, vstupní suroviny, organizace práce, přístup zaměstnanců aj., lze sníţit dopad na 

ţivotní prostředí jak technickými způsoby, tak i netechnickými tzv. organizačními způsoby, 

které nemusí být velmi nákladné, v mnoha případech mohou být náklady nulové. 

Organizace UNEP (United Nations Environmental Programme) v roce 1998 přijala 

mezinárodní deklaraci o čistší produkci (viz příloha č. 1). Deklarace obsahuje závazek 

pouţívat a propagovat preventivní strategii čistší produkce, kterou má moţnost podepsat 

kaţdý jedinec či organizace, jeţ chce dobrovolně dodrţovat poţadavky v deklaraci uvedené. 
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2. Základní údaje o společnosti Prestar, s.r.o. 

 

 

Obrázek č. 1: Budova firmy Prestar, s.r.o. [2] 

 

Firma Prestar, s.r.o. se sídlem v Opavě byla zaloţena v roce 1991. Prestar, s.r.o. je 

strojírenská firma se zaměřením na výrobu zařízení pro automatizovanou výrobu a zpracování 

trubek a na výrobu zvedací techniky. 

 V roce 2007 byla dokončena nová montáţní hala a celková výrobní plocha činí 6 400 

m2. Firma zaměstnává celkem 135 zaměstnanců, z toho ve výrobě 75 pracovníků. 

Koncem roku 2001 byl ve firmě Prestar,s.r.o. zaveden a certifikován systém řízení 

jakosti dle EN ISO 9001 : 2000 certifikační společností ITI TÜV, v roce 2008 byl systém 

recertifikován na EN ISO 9001:2008.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Logo firmy Prestar, s.r.o. [2] 
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Dodávaná zařízení Prestar, s.r.o. projektuje, vyrábí a montuje s týmem zkušených 

pracovníků. Zařízení a automatizované výrobní linky jsou projektovány dle poţadavků 

zákazníka a optimalizovány dle produktivity výrobní linky. Díky těmto zásadám se stali 

spolehlivým a dlouholetým partnerem všech zákazníků. [2] 

Firma Prestar, s.r.o. je rozdělena na dvě hlavní odvětví. Jedna část se zabývá montáţí 

zařízení pro výrobu a zpracování trubek a druhá část je zaměřena na manipulační a zvedací 

techniku těţkých břemen. 

Mezi zařízení pro výrobu a zpracování trubek patří tyto stroje: 

- balení svazků trubek 

- zařízení pro nedestruktivní kontrolu konců trubek 

- pily pro dělení trubek 

- rovnací stroje 

 

 

Obrázek č. 3: Zařízení na vyrovnávání trubek  

 

- brusky trubek 

- dopravní linky 
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Obrázek č. 4: Dopravník 

 

Manipulační technika je rozdělena podle typu zařízení a typu břemen. Zařízení, která 

jsou projektována a montována dle typu zařízení jsou: 

- háky 

- lţíce a drapáky 

- nůţková hydraulická plošina 

 

 

Obrázek č. 5: Hydraulická plošina 
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- magnetické traverzy 

- kladnice 

- kleště 

- manipulátory na kontejnery 

- montáţní klece 

- nakládací vidlice 

- otočné stoly 

- polohovadla 

- svěrky 

- traverzy 

- montáţní jáma 

- vakuové manipulátory 

Zařízení dle typu břemen jsou montována právě na základě břemen pouţívaných 

k manipulaci, například s balíky, bednami, kontejnery, přepravkami, panely, plechy, 

skruţemi, sypkým materiálem a jinými. 

Vize společnosti Prestar, s.r.o. 

Na trzích střední a východní Evropy chce firma Prestar u svých zákazníků patřit mezi 

firmy uznávané pro svou kvalitu, vysokou technickou úroveň, moderní výrobní zařízení, 

originalitu, spolehlivost a vstřícný přístup k řešení poţadavků pro: 

- výrobce trubek a tyčí na automatizované, vysoce produktivní stroje a výrobní linky 

určené pro jejich konečné zpracování 

- snadnou a bezpečnou manipulaci tuhých břemen i za nestandardních podmínek. 

A to vše při ohleduplném chování k ţivotnímu prostředí a lidskému zdraví. 

Zvyšování kvalifikace a specializace obchodních, technických a výrobních pracovníků 

se bude odvíjet od sledování technického vývoje a respektování zvyklostí a potřeb 

obchodních partnerů. 



VŠB – TU Ostrava  2011 

 

14 

 

Vedení firmy chce vytvářet pro své zaměstnance spolehlivé zázemí a kulturní pracovní 

prostředí. Znakem vztahu vedení společnosti se zaměstnanci je otevřenost a důvěryhodnost 

jednání. Od svých zaměstnanců bude firma vyţadovat loajálnost a maximální zaujetí při 

řešení a plnění pracovních úkolů. 
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3. Čistší produkce jako prevence ochrany ŢP 

Čistší produkce je preventivní strategie podporující efektivnější vyuţívání vstupních 

zdrojů a sniţující rizika vůči člověku i ţivotnímu prostředí. Hlavní význam této strategie 

spočívá v tom, ţe se jedná o ekonomicky výhodný způsob sniţování negativních dopadů 

výroby či poskytování sluţeb na ţivotní prostředí. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Schéma čistší produkce jako přístupu pro efektivnější vyuţívání 

vstupních surovin. [3] 
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3.1 Historie čistší produkce 

Vývoj čistší produkce začíná v roce 1972 první konferencí OSN (Organizace spojených 

národů) se zaměřením na problematiku ţivotního prostředí. V USA roku 1984 byl vydán 

Program minimalizace toxických a nebezpečných odpadů. Zároveň v té době byly zvýšeny 

daně za znečišťování ţivotního prostředí novým zákonem o odpovědnosti vůči ţivotnímu 

prostředí.  

První severoamerická konference o prevenci znečištění, tedy o čistší produkci zaměřená 

na rozvoj a zavádění čistší produkce do praxe se konala roku 1985. Za čtyři roky na to byl 

poprvé definován pojem čistší produkce na zasedání organizace UNEP v Paříţi. Jako součást 

činnosti organizace UNEP vznikl roku 1989 Program čistší produkce a byla vydána příručka 

Minimalizace odpadu organizaci EPA. Při zavádění příručky Minimalizace odpadu do praxe 

vznikaly pilotní projekty, které měly pozitivní výsledek jak v ekologické tak i ekonomické 

sféře. 

Jako integrální preventivní strategii definoval UNEP čistší produkci roku 1994. Je tím 

zdůrazněn cíl čistší produkce. Cílem není jen zmírnit škodlivé vlivy na ţivotní prostředí, ale i 

odstranit příčiny vzniku těchto škodlivých vlivů. V rámci programu národních center čistší 

produkce, který vznikl ve stejném roce ve spolupráci UNEP a UNIDO jsou zakládána národní 

centra po celém světě. Od tohoto roku se začaly uskutečňovat konference u kulatého stolu 

v různých evropských městech a postupně i v dalších zemích světa.  

V roce 1998 je přijata v korejském Soulu Mezinárodní deklarace o čistší produkci, která 

podporuje stávající a iniciuje nové aktivity v této oblasti. Kaţdé dva roky, od roku 1990, je 

pořádán seminář za účelem získat přehled o dosaţeném pokroku realizace čistší produkce. Na 

semináři posuzují překáţky a zjišťují směry dalšího vývoje čistší produkce. Sedmý seminář 

byl zahájen v Praze a byla zde zavedena nová aktivita zaměřená na hodnocení ţivotního cyklu 

výrobků – Life Cycle Inifiative. 

V Mexiku, na osmém celosvětovém semináři ČP, bylo hlavním tématem změna vzorců 

výroby a spotřeby.  
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3.1.1 Čistší produkce v České republice 

Historie čistší produkce se v České republice začala vyvíjet roku 1992 v rámci Česko-

norského projektu, který byl ukončen roku 1995. Během této doby bylo vyškoleno 122 

odborníků na čistší produkci, která byla zavedena ve 34 podnicích. 

Šíření a koordinace aktivit čistší produkce měla v rámci projektu za úkol nevládní a 

nezisková organizace České centrum čistší produkce. I po ukončení Česko-norského projektu 

se organizace dále podílí na projektech čistší produkce v České republice. Činnost Českého 

centra čistší produkce byla koncem roku 2004 ukončena a její činnost přešla na Český 

ekologický ústav, od 1. 4. 2005 přeměněný na CENIA. 

 

3.2 Definice čistší produkce 

Způsoby, jimiţ se čistší produkce v praxi realizovala, byly podle svého rozsahu, 

zaměření i země, kde byly pouţívány, různě označovány. Nejčastěji se pouţívaly názvy: 

- sníţení odpadů, 

- minimalizace odpadů, 

- omezení vzniku odpadů, 

- čistší technologie, 

- čistá technologie, 

- čistá produkce, 

- omezení vzniku znečištění, 

- prevence znečištění, 

- ekoefektivnost, aj. [4] 
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Obrázek č. 7: Nejdůleţitější faktory ovlivňující vznik odpadu a znečištění. [5] 

 

Později, kdyţ označení čistší produkce převládalo a jeho pojetí se stabilizovalo, zpřesnil 

UNEP původní znění definice do současné formy: 

“čistší produkce je stálá aplikace integrální preventivní strategie na procesy, výrobky a 

sluţby s cílem zvýšit jejich efektivnost a omezit rizika jak vůči člověku, tak i vůči ţivotnímu 

prostředí”. [4] 

Výrazem „stálá aplikace“ se zdůrazňuje, ţe zavedení čistší produkce na závodě by 

nemělo být jednorázovou akcí sledující vyřešení určitého úkolu, nýbrţ procesem, který by 

řešením dalších úkolů, kontinuálně sniţoval negativní dopad výroby na ţivotní prostředí. Lze 

říci, ţe zajištění potřeby této stálé aplikace bylo jedním z faktorů, jeţ také přispěly ke vzniku 

environmentálních manaţerských systémů. Pojem „integrální“ zdůrazňuje, ţe při aplikaci 

čistší produkce jsou výrobní procesy z hlediska dopadu na ţivotní prostředí sledovány jako 

celek, tj. z hlediska vlivu na všechny sloţky ţivotního prostředí. Nemůţe tedy dojít 

k přenášení negativního dopadu z jedné sloţky ţivotního prostředí do druhé, jako tomu bývá u 

koncových technologií. A pojem efektivnost, který se v první definici z roku 1989 

nevyskytoval, zdůrazňuje, ţe ke sníţení negativního dopadu výroby na ţivotní prostředí 

přispívá také kaţdé sníţení spotřeby surovin, materiálů a energie. Tím se v podstatě opět 

zabraňuje vzniku odpadů u zdroje a zároveň dochází ke značnému ekonomickému efektu. [4] 
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Obrázek č. 8: Dobrovolné nástroje ochrany ţivotního prostředí. [6] 

 

Charakteristické znaky čistší produkce: 

- preventivní přistup k řešení problémů, 

- velká šíře aplikační oblasti, 

- pozitivní ekonomický dopad, 

- zapojení vedení a pracovníků závodu do řešení problémů. [4] 

Oblasti zájmu čistší produkce: 

-  charakter výrobku, 

-  pouţívaná technologie, 

-  stroje a zařízení, 

-  vstupní suroviny, 

-  dodrţování výrobních postupů, 

-  organizace práce, 

-  přístup zaměstnanců ke svěřeným úkolům, 

-  systém řízení podniku. [4] 
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Obrázek č. 9: Přínos zaměstnanců podniku k ochraně ţivotního prostředí. [7] 

Ve všech uvedených případech lze pak dopad na ţivotní prostředí sniţovat jak 

technickými způsoby, tak i způsoby netechnickými, organizačními, které v mnoha případech 

nevyţadují ţádné nebo jen minimální náklady a jsou velmi účinné. [4] 

 

3.3 Význam zavádění čistší produkce 

Hlavním důvodem velkého významu čistší produkce je ta skutečnost, ţe čistší produkce 

je univerzálně aplikovatelná a integrálně pojatá preventivní strategie, která problémy 

ţivotního prostředí neřeší tím, ţe by zátěţ z jedné sloţky ţivotního prostředí přenášela do 

sloţek ostatních, ale tím, ţe nejdříve ze všeho hledá příčinu vzniku dané zátěţe a tu se snaţí 

odstranit. Tento způsob jako jediný můţe vést ke stálému sniţování negativního dopadu na 

ţivotní prostředí a k jeho celkovému ozdravění. Strategie čistší produkce je tak plně v souladu 

s myšlenkou trvale udrţitelného rozvoje. 

Z hlediska podniku je znalost a aplikace čistší produkce velmi výhodná také při 

zavádění environmentálních manaţerských systémů, nebo vede k zavádění preventivních 

opatření, která jsou, jak praxe ukazuje, ekonomicky mnohem výhodnější, neţ opatření 

reaktivní. 
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Znalost metodiky posuzování moţností čistší produkce je velmi důleţitá i z hlediska 

zavádění nejlepších dostupných technik a plnění poţadavků zákona č.76/2002 Sb., o 

integrované prevenci a omezování znečištění, tj. opatření následná, nepostihující příčinu 

vzniku odpadu, ale hledající moţnosti jeho vhodné likvidace. 

Velký význam strategie čistší produkce i její metodiky (posuzování moţností čistší 

produkce) dokazuje i ta skutečnost, ţe v roce 1989 byl tzv. Program čistší produkce zařazen 

do činnosti UNEP (United Nations Environmental Programme) a to do divize pro technologie, 

průmysl a ekonomii (Division for Technology, Industry and Economics, zkratka DTIE). 

Hlavním úkolem programu bylo šíření znalostí o čistší produkci, o její ekonomické 

výhodnosti a budování kapacit pro její zavádění. Od roku 1990, kdy DTIE uspořádala první 

seminář na nejvyšší úrovni k čistší produkci, se tyto semináře pořádají kaţdé dva roky a 

setkávají se na nich zástupci vlád, mezinárodních organizací i nevládních struktur a diskutují 

o dalším rozvoji čistší produkce. 

Jedním z nejvýznamnějších těchto seminářů byl 5. seminář v Soulu v roce 1998, kde 

byla vyhlášena Mezinárodní deklarace čistší produkce a také principy financování čistší 

produkce. 

Deklarace čistší produkce apeluje na subjekty, které mohou ovlivňovat vývoj, 

podporování a realizaci opatření napomáhajících realizaci čistší produkce, aby se k této 

strategii zavázaly a šířily jak její principy, tak i její metodiku, (tj. systematický postup 

posuzování moţností čistší produkce), do všech oborů lidské činnosti. Podpisem Deklarace se 

daný subjekt (podnik, stát, region) zavazuje, ţe bude, mezi jiným, vyuţívat svého vlivu k 

budování kapacit na šíření informačních, vzdělávacích a tréninkových programů čistší 

produkce, podporovat její integraci a realizaci a v neposlední řadě i sdílet nabyté zkušenosti a 

předávat je ostatním zájemcům. 

Deklarace byla přeloţena do 17 jazyků a od doby jejího vzniku do konce září 2002 ji 

podepsalo 350 významných signatářů z řad vlád, průmyslových svazů apod. Celkový počet 

všech podpisů převýšil hodnotu 1700. Databázi podpisů vede UNEP DTIE.  

Za Českou republiku podepsal Deklaraci čistší produkce 8. 3. 1999 ministr ţivotního 

prostředí Kunţvart. V roce 2002 se 7. seminář konal v Praze a zúčastnilo se jej přes 350 
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delegátů z celého světa. Hlavním tématem semináře bylo propojení výroby s udrţitelnou 

spotřebou. 

Pro plnění Národního programu čistší produkce byl v České republice jiţ vytvořen 

prostor přijetím usnesení vlády z 9. 2. 2000 č. 165, k Národnímu programu čistší produkce 

(NPCP), jehoţ znění je zároveň obsaţeno v části 3 a 4 uvedeného usnesení. Podle zmíněného 

vládního usnesení musí ministr ţivotního prostředí průběţně sledovat a kaţdoročně k 31. 

březnu od roku 2001 předkládat vládě vyhodnocení přínosů Národního programu čistší 

produkce. [4] 
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4. Aplikace čistší produkce obecně ve výrobních podnicích 

Zavedení čistší produkce je pro podniky i pro okolí velmi přínosné. Vede ke sníţení 

objemu a nebezpečnosti odpadů a znečištění, zlepšení způsobu nakládání s odpady, uvedení 

provozu podniku do souladu s platnou environmentální legislativou, zvýšení hospodárnosti 

provozu, sníţení celkových nákladů na výrobu, zvýšení hospodárnosti provozu, sníţení 

celkových nákladů na výrobu, zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení „image“ podniku. [8] 

 

 

Obrázek č. 1O: Schéma metodiky hodnocení moţnosti čistší produkce [5] 
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Nutnou podmínkou pro zahájení projektu čistší produkce je podpora ze strany podniku.  

Projekt je definován jako úkol s následujícími charakteristikami: 

- jeho cílem je dosaţení konkrétní změny, 

- je jednorázovou akcí, 

- má jasně stanovené zdroje – časové, finanční a lidské. 

Lze říci, ţe projekt je nástroj k dosaţení změny. 

V kaţdém projektu je třeba definovat: 

- cíl projektu, 

- účel projektu, 

- ověřitelné ukazatele úspěchu 

- předpoklady a rizika prostředí, v němţ se projekt realizuje 

- zdroje nutné pro realizaci projektu 

- harmonogram činností. 

 

4.1 Příprava projektu 

Pro úspěch projektu je důleţitá podpora vrcholového vedení podniku. Není-li vedení 

přesvědčeno o správnosti a uţitečnosti projektu a projekt nemá dostatečnou podporu z jejich 

strany, nemá smysl dále pokračovat. Projekt bez podpory vedení uvázne dříve či později na 

mrtvém bodě. 

Součástí projektu je i příprava a zveřejnění environmentální politiky. Je to veřejný 

svazek organizace, který jasně dokazuje podporu vrcholového vedení. Jsou zde stanoveny 

důleţité směry ochrany ţivotního prostředí, které se chystá podnik uskutečnit. 

Environmentální politika by měla být integrována do celkové obchodní strategie a měla 

by být kompatibilní s jinými politikami organizace, jako jsou například politika jakosti a 

politika ochrany zdraví pracujících a bezpečnosti práce. [5] 
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Vyhlášení environmentální politiky by nemělo být podceňováno. Je důleţité, aby 

veřejnost, ale i zaměstnanci byly seznámeni s chystanými postupy na ochranu ţivotního 

prostředí, coţ předchází vzniku negativních reakcí. Před zveřejněním politiky veřejnosti by 

mělo předcházet externí zveřejnění. Dát tím moţnost zaměstnancům dostat odpovědi na své 

otázky a motivovat je k podpoře a spolupráci při dosaţení vytyčených cílů. V ideálním 

případě by do přípravy politiky měli být zapojeni všichni pracovníci podniku. 

 

4.2 Předběţné hodnocení 

Po vyhlášení environmentální politiky je moţné přistoupit k tzv. předběţnému 

hodnocení. Úkolem předběţného hodnocení je: 

- identifikovat oblasti podniku, kde dochází k značnému vzniku odpadů, 

- stanovit priority řešení, 

- vymezit rozsah prováděného projektu. 

Předběţné hodnocení, zvláště u velkých podniků, provádí většinou ještě přípravná 

skupina, nicméně na základě udělené podpory vedení, můţe vyţadovat od příslušných 

zaměstnanců potřebné údaje. V kaţdém případě se osvědčuje zapojení nezávislého odborného 

konzultanta. [4] 

V první řadě je třeba zpracovat přehled nejvýznamnějších materiálových toků a jejich 

cen tak, abychom získali přehled o efektivnosti jejich vyuţití v technologii a rozsahu jejich 

ztrát. Tento přehled se získá provedením jednoduché analýzy hlavních vstupů a výstupů 

celého podniku. Jako pomůcka se zde osvědčilo vyplnění tabulek pro předběţné hodnocení 

nazývaných téţ Top Twenty. [5] 

Ve většině podniků se látkové toky nesledují a neznají příčiny svých ztrát, díky tomu 

můţe být předběţné hodnocení velmi pracné a obtíţné.  

Je také zapotřebí stanovit si priority řešení, protoţe nelze řešit vše najednou. Určíme si 

kritéria, podle kterých jsou priority stanoveny. Můţeme se zaměřit na mnoţství a 

nebezpečnost odpadů a znečištění, kdy stanovíme podle tabulky Top Twenty nejzávaţnější 

látky z hlediska mnoţství a nebezpečnosti. 
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Po stanovení priorit se určí zaměření projektu a vymezí se oblast, ve které bude projekt 

realizován. Přitom je potřeba vyvarovat se dvou extrémů 

- příliš velkého rozsahu projektu neúměrného kapacitám, které pro jeho řešení můţeme 

uvolnit 

- příliš malého rozsahu – hrozí nebezpečí, ţe ztratíme souvislost s vyšším celkem. 

Nezaměřujme se proto na menší prostor, neţ je výrobní linka. Zvolíme-li pouze 

jeden stroj, znemoţňujeme tím najít skutečné příčiny vzniku odpadu znečištění, 

které jsou v rámci vyššího celku úzce provázány. [5] 

 

4.3 Plánování projektu 

Při plánování projektu, je důleţité vybrat pracovníky, kteří budou za realizace projektu 

zodpovědní. Pracovníci jsou rozděleni do dvou skupin a to do skupiny řídící a do skupiny 

pracovní.  

Mezi hlavní úkoly řídící skupiny patří: 

- stanovit cíl projektu a strategii jeho dosaţení 

- posoudit plán projektu 

- stanovit odpovědnosti jednotlivých pracovníků za jednotlivé etapy 

- posoudit správnost stanovení priorit 

- koordinovat projekt čistší produkce s dalšími programy uskutečňujícími se v podniku 

- zabezpečit financování projektu 

- sledovat realizaci opatření 

- zajistit zveřejnění výsledků 

- ve všech fázích projektu kontrolovat jeho plnění. [4] 

Pracovní skupina má za úkol vypracovat plán projektu a poté zajistit jeho realizaci. 

V čele této skupiny bývá zpravidla výrobní ředitel. Skupina má 5-8 členů. Je vhodné mít 

v této skupině i externího konzultanta. 
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Pracovníci jsou vybíráni tak, aby svojí odborností a zkušenostmi napomohli v plánování 

projektu. Mezi skupinami musí být zajištěno spojení, které zaručí rychlý přenos informací. 

Plán projektu by měl vţdy obsahovat cíl, který bude dosaţen v určeném časovém 

horizontu a přesný postup jeho dosaţení. Při plánování, je moţné určit si dopředu překáţky, 

které se mohou v průběhu realizace vyskytnout.  

 

4.4 Analýza  

Cílem této fáze je získat informace o dané části výroby a materiálových tocích. Je 

potřeba důsledná analýza příčin, aby mohl být správně daný problém vyřešen. 

Prvním krokem analýzy je vymezení bilančního prostoru, tj. hranic systému, pro který 

se bude sestavovat přehledné schéma všech látkových toků. Pro vymezení bilančního prostoru 

je vhodné vyuţít přirozených hranic ve výrobním systému. Můţe jít o výrobu určité látky 

v dílně, tovární hale anebo o relativně samostatnou část výrobní linky, popř. o celou výrobní 

linku. [4] Bilanční období je většinou voleno v období jednoho roku, můţe to být i kratší 

úsek, např. směna. 

Analýza sledovaného prostoru znamená získání podrobných informací o tocích 

materiálů nebo energií sledovaným prostorem. Postup analýzy: 

- identifikujeme všechny nebo některé materiálové toky zvoleným prostorem, tj. vstupy 

a výstupy včetně pomocných látek 

- zjistíme velikosti všech těchto toků 

- sestavíme bilanční schéma sledovaného procesu 

- provedeme bilance, tj. porovnáme vstupy s výstupy u jednotlivých operací 

analyzovaného procesu 

- ve sloţitějších systémech bilancujeme jednotlivé sloţky. [5] 

Při získávání dat pro bilance lze vycházet z: 

- účetních dokladů o nákupu surovin a prodeji výrobků, 

- výdejek na dílnu a vnitropodnikového účtování, 
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- výkazů o spotřebě surovin, 

- norem pro výrobu a spotřebu materiálů, 

- údajů měřicích přístrojů, 

- výkazy ztrát, 

- evidence vzniklých odpadů, 

- dokladů o přepravě odpadů a váţních lístků ze skládky, spalovny, 

- chemických analýz. [5] 

Z dobře provedené analýzy vyplývá spousta důleţitých informací o odpadech a 

příčinách jejich vzniku. Z analýzy se dozvíme například, jaké odpady a v jakém mnoţství 

vznikají, kde přesně v podniku se vyskytují a při jaké činnosti. 

 

4.5 Návrh variant řešení 

Po dokonalém poznání sledovaného procesu z hlediska materiálových toků se navrhují 

varianty řešení. Čím více je variant, tím je pravděpodobnější, ţe mezi nimi budou ty 

nejefektivnější. Varianty moţných opatření vznikají z nápadů a námětů řešitelů a závisí na 

jejich zkušenostech, znalostech, invenci a motivaci. [5] 

K návrhu moţných variant řešení se pouţívají osvědčené metody, kdy si pracovníci 

předkládají své návrhy ústní nebo písemnou formou.  

Kolektiv 5-15 lidí si sděluje různé návrhy pod vedením jednoho z nich. Všechny návrhy 

jsou zaznamenány tzv. tajemníkem skupiny. Tato metoda je nazývána brainstorming. 

Naopak brainwriting pool má ve skupině maximálně 8 členů. Při této metodě je návrh 

zapsán na papír a vhozen doprostřed stolu. Poté jsou papírky znovu rozebrány a kaţdý naváţe 

na danou myšlenku předchůdce. Po půl hodině se zápisy vyhodnocují. 

Před přechodem k dalšímu kroku jsou odstraněny ze vzniklého seznamu ty varianty, 

které jsou na první pohled nerealizovatelné. [5] Ovšem i tyto varianty si ponecháme k  řešení 

čistší produkce technologie, které se varianty týkají. 
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4.6 Analýza proveditelnosti a realizace variant 

Navrţené varianty je třeba posoudit z hlediska jejich celkového vlivu na ţivotní 

prostředí, z hlediska jejich technické proveditelnosti a z hlediska ekonomického. Je potřeba 

vybrat variantu, která splňuje optimálně daný úkol. 

Je důleţité ověřit, jestli při minimalizaci vzniku odpadů nevzniká jinde odpadů více. 

V tom případě by bylo potřeba zjistit menší negativní vliv na ţivotní prostředí. Z technického 

hlediska je nutné prověřit nároky na prostor na nová zařízení, zajistit servis, zjistit ztráty při 

realizaci nové technologie a tím zastavení výroby nebo také zajistit nové zaměstnance či 

vyškolit původní k obsluze nových strojů.  

Při zdokumentování projektu je potřeba poznamenat vše co bylo uděláno a navrhnout 

postup realizace vybraných opatření. Pracovní skupina vypracovává závěrečnou zprávu, 

kterou předkládá řídící skupině. Tato zpráva obsahuje veškeré informace od začátku projektu. 

Zpráva musí být přehledná, aby se v ní kaţdý dobře orientoval. 

Plán realizace navrţených variant musí obsahovat: 

- popis a zdůvodnění navrţené varianty včetně očekávaných účinků 

- popis činností, které jsou nezbytné pro její zavedení 

- jména osob odpovědných za realizaci jednotlivých činností 

- harmonogram dosaţení jednotlivých cílů a konečný termín realizace 

- návrh na měření výsledků zavedené varianty včetně návrhu délky zkušebního období a 

způsobu vyhodnocování získaných údajů 

- návrh na udrţování instalovaných opatření 

- návrh na zajištění financování. [4] 

 

4.7 Vyhodnocení výsledků projektu 

Výsledky zavedených změn by měly být měřeny, vyhodnocovány a zaměstnanci 

podniku by o nich měli být informováni. K měření ukazatelů látkových a energetických toků 
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je vhodné pokud moţno pouţívat stejných metod, kterými byly tyto ukazatele měřeny před 

zavedením změny. Tím se eliminují rozdíly mezi různými metodami a měření je přesnější. 

O výsledcích vyhodnocování, především o hodnotách sníţení negativního dopadu na 

ţivotní prostředí a o dosaţených úsporách, by měli být informováni jak zaměstnanci podniku, 

tak i zainteresované strany. Zaměstnanci jsou tím motivováni k většímu zájmu o programy 

čistší produkce a ke stanovování nových cílů. U zainteresovaných stran se pak zvýšení zájmu 

o programy čistší produkce můţe projevit i větší ochotou k poskytnutí potřebných finančních 

prostředků, úvěrů, půjček. Kromě toho jde i o zvyšování dobré pověsti podniku. 

Pozitivní vliv čistší produkce na ekonomickou situaci podniku je jednoznačně vysoký, 

nicméně se předpokládá, ţe vzhledem k dosavadním účetním systémům nebyl dosud 

stoprocentně vyhodnocen. Po zavedení environmentálního účetnictví, které se intenzivně 

rozvíjí a které bude schopné ocenit skutečně všechny poloţky, do nichţ se zavedení čistší 

produkce pozitivně promítlo, lze očekávat ještě další zjištění pozitivních dopadů. 
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5. Zavádění čistší produkce ve firmě Prestar, s.r.o. 

 

5.1  Analýza vstupů a výstupů 

V následujících tabulkách nazývaných Top Twenty (TT) je přehled nejvýznamnějších 

materiálových a energetických vstupů a výstupů a jejich finanční hodnota. Sledované období 

je jeden rok konkrétně rok 2009. 

 

Tabulka č. 1: TT1, nejvýznamnější suroviny a pomocné látky 

Č. Materiál 

Je
dn
ot
ka 

Množství / 
rok 

Jednotková 
cena 

Celková 
cena 

Použití 
Podíl (%) 

zužitkovaný 
ve výrobku 

Ekonomická 
ztráta 

1. Kovové desky kg 1 348 111 28,13 37 922 362 Výroba 82 6 826 025 

2. Plastové části ks 5 726 39,57 226 578 Výroba 98 4 532 

3. 
Ostatní 
kovové části kg 184 734 24,61 4 546 304 Výroba 91 409 167 

4. Plyn m
3
 66 577 13,90 925 420 Vytápění 73 249 863 

5. 
Elektřina NT 

k
W
h 124 740 2,76 344 282 

Výroba, 
osvětlení - - 

  
Elektřina VT 

k
W
h 198 085 3,95 782 436 

Výroba, 
osvětlení - - 

  Elektřina celková cena 1 126 718   87 146 473 

6. 
Voda m

3
 1 272 34,57 43 973 

Hygiena, 
výroba 79 9 234 

7. Barvy kg 784,5 173,92 136 440 Lakovna - - 

8. Ředidla kg 138 98,60 13 607 Lakovna - - 

  Barvy a ředidla celková cena 150 047   21 118 537 

9. Olej  l 5573 120,00 668 760 Výroba 79 140 440 

 

Tabulka č. 2: TT2, toxikologicky nejzávaţnější suroviny a pomocné materiály 

Č. 
Název 

materiálu 
Jedn
otka 

Množství / 
rok 

Jednotková 
cena 

Celková 
cena 

Použití 
Podíl (%) 

zužitkovaný 
ve výrobku 

Ekonomická 
ztráta 

1. Barvy kg 784,5 173,92 136 440 Lakovna - - 

2. Ředidla kg 138 98,60 13 607 Lakovna - - 

3. Barvy a ředidla celková cena 150 047   21 118 537 

4. Olej   5573 120,00 668 760 Výroba 79 140 440 
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Tabulka č. 3: TT3, nejvýznamnější odpady a emise 

Č. 
Název odpadu nebo 

emise 
 

Jednotka 
Množství 

/ rok 
Cena obsažených 

surovin 
Cena za 

zneškodnění 
Celkové 
náklady 

1. Kovový odpad kg 259286 7235192 -1184809 6050383 

2. Komunální odpad kg 17000   8500 8500 

3. Filtrační materiály kg 1258   9812 9812 

4. Převodové oleje kg 1188 140440 0 140440 

5. Znečištěné obaly kg 803   6585 6585 

6. Odpadní barvy kg 731 118537 6579 125116 

7. 
Papír a lepenkový 
odpad kg 60   -48 -48 

8. Pneumatiky kg 30   78 78 

9. Plastové obaly kg     3096 3096 

 

5.1.1 Analýza energetických vstupů  

 

Elektrická energie 

Elektrická energie představuje nejvyšší náklady firmy Prestar, s.r.o. Za rok 2009 byly 

celkové náklady 1 126 718 Kč. Energie je nejvíce vyuţívána přímo ve výrobě. Procentuální 

spotřeba elektrické energie dle pouţití: 

- výroba  52% 

- osvětlení 27% 

- ostatní   21% 

 

 

Graf č. 1: Spotřeba energie v % dle pouţití 
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Sníţení spotřeby elektrické energie patří k nejméně nákladným investicím. Neznamená 

pouze sníţení vynaloţených nákladů na spotřebovanou energii, ale také menší zatíţení 

přírody díky niţší spotřebě přírodních zdrojů.  

Firma Prestar odebírá elektrickou energii od společnosti Bohemia energy entity s.r.o., 

která jim poskytuje energii v tzv. dvoutarifu, vysoký (VT) a nízký tarif (NT). Platnost 

vysokého tarifu je v pracovních dnech od 8:00 do 20:00 hod. Platnost nízkého tarifu je 

v pracovních dnech doplňkem doby do vysokého tarifu. V nepracovních dnech, tj. soboty, 

neděle a státní svátky je platnost nízkého tarifu po celých 24 hodin. 

 

Tabulka č. 4: Spotřeba elektrické energie za rok 2009 

  

NT VT Celkem 
Kč/měsíc kWh Kč/kWh Kč/měsíc kWh Kč/kWh Kč/měsíc 

Leden 13468 2,76 37172 21541 3,95 85087 122259 

Únor 9193 2,76 25373 15247 3,95 60226 85598 

Březen 9771 2,76 26968 16272 3,95 64274 91242 

Duben 13145 2,76 36280 20697 3,95 81753 118033 

Květen 10780 2,76 29753 17301 3,95 68339 98092 

Červen 8578 2,76 23675 15495 3,95 61205 84881 

Červenec 10723 2,76 29595 18198 3,95 71882 101478 

Srpen 10974 2,76 30288 16844 3,95 66534 96822 

Září 8407 2,76 23203 12119 3,95 47870 71073 

Říjen 10006 2,76 27617 15194 3,95 60016 87633 

Listopad 9642 2,76 26612 14264 3,95 56343 82955 

Prosinec 10053 2,76 27746 14913 3,95 58906 86653 

Celkem 124740 2,76 344282 198085 3,95 782436 1126718 

 

 

Graf č. 2: Podíl VT a NT měsíčně za rok 2009 
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Firma Prestar, s.r.o. má tři spojené budovy - starou halu, novou halu a lakovnu. Nová 

hala je z části tvořena kancelářemi a zbývající část je vyuţita k výrobě zařízení a skladování 

součástek. Nová hala je vybavena ve všech částech úspornými zářivkami, které mají spotřebu 

necelých 10 W. Chodby jsou vybaveny automatickými snímači osvětlení, které jsou nastavené 

podle venkovního osvětlení. 

Stará hala a lakovna jsou vybaveny ţárovkami, jejichţ spotřeba se pohybuje od 25 do 

40 W. Stará hala je vyuţívána k montování a výrobě zařízení. V lakovně, jak jiţ vyplývá 

z názvu, se části zařízení lakují, zbývající část budovy je vyuţívána jako skladiště pro hotové 

výrobky. 

 

Plyn 

Plyn je ve firmě pouţíván převáţně k topení. Spotřeba je měřena pro kaţdou budovu 

zvlášť.  

 

Tabulka č. 5: Údaje z faktur za plyn roku 2009 

  

Spotřeba plynu v m3     

Stará hala Lakovna Nová hala Suma 2009 Kč/m3 Cena Kč/měsíc 

Leden 12597 2283 3154 18034 13,90 250673 

Únor 8493 985 2241 11719 13,90 162894 

Březen 6773 839 1634 9246 13,90 128519 

Duben 1520 600 198 2318 13,90 32220 

Květen 1319 508 0 1827 13,90 25395 

Červen 854 271 64 1189 13,90 16527 

Červenec 710 83 59 852 13,90 11843 

Srpen 652 133 47 832 13,90 11565 

Září 763 239 50 1052 13,90 14623 

Říjen 2654 481 0 3135 13,90 43577 

Listopad 4170 556 463 5189 13,90 72127 

Prosinec 8604 844 1736 11184 13,90 155458 

Celkem 49109 7822 9646 66577   925420 
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Jak vyplývá z níţe uvedeného grafu největší spotřeba plynu je ve staré hale. Tato 

budova je nezateplená a nejsou zde plastová okna. Pokud není dostatek zakázek, tak aby byly 

vyuţity všechny budovy, je právě tato budova nejvíce vyuţívána. 

 

 

Graf č. 3: Spotřeba plynu 

 

Lakovna, která také není zateplena a není vybavena plastovými okny, má nejmenší 

spotřebu plynu vyuţíváného k topení. Převáţně proto, ţe je to nejméně vyuţívána budova. 

Především jsou v ní skladovány hotové výrobky. 

Vytápěním se snaţíme dosáhnout tepelné pohody v místnostech. Vlivem řady faktorů je 

naše spotřeba na vytápění zvyšována, patří zde například špatná tepelná izolace, zakryté 

tepelné zdroje nebo zbytečné přetápění. Vymezením negativních faktorů a jejich odstraněním 

bude energie potřebná k vytápění mnohem niţší. 
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Voda 

Voda není členěna pro jednotlivé budovy ani pro jednotlivé činnosti. Je měřena jen 

celková spotřeba, nedá se tedy přesně zjistit, kde eventuelně dochází ke ztrátám. Ovšem voda 

je pouţívána ve firmě Prestar, s.r.o. převáţně k hygienickým účelům. Do výroby je voda 

pouţívána minimálně a to jenom při chlazení. 

 

Tabulka č. 6: Údaje z faktur za vodné pro rok 2009 

  Spotřeba vody v m3 Kč/m3 Kč/měsíc 

Leden 153 34,57 5289 

Únor 92 34,57 3180 

Březen 102 34,57 3526 

Duben 102 34,57 3526 

Květen 115 34,57 3976 

Červen 99 34,57 3422 

Červenec 122 34,57 4218 

Srpen 100 34,57 3457 

Září 83 34,57 2869 

Říjen 99 34,57 3422 

Listopad 96 34,57 3319 

Prosinec 109 34,57 3768 

Celkem 1272   43973 

 

 

Graf č. 4: Přehled spotřeby vody za rok 2009 
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Jak jiţ bylo zmíněno, voda je pouţívána hlavně k hygienickým potřebám. Ve staré hale 

se nachází umývárna a toalety. Sprchy i umyvadla jsou vybaveny starším kohoutkovým 

systémem, který moc netěsní a při špatném utaţení voda odkapává zbytečně do odpadu. 

Zvyšuje se tím spotřeba vody a navyšují se náklady. V budově jsou dvě koupelny, které 

obsahují celkem 6 sprch a v celé budově se nachází 8 umyvadel, z toho 4 v koupelnách, 2 na 

toaletách a 2 jsou umístěny v hale u výroby. V nové hale a lakovně jsou k dispozici umyvadla 

v celkovém počtu 12 ks a toalety. Umyvadla v nové hale jsou jiţ vybavena pákovým 

systémem, v lakovně jsou stále kohoutky. 

 

 

Obrázek č. 11: Umyvadlo nacházející se v nové hale při východu z budovy. 

 

Čistírna odpadních vod 

Firma Prestar, s.r.o. má vybudovanou vlastní biologickou čistírnu odpadních vod. Firma 

se nachází na okraji Opavy, kde není zavedena kanalizace. Z tohoto důvodu si postavili 

vlastní biologickou čistírnu odpadních vod. 

Čistírna má stanovené limity pro dodrţování BSK a CHSK a nerozpustné látky, tak aby 

vyčištěná voda mohla být vypouštěna zpět do přírody. Pro BSK je limit stanoven na 30 mg/l, 

CHSK má limit 120 mg/l a nerozpustné látky mají stanoveno maximální mnoţství 30 mg/l. 
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Kaţdý rok je prováděna kontrola kvality vody třikrát. Během roku 2009 bylo zjištěno 

následující mnoţství látek ovlivňující kvalitu vody: 

 

Tabulka č. 7: Naměřené hodnoty ovlivňující kvalitu vody. 

  

Naměřené hodnoty za dané 
čtvrtletí v mg/l 

I. II. III. 

BSK 21 13 14 

CHSK 146 68 52 

Nerozpustné látky 7 6 10 

 

Biologické čistírny odpadních vod se dělí na anaerobní a aerobní. Firma Prestar, s.r.o. 

vyuţívá anaerobní čistírnu. 

Anaerobní čistírny odpadních vod uplatňují technologii, která je vlastně intenzifikací 

přírodních procesů podobných těm, jaké probíhají samovolně na dně  jezer a rybníků. 

Působením anaerobních bakterií, které se mnoţí na členité ploše biofiltru (je umístěný v 

reaktoru, kam přichází voda mechanicky předčištěná z usazovací nádrţe), se postupně sniţuje 

obsah organických látek. Přes dosazovací nádrţ vytéká voda vyčištěná na 70 %. V kombinaci 

s dalším stupněm čištění, tedy s pískovým nebo zemním filtrem, se dosáhne účinnosti čištění 

85 %.  

 Výhodou jsou nízké provozní náklady (nulová spotřeba elektřiny) a moţnost 

přerušovaného chodu. Nevýhodou je hlavně jiţ zmíněná omezená ţivotnost dočišťovacích 

filtrů a jejich velká plocha. Dočištění je však nezbytné, protoţe nároky na kvalitu vyčištěných 

odpadních vod určených k zasakování jsou vysoké. 
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5.1.2  Barvy a ředidla 

 

 

Obrázek č. 12: Práce v lakovně 

 

Barvy a ředidla jsou vyuţívány v lakovně, kde jsou díly zařízení přestříkávány na 

poţadovanou barvu. 

 

Tabulka č. 8: Spotřeba barev a ředidel  

  

Spotřeba v kg za rok 2009 

Barvy Ředidla 

Leden 72 13 

Únor 57 10 

Březen 61,5 11 

Duben 75 13 

Květen 58 10 

Červen 61 11 

Červenec 67,5 12 

Srpen 69 12 

Září 62 11 

Říjen 74,5 13 

Listopad 68 12 

Prosinec 59 10 

Celkem 784,5 138 
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Firma Prestar, s.r.o. pouţívá syntetické barvy základní a vrchní. Barva syntetická 

základní antikorozní rychleschnoucí S2000 nebo S2003 je určena k základním nátěrům, 

obsahuje xylen (směs izomerů), nízkovroucí hydrogenovaný benzín, fosforečnan zinečnatý a 

maximální obsah VOC je 450 g/l.  Barva syntetická vrchní S2013 obsahuje benzínovou 

frakci, hydrogenovanou těţkou a nízkovroucí hydrogenovaný benzín. Maximální obsah VOC 

je 400 g/l. 

Pro obě barvy platí:  Hořlavé (R 10), zdraví škodlivé při vdechování a při styku s kůţí 

(R 20/21), dráţdí kůţi (R 38), toxické pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobě 

nepříznivé účinky ve vodním prostředí (R 51/53). Barvy je potřeba uchovávat mimo dosah 

dětí (S 2), uchovávat obal těsně uzavřený na dobře větraném místě (S 7/9), uchovávat 

oddělené od potravin, nápojů a krmiv (S 13), nevdechovat aerosoly (S 23), zamezit styku 

s kůţí a očima (S 24/25), při poţití okamţitě vyhledat lékařskou pomoc (S 46) a pouţít pouze 

v dobře větraných prostorách (S 51). 

Ředidlo S6001 do syntetických nátěrových hmot nanášených stříkáním obsahuje toluen 

a nízkovroucí hydrogenovaný benzín. A platí pro něj věty R 10, R 38, R 48/20 zdraví 

škodlivý nebezpečí váţného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, R 

51/53, S 2, S 23, S 29 nevylévat do kanalizace, S 36/37 pouţívat ochranný oděv a ochranné 

rukavice, S 46 a S 51. 
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5.1.3 Odpady a emise 

 

 

Obrázek č. 13: Kontejnery na kovový odpad 

 

Společnost Prestar, s.r.o. produkuje odpad uvedený níţe v tabulce. Odpad, který není 

nebezpečný, tzn. ţelezný odpad, papírový a lepenkový odpad, kabely a kovový odpad je 

odváţen společností Ritschny kovošrot a sběr surovin, s.r.o. 

Při likvidaci nebezpečného odpadu, mezi který jsou v této firmě zařazeny odpadní 

barvy, převodové oleje, znečištěné obaly, filtrační materiál a pneumatiky společně s 

komunálním odpadem vyuţívá sluţeb společnosti Marius Pedersen a.s. Hradec Králové. 

Firma Marius Pedersen a.s. poskytuje vlastní speciální kontejnery na druhy nebezpečného 

odpadu, pro které si dle potřeby jezdí a vyměňuje je za prázdné.  
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Tabulka č. 9: Přehled vzniklého odpadu firmy Prestar, s.r.o. 

Název odpadu dle 
Číselníku odpadů 

Kód 
odpadu 

Kategorie 
odapdu 

Celkové 
množství 
odpadu v 

kg Název přebírající firmy 

Třísky železných 
kovů 120101 O 83033 

Ritschny kovošrot a sběr 
surovin, s.r.o. 

Papírový a 
lepenkový odpad 150101 O 60 

Kabely 160118 O 88 

Kovový odpad 170405 O 176253 

Celkem     259434 

          

Odpadní barvy 80111 N 731 

Marius Pedersen, a.s. 
Hradec Králové 

Převodové oleje 130208 N 1188 

Znečištěné obaly 150110 N 803 

Filtrační materiály 150202 N 1258 

Pneumatiky 160103 N 30 

Komunální odpad 200301 O 17000 

Celkem     21010 

 

 

Obrázek č. 14: Orientační tabulka nad kontejnery pro nebezpečný odpad 
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Největším producentem emisí do ovzduší je komín z lakovny a komín z topení. Celková 

roční produkce tuhých znečisťujících látek, které jsou vypouštěny do ovzduší je 0,428 tun za 

rok 2009. 

 

 

Obrázek č. 15 : Komín vedený z lakovny 

 

5.2  Stanovení priorit 

Analýzou tabulek Top Twenty jsem stanovila priority projektu čistší produkce. Dle 

tabulky TT3 je evidentní, ţe produkce kovového odpadu je na prvním místě jak po stránce 

mnoţstevní, tak po stránce finanční.  V tabulce TT1 se ukazuje, ţe kovový materiál je zároveň 

nejvyšší vstupní surovinou. Je zde také ukázáno, ţe surovina je vyuţívána na 82% to 

znamená, ţe z celkového vstupu je odpad 18%. A právě těchto 18% není na prvním místě 

produkce odpadu. Pokud bych se zaměřila na procentuální produkci odpadu ze vstupních 

surovin, je na vrcholu právě lak a ředidla, kdy vyuţití těchto surovin ve výrobě je pouhých 

21%. Další v pořadí je plyn, který je vyuţíván ve výrobě k topení a to na 73% z celkového 

vstupu. 
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Po analýze tabulek TT jsem se zaměřila na kovové suroviny, lak a ředidla a plyn. Ke 

zlepšení by mohlo dojít i u spotřeby vody a elektrické energie. 

V následující kapitole bude poukázáno na moţný návrh opatření k ochraně ţivotního 

prostředí a moţným úsporám. 
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6. Vyhodnocení získaných údajů a návrh na vyuţití čistší produkce 

 

6.1 Stanovení cílů ze stanovených priorit 

1. Sníţit produkci kovového odpadu o 5% 

2. Sníţit spotřebu barev a ředidel o 15% 

3. Zvýšit vyuţití plynu v podniku o 5% 

4. Sníţit spotřebu vody o 6% 

5. Sníţit spotřebu elektrické energie o 2% 

Těchto cílů bych chtěla dosáhnout při analýze na konci roku 2010. 

 

6.2 Analýza skutečných příčin – bilance 

Kovový materiál 

Kovový materiál postupuje podnikem následovně. Ze zakoupených kovových plátů 

vystříhávají nebo vyřezávají jednotlivé potřebné tvary. Ty se dále zpracovávají např. na 

soustruhu do potřebných tvarů, které se montují do výsledných výrobků. Při montáţi se 

pouţívají ostatní kovové materiály např. šrouby, vruty, nýty, profilový materiál, které jsou 

zakoupeny jiţ hotové. 

Materiálová bilance jednotlivých postupů při výrobě 

- stříhání a řezání základního materiálu  7,5% 

- soustruţení      5% 

- zmetky      2% 

- svařování      1% 

součet       15,5% 
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Finanční bilance jednotlivých postupů při výrobě 

- stříhání a řezání základního materiálu  2 844 180 Kč 

- soustruţení      1 896 120 Kč 

- zmetky         758 448 Kč 

- svařování         379 224 Kč 

součet       5 877 972 Kč 

 

Barvy a ředidla 

Jednotlivé sestavené díly po přechodu do lakovny jsou nastříkány základní barvou a po 

uschnutí přestříkávány na konečnou barvu dle poţadavků zákazníka. Ředidlo se vyuţívá 

k naředění barev a k čištění nástrojů pouţitých při barvení a znečištěného okolí. Při likvidaci 

odpadu dochází ke smíchání barev a ředidla (společná likvidace) z toho důvodu nelze zjistit 

procentuální rozdělení ztrát na oba materiály. 

Materiálová bilance 

- nanášení      54% 

- čištění      14% 

- nepouţité zbytky obalech   10% 

součet      78% 

 

Finanční bilance 

- nanášení      81 000 Kč 

- čištění       21 000 Kč 

- nepouţité zbytky v obalech     15 000 Kč 

součet      117 000 Kč 
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Plyn 

Plyn, jak jiţ bylo uvedeno, je vyuţíván pouze k vytápění. Z toho vyplývá, ţe ke ztrátě 

dochází únikem tepla přes nezateplené zdi a netěsnící stará okna. 

  

Voda 

Při spotřebě vody dochází hlavně v umývárnách a na toaletách ke ztrátě 21%. Pouţití 

vody při výrobě je zanedbatelné. 

 

Elektrická energie 

Materiálová bilance 

- spotřeba při výrobě    6% 

- spotřeba při osvětlení    5% 

- ostatní      2% 

součet      13% 

 

Finanční bilance 

- spotřeba při výrobě     67 603 Kč 

- spotřeba při osvětlení     56 335 Kč 

- ostatní       22 535 Kč 

součet      146 473 Kč 

 

6.3 Návrh moţných opatření 

6.3.1 Návrh moţných opatření pro sníţení kovového odpadu 

Materiálovou bilancí produkce kovového odpadu jsem zjistila, ţe největší podíl na 

ztrátě materiálu má stříhání a řezání poţadovaných tvarů. Je nutno efektivněji postupovat při 
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rozvrţení tvarů před stříháním nebo řezáním. Větší zbytky kovových desek nedávat do 

odpadu, ale vracet zpět do skladu k pozdějšímu zpracování. Při potřebě menších tvarů lze pak 

na místo nových desek vyuţít tyto rozpracované zbytky. 

 

 

Obrázek č. 16:Krabice na ţelezný šrot 

 

Ztrátovost u ostatního kovového materiálu je způsobena zejména velkým podílem 

nekvalitních výrobků. Navrhuji změnu dodavatele. Stojí za úvahu vyšší cena nakupovaného 

drobného materiálu a vyšší kvality, díky které bude odpad niţší. 

6.3.2 Návrh moţných opatření pro sníţení spotřeby barev a ředidel 

Zbytky barev v obalech je nutné vyplachovat ředidlem a vzniklou směs vracet ředěním 

barev zpět do výroby. Efektivněji přistupovat k organizaci práce v lakovně. Práci začít aţ po 

shromáţdění většího počtu výrobků, tak aby nedocházelo k delším prostojům, při kterých je 

nutno čistit stříkací pistole. Vyuţívat barvy tzv. 2 v 1, které obsahují základní i vrchní barvu 

v jednom balení. Novější typy stříkacích pistolí a zaměřit se na barvy s vyšším obsahem 

sušiny. 
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6.3.3 Návrh moţných opatření na sníţení spotřeby elektrické energie 

Největší spotřebou elektrické energie je samotná výroba. Návrh na sníţení spotřeby 

právě pro výrobu je moţnost nakoupit nové zařízení s menší spotřebou energie. Společnost 

Prestar, s.r.o. má však vcelku nové technologie, proto by pro ně tato varianta byla velkou 

investicí s malou efektivitou. Zbývá jen motivovat zaměstnance, aby zbytečně nenechávali 

stroje zapnuté. Například při vyřezávání určitých dílů, si všechen materiál nachystat a poté 

zapnout zařízení a tvary vyřezat. Ne naopak. 

Druhým největším spotřebitelem elektrické energie je osvětlení: 

- volba světelného zdroje – jedná se právě o starou halu, kde jsou všude ţárovky 

s velkou spotřebou. Sníţení elektrické energie můţe být dosaţeno výměnou 

vhodných svítidel. 

- sníţení mnoţství osvětlení – můţe být dosaţeno opatřením čidel, která se dají pouţít 

na chodbu a toalety, tak aby byla osvětlena pouze ta část, která je momentálně 

vyuţívána 

- apelací na zaměstnance – zbytečně nenechat svítit v místnostech, ve kterých se delší 

dobu nikdo nebude nacházet. 

Posledním, ze tří skupin spotřebitelů elektrické energie je skupina ostatní. Její část 

spotřeby je necelých 21%. Jedná se hlavně o prostory kanceláří, kde jsou zapnuté počítače, 

hraje rádio, varná konvice a jiné. 

I zde je návrh čistší produkce zaměřen na zaměstnance. Nenechávat spotřebiče zapnuté 

v nepřítomnosti a vyuţívat je efektivně. Například při vaření kávy se domluvit s kolegy a 

uvařit vodu v přesném mnoţství pro více lidí, ne kaţdý zvlášť převařuje neustále velké 

mnoţství vody. 

6.3.4 Návrh moţných opatření na sníţení spotřeby plynu 

 Konkrétní doporučení ke sníţení spotřeby plynu: 

- zateplení staré haly – tato budova je při nízké produkci hlavní budovou, přes tenké 

stěny této haly uniká spousta zbytečně vynaloţené energie ven 

- výměna oken za plastová na staré hale – nová okna mají lepší izolační vlastnost 
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- přesun výroby do haly nové – výměna oken a zateplení staré haly by se mohlo zdát 

ekonomicky náročné, protoţe ale firma má k dispozici ještě jednu halu, novou, 

můţe při nedostatku zakázek přesunout výrobu tam. Hlavně v měsících kdy je 

potřeba topit. 

- krátkodobé a intenzivní větrání 

- nepřetápění místností – v prostorech kanceláří, je v průměru teplota okolo 25 – 26 
o
C, 

průměrná teplota by se měla pohybovat kolem 22 
o
C. Můţe být nainstalován 

automatický termostat, aby udrţoval teplotu. 

- nevytápět zbytečně jiné místnost – kanceláře v budově jsou otevřené a veškeré teplo je 

vypouštěno na chodby, doporučení zavírat dveře mezi kancelářemi a chodbou ušetří 

spotřebu plynu. Na chodbách stačí teplota 15 
o
C a není nutné vytápět ji skrz jinou 

místnost. 

6.3.5 Návrh moţných opatření na sníţení spotřeby vody 

Na sníţení spotřeby vody je potřeba zaměřit se na starou halu. Nová hala a lakovna jsou 

vybaveny tak, aby spotřeba vody byla co nejniţší. 

Moţné doporučení ke sníţení nákladu za vodu: 

- změna kohoutků u umyvadel a sprch – jedná se hlavně o starou halu, kde jsou neustále 

klasické kohoutky, které jiţ netěsní a voda uniká. Nelze zmapovat kolik vody uteče, 

protoţe pro celou firmu je jen jeden měřič. 

- instalace nových splachovadel s dvojím splachováním, která umoţní spláchnout 

menším mnoţstvím vody. Případně nejlevnější úpravou je vzít starou PET a 

uzavřenou prázdnou (zatíţenou) dát do splachovače, sníţí se objem vody. 

- poučení zaměstnanců o optimálním postupu při sprchování. 
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6.4 Realizace a vyhodnocení výsledků 

Začátkem roku 2010 vedení firmy dle mých návrhů rozhodlo, ţe hlavní výroba se 

přesune do nové haly. Coţ znamená, ţe v období, převáţně v zimních měsících, kdy není tolik 

poţadavků, bude vyuţívána jen hala nová, která je zateplena a má nová těsnící okna. 

Došlo k namontování termostatů do kanceláří pro lepší regulaci tepla v místnostech. 

V umývárnách staré haly byly vyměněny vodovodní baterie za pákové a v prostorách 

haly postupně došlo k výměně ţárovek za úsporné zářivky. 

Během roku bylo několik školení, kde bylo zaměstnancům vysvětleno jak a kde je 

potřeba šetřit dle mých návrhů. Zaměstnancům na těchto školeních bylo slíbeno finanční 

ohodnocení, které se bude odvíjet od výsledků na konci roku. Pan Josef Matušovský, který 

byl pověřen vedením úsporného projektu zaměstnancům zdůraznil, ţe toto šetření neprobíhá 

jen z ekonomických důvodů, ale ţe jde o šetření ţivotního prostředí nás všech. 

6.4.1 Tabulky Top Twenty po roce 2010 

 

Tabulka č. 10: TT1, nejvýznamnější suroviny a pomocné látky 

Č. Materiál 

Je
dn
ot
ka 

Množství / 
rok 

Jednotková 
cena 

Celková 
cena 

Použití 
Podíl (%) 

zužitkovaný 
ve výrobku 

Ekonomická 
ztráta 

1. Kovové desky kg 1 452 961 28,13 40 871 793 Výroba 85 6 130 769 

2. Plastové části ks 5 982 39,57 236 708 Výroba 99 2 367 

3. 
Ostatní kovové 
části t 163 978 24,61 4 035 499 Výroba 92 322 840 

4. Plyn m
3
 60 574 13,90 841 979 Vytápění 81 159 976 

5. 
Elektřina NT 

k
W
h 124 825 2,76 344 517 

Výroba, 
osvětlení - - 

  

Elektřina VT 

k
W
h 192 936 3,95 762 097 

Výroba, 
osvětlení - - 

  Elektřina celková cena 1 106 614   87 143 860 

6. 
Voda m

3
 1 184 34,57 40 931 

Hygiena, 
výroba 81 7 777 

7. Barvy kg 745 173,92 129 570 Lakovna - - 

8. Ředidla kg 69 98,60 6 803 Lakovna - - 

  Barvy a ředidla celková cena 136 374   24 103 644 

9. Olej L 5839 120,00 700 680 Výroba 80 140 136 
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Tabulka č. 11: TT3, nejvýznamnější odpady a emise 

Č. 
Název odpadu nebo 

emise 
 

Jednotka 
Množství 

/ rok 

Cena 
obsažených 

surovin 

Cena za 
zneškodnění 

Celkové 
náklady 

1. Kovový odpad kg 231062 6130769 -1055953 5074816 

2. Komunální odpad kg 17500   8750 8750 

3. Filtrační materiály kg 1326   10343 10343 

4. Převodové oleje kg 1168 140136 0 140136 

5. Znečištěné obaly kg 786   6445 6445 

6. Odpadní barvy kg 643 103644 5787 109431 

7. 
Papír a lepenkový 
odpad kg 67   -54 -54 

8. Pneumatiky kg 30   78 78 

9. Plastové obaly kg     3096 3096 

6.4.2 Zhodnocení konečné analýzy 

Následovně hodnotím výsledky analýzy. Podíl kovového odpadu byl sníţen o 4% , jak 

cíl jsme si stanovili 5%, ale i přesto povaţujeme tento výsledek za dobrý. Celkové náklady na 

kovové odpady byly v roce 2010 o 975 567 Kč sníţeny. 

Spotřebu barev a ředidla jsme si stanovili sníţit o 15%, podařilo se dosáhnout sníţení 

12%, 13 764 Kč. Sníţení povaţuji za dostatečné, v dalším období je nutno soustředit se na 

větší úsporu hlavně barev, např. modernizací stříkacích pistolí.  

Díky přesunutí výroby do nové zateplené haly a vyuţívání staré haly pouze v měsících 

kdy nebylo třeba jí vytápět, jsme zvýšili vyuţití plynu o 8%, přestoţe v cílech bylo 

naplánováno pouze 5%. Díky sníţené spotřebě plynu bylo ušetřeno 83 441 Kč.  

Spotřebu vody se oproti cíli 6% podařilo sníţit o 7%. Ke sníţení spotřeby vody došlo 

díky zapojení zaměstnanců do procesu šetření. Firma Prestar, s.r.o. ušetřila 3042 Kč. 

V roce 2010 došlo k mírnému sníţení spotřeby elektrické energie, ale  procentuální 

podíl zuţitkovaný ve výrobku zůstal na 87%, tedy se nezměnil. Cíl stanovený na 2% nebyl 

splněn. 

Celková úspora po zavedení čistší produkce byla za rok 2010 vyčíslena na částku 

1 199 814 Kč. 

K úsporám došlo z velké části díky podpoře zaměstnanců, byla jim proto vyplacena 

„ekologická odměna“ jednorázově 3000 Kč.  

Většina úspor byla dosaţena bez nákladů a s okamţitou návratností. 
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7. Závěr 

Cílem mé práce bylo seznámení s metodikou čistší produkce a s návrhem čistší 

produkce pro společnost Prestar, s.r.o. Uvedená společnost se zabývá projektováním a 

montováním zařízení pouţívaných k výrobě trubek a k manipulaci s těţkými břemeny. 

V úvodu jsem se zaměřila na seznámení se strojírenskou firmou Prestar, s.r.o. se sídlem 

v Opavě. Popsala jsem její hlavní činnost, rozdělenou do dvou odvětví. Zmínila jsem se o vizi 

do budoucnosti společnosti Prestar, s.r.o. Zdůraznila jsem poţadavek firmy na originalitu a 

spolehlivost a zároveň na ohleduplné chování k ţivotnímu prostředí např. vlastní biologickou 

čistírnou odpadních vod. 

Dále jsem ve své práci popsala čistší produkci jako preventivní strategii podporující 

efektivní vyuţívání vstupních zdrojů a sniţující rizika vůči člověku i ţivotnímu prostředí [3]. 

Popsala jsem hlavní význam této strategie, historii čistší produkce ve světě i v České 

republice. Dále jsem čistší produkci definovala, označila nejdůleţitější faktory ovlivňující 

vznik odpadů a znečištění. Věnovala jsem se charakteristickým znakům čistší produkce. 

Naznačila jsem přínos zaměstnanců k ochraně ţivotního prostředí. Následně jsem zhodnotila 

význam zavádění čistší produkce a obecnou aplikaci ve výrobních podnicích. 

Pokračovala jsem zavedením čistší produkce přímo ve strojírenské firmě Prestar, s.r.o. 

Opava. V prvním bodě jsem provedla analýzu vstupů a výstupů. Konkrétně jsem se zaměřila 

na nejvýznamnější suroviny a na nejvýznamnější odpady a emise jak po stránce materiální tak 

finanční. Získané údaje jsem zpracovala do tabulek nazývaných Top Twenty. 

Na základě tabulek Top Twenty jsem stanovila priority projektu čistší produkce pro 

firmu Prestar, s.r.o. Jako cíl jsem stanovila: 

1. Sníţit produkci kovového odpadu o 5% 

2. Sníţit spotřebu barev a ředidel o 15% 

3. Zvýšit vyuţití plynu v podniku o 5% 

4. Sníţit spotřebu vody o 6% 

5. Sníţit spotřebu elektrické energie o 2% 

Materiálově a finančně jsem zkonkretizovala ztráty a na jejich základě jsem provedla 

bilanci. 
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Zpracovala jsem návrh řešení stanovených cílů, které jsem přednesla v závěru roku 

2009 panu Josefu Matušovskému a zároveň jsem navrhla jejich realizaci od ledna 2010. 

Následně mi bylo oznámeno, ţe vedení firmy Prestar, s.r.o. můj návrh ve většině bodů 

odsouhlasilo. 

Po ukončení roku 2010 jsem na základě podkladů od pana Matušovského zpracovala 

tabulky Top Twenty a porovnala s předcházejícím rokem. Zavedení čistší produkce ve firmě 

Prestar, s.r.o. v některých bodech přineslo poţadované úspory, v některých bodech dokonce 

předčilo očekávání. Po seznámení s konečným výsledkem konstatovalo vedení firmy Prestar, 

s.r.o., ţe je spokojeno s výsledky a v nastoleném trendu čistší produkce bude pokračovat i 

v dalších obdobích a pokusí se uskutečnit návrhy, které v roce 2010 nebyly zrealizovány, 

např. zateplení staré haly a lakovny. 
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Příloha č. 2 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 9. února 2000 č. 165 

k Národnímu programu čistší produkce 

             V l á d a 

             I.  b e r e  n a v ě d o m í   Národní program čistší produkce obsaţený       v části III a 

IV předloţeného materiálu upravený podle připomínky vlády; 

            II.  u k l á d á   ministru ţivotního prostředí průběţně sledovat a kaţdoročně k 31. 

březnu, počínaje rokem 2001, předkládat vládě vyhodnocení přínosů Národního programu 

čistší produkce; 

           III. d o p o r u č u j e   ministrům ţivotního prostředí, průmyslu a obchodu, 

zemědělství, pro místní rozvoj, obrany, dopravy a spojů, vnitra a školství, mládeţe a 

tělovýchovy a místopředsedovi vlády a ministru financí a 1. místopředsedovi vlády a ministru 

práce a sociálních věcí a ministru zdravotnictví průběţně vyuţívat principů Národního 

programu čistší produkce a zavádět je     do činnosti resortů. 

Provedou: 

ministři ţivotního prostředí, 

průmyslu a obchodu, 

zemědělství, pro místní rozvoj, 

obrany, dopravy a spojů, vnitra, 

školství, mládeţe a tělovýchovy, 

místopředseda vlády a  

ministr financí, 

1. místopředseda vlády a  

ministr práce a sociálních věcí 

a ministr zdravotnictví 

Předseda vlády 

Ing. Miloš   Z e m a n , v. r. 
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Příloha č. 3                                                  

                                                          

Poslání Českého centra čistší produkce  

 

České centrum čistší produkce je nevládní, nezisková a nezávislá organizace, která je zdrojem 

know-how o prevenčních postupech (čistší produkci) v České republice. 

Centrum plní katalytickou a koordinační funkci při zavádění čistší produkce v České 

republice tím, ţe: 

- zapojuje všechny zainteresované skupiny do procesu integrace čistší 

produkce do běţné praxe organizací a jednotlivců, kteří ovlivňují vznik 

odpadu a znečištění  

- vytváří trh pro čistší produkci  

Centrum slouţí svým posláním především průmyslovým podnikům, nevýrobním podnikům a 

administrativě České republiky. Zároveň svou pozornost zaměřuje na průmyslové asociace, 

místní státní správu a samosprávu, školy, regionální centra čistší produkce a konzultační 

firmy, finanční organizace a v neposlední řadě veřejnost. Centrum se orientuje především na 

domácí aktivity, ale zároveň poskytuje své sluţby i v zahraničí. 

 

Centrum realizuje své poslání tím, ţe: 

- zajišťuje trénink a vzdělávání,  

- poskytuje konzultační sluţby,  

- pomáhá při tvorbě politiky,  

- zajišťuje mechanismy financování,  

- je zdrojem informací.   

Strategie čistší produkce pouţívá metodiku zaloţenou na vysoké kvalitě výrob, výrobků a 

sluţeb a Centrum proto usiluje o stálé zlepšování kvality svých činností. Vedle standardu 

vysoké kvality jsou klíčovými hodnotami Centra při poskytování sluţeb:  
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- zaměření na stálé systémové uplatňování preventivních opatření, která 

vedou k dosaţení neustálého zlepšování zákazníkova environmentálního 

profilu při současném zvyšování jeho konkurenceschopnosti,   

- uspokojení zákazníkových potřeb.   

 


