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Firma greiner packaging slušovice, s.r.o. je předním výrobcem plastových obalů a 

to jak v České Republice, tak na Slovensku. Velká produkce ovšem přináší i 

environmentální problémy. V předloţené práci je provedena charakteristika postupů firmy 

v oblasti odpadového hospodářství, hospodaření s vodou a podílu na znečišťování ovzduší 

v provozu a okolí. Teoretické podklady byly zpracovány s ohledem na výrobní technologie 

a moţné rizika spjaté s jejich provozem. Byly vypracovány návrhy pro komplexní 

ekomanagement firmy v souladu s legislativou České Republiky. 

 

Klíčová slova: greiner packaging slušovice, s.r.o., odpadové hospodářství, znečišťování 

ovzduší, emise, odpad, ČOV, havárie,  ekosystém, ekologický management, vodní 

hospodářství 

 

Annotation 

René Peterek : Environmental Management of the Company 

greiner packaging slušovice, Ltd. and it`s evaluation 

 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of 

environmental engineering, 

Graduation theses, 68 pages, 3 supplements, 2011 

 
Company greiner packaging slušovice, Ltd. is a leading manufacturer of plastic 

packaging, both in the Czech Republic and the Slovak Republic. Great production but also 



 

 

brings environmental problems. In the present work is a characteristic of companies in the 
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Seznam zkratek 

 

BAT    Best Available Techniques – nejlepší dostupná technologie 

BSK   Biologická spotřeba kyslíku 

CENIA  Česká informační agentura ţivotního prostředí  

ČOV    Čistička odpadních vod 

ČR   Česká republika 

ČSN   Česká státní norma 

EMAS Eco Management and Audit Scheme – Audit systému 

environmentálního managementu 

EMS Environmentální managerské systémy  

ES   Evropské společenství 

CHSK   Chemická spotřeba kyslíku 

ISO International Organization for Standardization – Mezinárodní 

organizace pro normalizaci 

ISOH   Informační systém odpadového hospodářství 

KÚ   Krajský úřad 

k.ú.   Katastrální území 

MŢP   Ministerstvo ţivotního prostředí 

NL   Nerozpuštěné látky 

NO   Nebezpečný odpad 

(PCB)   Polychlorinated biphenyls - Polychlorované bifenyly 

(PE)   Polyethylen 

(PE-HD)  High-density polyethylene – vysoko hustotní polyethylen 

(PE-LD  Low-density polyethylene – nízko hustotní polyethylen 

(PP)   Polypropylen 

(PS)   Polystyren 

(PET)   Polyethylentereftalát 

(PUR)   Polyuretan 

(PVC)   Polyvinylchlorid 



 

 

SWOT Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats - analýza silných 

a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb projektu 

TKO Tuhý komunální odpad 

TOC   Total organic carbon - Celkový organický uhlík 

TZL   Tuhé znečišťující látky 

UV Ultrafialové záření 

VHB Vodohospodářská bilance 

VOC Volatile organic compounds - Těkavé organické látky 
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1. ÚVOD 

Tato diplomová práce pojednává o environmentálních přístupech firmy greiner 

packaging slušovice s.r.o., zabývající se výrobou obalů z plastů, v jednotlivých segmentech 

ochrany ţivotního prostředí. Charakterizuje činnost firmy, její výrobní program 

a technologie. V jednotlivých oblastech, jak uţ v odpadovém hospodářství, v problematice 

nakládání s vodou, nebo ochrany ovzduší, analyzuje postoje a provozní postupy firmy 

v závislosti na součastné legislativě. Úkolem diplomové práce je zhodnotit současný stav 

produkce a nakládání s odpady, přiblíţit hospodaření s vodními zdroji ve firmě a moţné 

environmentální rizika spojené s provozem. V rámci ochrany ovzduší uvést moţné 

rizikové oblasti ve výrobě, které můţou ohrozit zdraví a ţivotní prostředí. Data do 

diplomové práce byla získána ve spolupráci s firmou greiner packaging slušovice s.r.o., ve 

spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem ţivotního prostředí a zemědělství 

a Městským úřadem ve Vizovicích, odborem ţivotního prostředí. Dále byla vyuţita 

rozsáhlá databáze produkce odpadů a způsobů nakládání s odpady, kterou spravuje 

agentura CENIA, zřízená Ministerstvem ţivotního prostředí. Další cenné údaje byly 

získány přímo od vedení firmy greiner packaging slušovice s.r.o. Údaje v diplomové práci 

jsou tedy zaloţeny na skutečných datech a informacích získaných jak z evidence, tak přímo 

od autorizovaných firem, provádějících měření. 

Tato diplomová práce by mohla být vyuţita jako datový a informační podklad 

k vypracování environmentálních manaţerských systémů ve firmě greiner packaging 

slušovice s.r.o., k moţné přípravě pro certifikaci ČSN EN ISO 14 001:2008, popřípadě 

k aktualizaci plánu odpadového hospodářství firmy greiner packaging slušovice s.r.o., nebo 

pro dílčí plány odpadového hospodářství původců na úrovni města/obce nebo sdruţení 

obcí, které jsou součástí Zlínského kraje. Práce poskytuje souhrnný environmentální profil 

firmy. 
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2. CÍLE PRÁCE 

- přiblíţit firmu greiner packaging slušovice, s.r.o., její produkci a technologie 

- provést analýzu odpadového hospodářství firmy 

- přiblíţit vodní hospodářství firmy a moţné environmentální rizika 

- zjistit a uvést dopady technologie výroby a vybavení firmy na moţnosti 

znečišťování ovzduší 

- zhodnotit daný stav a navrhnout postupy jak eliminovat, nebo omezit 

vyskytující se environmentální problémy v návaznosti na EMS 
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3. CHARAKTERISTIKA FIRMY GREINER PACKAGING SLUŠOVICE S.R.O 

Historie 

 

Psal se rok 1868 a Carl Albert Greiner zaloţil v Nürtingenu továrnu na zpracování 

korku. O 30 let později ji následoval sesterský závod v Horním Rakousku ve městě 

Kremsmünsteru. Výrobním programem byly korkové zátky pro pivní, vinné, likérové 

a moštové láhve. Pro zajištění dodávek korku zaloţily obě firmy společně začátkem 

20. století pobočný závod ve Španělsku, domovině korkových dubů. S rozpadem 

monarchie ovšem přišel Greiner o rozsáhlá odbytiště. Po druhé světové válce se opět 

začalo budovat na korku, jako základním materiálu. 

 

Carl Greiner měl sen vyrábět pěnovou hmotu (PUR), ten se uskutečnil začátkem 

50. let. Nejdříve v Německu a krátce poté v Rakousku začaly podniky vyrábět pěnovou 

hmotu v jednotlivých vypěňovacích blocích. Prvními oblastmi pouţití byly kašírované 

vloţky do bot, koupelnové předloţky, houby, potahy ramínek na šaty, nebo vloţky pro 

spodničky a šněrovačky. O 10 let později došlo k instalaci kontinuálních vypěňovacích 

zařízení a tak poloţen základní kámen k masové produkci, neměnné kvalitě a různým 

tvrdostem. Pro zpracování korku a výrobě pěny následovalo zpracování plastů. 

 

Závody v Německu a Rakousku prošly sice podobným vývojem, specializovaly se 

ale na rozdílné oblasti. Greiner v Německu kladl důraz na další rozvoj korku, budování 

laboratorní oblasti a výrobu pěnové hmoty. V Rakousku naproti tomu směřoval rozvoj do 

oblasti plastových obalů, pěnové hmoty pro nábytkářský průmysl a později také do výroby 

nástrojů, strojů a zařízení. 

 

V průběhu následujících let bylo postaveno několik závodů a zaloţena řada 

poboček v tuzemsku i zahraničí. Podnik rostl rovnoměrně a harmonicky a ještě dnes 

je vlastníkem rodina Greiner. 

 

Po mnoho desetiletí byly podniky sice familiárně spojeny, pracovaly však 

v Německu a Rakousku odděleně. Pro posílení úderné síly firem se rodina Greiner v roce 

1989 rozhodla závody spojit pod jednu kontrolní společnost usazenou v Rakousku. Zrodila 

se evropská GREINER GRUPPE. (Skupina Greiner) 
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Charakteristika  

 

Areál firmy greiner packaging slušovice s.r.o. v obci Neubuz byl vybudován 

v osmdesátých letech 20. Století jako jeden z objektů přidruţené výroby JZD AK 

Slušovice a v roce 1987 byla uvedena do provozu recyklační linka s kapacitou 3.500 tun 

regranulátu polyetylénu za rok. Spolupráce s firmou Greiner und Söhne G.m.b.H. 

se sídlem v Kremsmünsteru a tehdejší DAK MOVA Bratislava, vedla v roce 1992 

k zaloţení společného rakousko-českého podniku Greiner Movaplast se sídlem ve 

Slušovicích. Od roku 1995 byla firma registrována pod názvem Greiner, plastové 

obaly, s.r.o. Slušovice, jako stoprocentní dceřiná firma holdingové společnosti Greiner 

Holding ,AG. Výrobním programem společnosti Greiner, plastové obaly je produkce 

plastových obalů určených pro potravinářství, chemický a farmaceutický průmysl 

a kosmetiku. V roce 2003 byla v rámci změn v celé skupině greiner packaging 

international (GPI) firma přejmenována na greiner packaging slušovice s. r. o.  

 

 

Obrázek č. 1. Areál firmy greiner packaging slušovice s.r.o. 

Zdroj: greiner packaging slušovice s.r.o 
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Z pohledu zpracovávaných polymerů je upřednostňován ekologicky i funkčně 

výhodnější polypropylen, v menší míře je vyuţíván také polystyren. U vyfukovaných 

obalů je zpracovávaným materiálem lineární polyethylen. V současné době je firma 

největším výrobcem plastových obalů v Čechách a na Slovensku. 

 

Areál firmy se rozkládá na levém břehu vodního toku Všeminka v říčním 

kilometru 1,2 – 1,4 v území mezi vodním tokem a jeho bezejmenným levostranným 

přítokem a pozemní komunikací III/4915 Slušovice - Neubuz. V areálu se nachází hlavní 

výrobní hala, další provozy, jako vyfukování a potisk, administrativní budova, sklady 

a opravy strojního zařízení. VIZ :Příloha č. 1 : Výrobní areál – Greiner Slušovice 

 

Areál firmy greiner packaging slušovice s.r.o. je odkanalizován do vodního toku 

Všeminka. Odpadní vody jsou vedeny přes čistírnu odpadních vod AS-VARIOCOMP 

250 V. Dešťové vody z ploch, na nichţ můţe dojít k úkapům ropných látek z provozu 

motorových vozidel, jsou vedeny přes odlučovače ropných látek, kde můţe dojít v případě 

jejich úniku k zachycení. Čistírna odpadních vod a odlučovače ropných látek jsou 

provozovány firmou Oldřich Kovář – KOME, 763 12 Bratřejov 32.  

 

Areál firmy greiner packaging slušovice s.r.o. se nenachází v ţádném zvláště 

chráněném území. 

 

Identifikační údaje firmy 

 

 

Název:    greiner packaging slušovice s.r.o. 

    Greinerova 54 

    763 15 Slušovice 

    IČO: 469 01 507  

 

Statutární zástupce:  Ing. Ivo Benda 

 

Předmět činnosti: - koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v reţimu 

ţivnosti volné 

  - zpracování polymerů a výroba výrobků z plastů 
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  - výroba nástrojů 

  - podnikání v oblasti nakládání s odpady 

  - výroba, montáţ a opravy strojů s mechanickým pohonem 

 

kraj:       Zlínský kraj 

obec s rozšířenou působností třetího stupně: Vizovice 

obec:       Neubuz 

katastrální území:     Neubuz  

 

 

 

Technologie výroby  

 

Provozovna byla uvedena do zkušebního provozu v roce 1994. Projektová 

kapacita výrobního zařízení je 900 milionů potiskovaných obalů o objemu 90 aţ 1000 ml. 

Výrobním programem společnosti je výroba obalů z plastů určených pro průmysl 

potravinářský, chemický, farmaceutický, automobilový a kosmetický, včetně potisku fólií 

vyrobených z plastu, technologií suchého ofsetu, nebo obalení kartonem. Výroba a potisk 

obalů na Provozu I. je umístěn na parcele č. 305/1 aţ 305/4 v katastrálním území Neubuz 

v objektu centrálního skladu a potisku.  

 

Výroba obalů a potisk obalů technologií technického sítotisku na Provoze II. je 

umístěna v objektech bývalého areálu pro zpracování druhotných surovin na parcele 

č. 276 a č. 1168. 

Provoz I. 

 

Výrobní hala potisku na Provozu I. je součástí rozsáhlého výrobního a skladového 

monobloku. Prostor výrobní haly je jednopodlaţní budova typu PUMS. Výroba je 

zajišťována v třísměnném provozu. 

 

Vstřikované, tvarované kelímky a vaničky jsou potiskovány technologií suchého 

ofsetu nebo obaleny kartonem či plastovou fólií. Suchý ofset výrobku patří mezi nepřímý 

tisk z výšky, při kterém je tisková barva přenášena na potiskovaný materiál bez pouţití 

vlhčícího prostředku z tiskových prvků tiskové formy obepínající formový válec nepřímo, 

a to prostřednictvím přenosového ocelového válce potaţeného gumovým povlakem. 
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Schnutí ofsetových barev probíhá v sušícím tunelu stroje krátkým ozářením UV světlem 

pomocí UV lamp.  

 

Potisk probíhá následujícím způsobem. Z barevníku se přenese barva na tiskovou 

ofsetovou formu prostřednictvím systému rozvalovacích válců a nanášecího válce. Funkci 

protitlakového válce nahrazuje tzv. „kopyto“. Rotací formovacího válce se barva tlakem 

natiskne na pruţný povlak přednášecího válce. Poté následují další barvy. Můţe jich být 

aţ šest, resp. osm u strojů POLYTYPE. Při rotaci přenosového válce resp. z jeho 

příslušného úseku se kompletní obraz předtiskne na plášť potiskovaného výrobku, a to 

během jedné otáčky. V této sestavě můţe tedy tiskařský stroj tisknout vícebarevně. 

 

 

Obrázek č. 2 Zásobníky barev stroje POLYTYPE 

Zdroj: Peterek René, greiner packaging slušovice s.r.o. 
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Novými technologiemi jsou výroby kelímku typu K3 bez potiskování tiskařskými 

barvami, ale obalení kartonem. Tato technologie je zaměřena na sníţení emisí VOC, 

sniţování spotřeby přírodních zdrojů a ochranu ţivotního prostředí. Další inovativní 

technologií pro potisk je aplikace smrštitelné předtištěné fólie na kelímek, a to jak z (PS), 

tak z (PP). Jedná se o technologii sleeve. 

 

Na Provozu I. jsou instalovány ve výrobním objektu i 2 extruzní linky na výrobu 

třívrstvé extrudované polypropylenové fólie jak pro vlastní potřebu, tak i na prodej. 

Výrobce těchto strojů je SML Lenzing a OMIPA. 

 

 

Obrázek č. 3 Extruzní linka OMIPA 

Zdroj: Peterek René, greiner packaging slušovice s.r.o. 

 

Plastové obaly jsou na Provozu I. potiskovány technologií suchého ofsetu 

tiskařskými barvami od firmy Zeller - Gmelin GmbH & Co. Pro potisk se pouţívají vodou 

ředitelné tiskařské barvy typu UVAROLID s maximální obsahem VOC do 2%. 
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Jsou pouţity potiskovací stroje, na kterých se provádí aţ šestibarevný potisk od 

Holandské firmy VAN DAM v počtu osmi strojů, dále osmibarevný tisk na strojích 

POLYTYPE a POLYCUP v počtu čtyř zařízení, z celkového počtu dvanácti strojů je sedm 

strojů vyuţito na potisk kelímků a pět strojů na potisk víček. Dále stroje Clever 

a Hardgoods Sleev na potisky kelímků smrštitelnou fólií, stroje Karina 1200 CZ, stroj typu 

Kafuma a technologie Hörauf na potisk kelímků technologií K3. 

Provoz II. 

 

Provoz II. v objektu výrobní haly má instalováno celkem 13 vyfukovacích strojů 

typu KRUPP-KAUTEXT a BATENFELD-FISCHER pro výrobky z plastu. 

V samostatném dalším objektu výrobní haly o rozměrech 36,35 m  x 12,35 m  x 6 m jsou 

umístěny dva tiskařské stroje WERNER a jeden tiskařský stroj OMSO pro technologii 

potiskování sítotiskem. Výroba je opět zajišťována třísměnným provozem.  

 

Sítotisk patří do skupiny „průtiskových“ tiskových technik. V principu se jedná 

o protlačování tiskové barvy skrz průchodná místa tiskové šablony, která je fixována na 

sítotiskovou tkaninu, kdy neprůchodná místa netisknou a naopak průchodná místa 

umoţňují průtisk barvy síťovinou. Tiskařské stroje pro technický sítotisk válcových obalů 

na Provozu II. jsou koncipovány tak, ţe místo tlakového válce rotačního sítotiskového 

stroje se upíná otiskovaný obal, a tiskový rám se pohybuje vpřed a vzad nad otáčejícím se 

potiskovaným obalem. 

 

Pro potisk se pouţívají sítotiskové barvy série „Z“ od výrobce Coates Screen Inks 

GmbH, které obsahují 50 aţ 70% VOC. Výrobky vyrobené technologií vyfukování 

popřípadě vstřikovyfukování tj. láhve, dózy, kanystry a technické výlisky jsou z části 

potiskovány technologií průmyslového sítotisku, nebo opatřeny etiketou a jsou vyráběny 

z (PE). 

 

Novým sortimentem výroby jsou obaly vyrobené z polyetylenu, polypropylenu, 

polyethylentereftalátů a polykarbonátu technologií vstřikovyfukování. Obaly vyrobené 

výše uvedenou technologií nalézají uplatnění mimo jiţ jmenovaných výrobních odvětví 

i jako komponenty kopírovacích strojů, průmyslu hraček a výrobku pro vyuţití volného 
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času. Ze zpracovávaných polymerů je upřednostňován ekologicky i funkčně výhodnější 

polypropylen (PP), v menší míře polystyren (PS) a u vyfukovaných výrobků je 

zpracováván lineární polyethylen (PE). Nová technologie je i čistý a recyklovatelný (R-

PET) pro koncepci výrobků technologie K3. 

 

 Charakteristika pouţívaných polymerních materiálů ve výrobě 

 

„Hlavní surovinou pouţívanou ve formě drti a granulátu jsou polyolefiny. 

Polyolefiny jsou homopolymery a kopolymery olefinů neboli alkenů, tj. uhlovodíků, které 

obsahují ve svých molekulách jednu dvojnou vazbu. K nejdůleţitějším patří 

homopolymery a kopolymery etylenu (ethenu) a propylenu (propenu)“. 

(DUCHÁČEK, 2006) 

 

Polyethylen (PE) 

 

„Polyethylenem je označován homopolymer etylenu. Existují dva základní typy 

polyetylenu. Pro jejich rozlišení máme různá kritéria. Prvým byly postupy pouţité k jejich 

výrobě. Tak se rozlišoval vysokotlaký a nízkotlaký PE. Druhým bylo rozvětvení 

makromolekul. Na jeho základě pak rozlišujeme lineární a rozvětvený typ PE. Lineární je 

dnes označován jako typ o vysoké hustotě (PE-HD), rozvětvený naopak jako typ o nízké 

hustotě (PE-LD).“ (DUCHÁČEK, 2006) 

 

„Struktura polyethylenu je velmi podobná struktuře nízkomolekulárního parafinu. 

Chemická odolnost polyetylenu se zvětšuje se stoupající krystalinitou. Při běţných 

teplotách odolává PE vodě, neoxidujícím chemikáliím včetně kyselin, zásad a solí a jejich 

roztoků a polárním i nepolárním rozpouštědlům“. (DUCHÁČEK, 2006) 

 

„PE má výbornou odolnost vůči nízkým teplotám, křehne aţ při – 120 ˚C. Za 

zvýšených teplot je stálý aţ do 90˚C. Za normálních podmínek je bílý a v tenčí vrstvě 

průhledný. Transparence vzrůstá s rozvětveností“. (DUCHÁČEK, 2006). 
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Ve firmě greiner packaging slušovice s.r.o. je polyetylen pouţíván na výrobu dóz, 

kanystrů a vyfukovaných kelímků. 

Polypropylen (PP) 

 

„Dnešní výroba polypropylenu se podobá výrobě polyetylenu nízkotlakým 

postupem. Tento polypropylen má rozvětvenou strukturu a můţe být ve formách 

ataktických, amorfních, isotaktický, či syndiotaktických, ty se liší teplotou tání. 

Pouţitelnost (PP) je asi do teploty 140 ˚C podle druhu“. (KIZLING, 2005), 

(DUCHÁČEK, 2006) 

 

„Polymer je světelně nestabilní a při teplotách pod -10 ˚C i křehký. Odolnost (PP) 

vůči chemikáliím je ve srovnání s polyetylenem větší, zvláště při vysokých teplotách. Při 

styku s rostlinnými a minerálními oleji je absorbuje polypropylen jen nepatrně beze změny 

mechanických vlastností“. 

 

„Polypropylen se zpracovává podobně jako polyetylen, tj. vstřikováním 

a vyfukováním na menší a duté předměty, vytlačováním na trubky, desky, profily, 

výtlačným vyfukováním na fólie. Desky a bloky lze také lisovat z granulátu. PP má lepší 

mechanické vlastnosti a oproti polyetylenu se můţe vyuţívat k výrobě chemicky odolných 

vláken“. (DUCHÁČEK, 2006) 

Polystyren (PS) 

 

„Polystyren je jedním z nejstarších syntetických polymerů. Patří k velmi 

pouţívaným polymerům ve firmě greiner packaging slušovice s.r.o. Lze jej snadno 

připravit všemi známými polymeračními technikami – radikálovou i iontovou, blokovou, 

roztokovou, suspenzní, nebo emulzní polymerací. Během jednoho roku polymeruje styren 

dokonce samovolně. Pro výrobu se nejvíce pouţívá radikálová polymerace“. 

(DUCHÁČEK, 2006) 

 

„Polystyren je tvrdý, křehký, vodojasný polymer vysokého lesku s vynikajícími 

elektroizolačními vlastnostmi. Za běţných podmínek je dostatečně odolný vůči oxidaci, ale 

není doporučován pro venkovní pouţití, protoţe fotooxidací ţloutne a křehne. Rozpouští se 
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v aromatických a chlorovaných uhlovodících, esterech a ketonech. Teplotní hranice jeho 

pouţitelnosti je 75 ˚C“. (DUCHÁČEK, 2006) 

 

„Poněvadţ se polystyren snadno zpracovává především vstřikováním 

a tvarováním, je bez problému vybarvitelný na pestrou paletu transparentních a krycích 

odstínů“. (DUCHÁČEK, 2006) 

 

4. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FIRMY 

 

Firma greiner packaging slušovice s.r.o. je v dané lokalizaci velkým producentem 

odpadů. Přes výrazné zlepšení v posledních letech jsou stále ještě značné rezervy při 

sniţování energetické a materiálové náročnosti výroby v souvislosti s uplatňováním 

technických poznatků v rámci inovačních cyklů. 

 

„Sniţování materiálové náročnosti výroby mnohdy vede i ke sniţování produkce 

odpadů. Bohuţel stále rostoucí objem výroby firmy, sebou nese i zvýšení výrobního a 

spotřebního odpadu, který představuje opravdu závaţnou environmentální zátěţ. Odpady 

z výroby jsou nejen obecnou ukázkou a průvodním jevem neefektivního nakládání 

s neobnovitelnými přírodními zdroji, ale zároveň jsou také zdroji surovin a energie, jejichţ 

význam roste“. (HLAVATÁ, 2007) 

 

„Politika odpadového hospodářství firmy greiner packaging slušovice s.r.o. a její 

environmentální poţadavky jsou definovány ve Státní politice ţivotního prostředí 

a vychází z vyváţeného trvale udrţitelného rozvoje“. (HLAVATÁ, 2007) 

 

Legislativní nástroje odpadového hospodářství pro firmu greiner packaging 

slušovice s.r.o. 

 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., který firmě určuje pravidla pro předcházení 

vzniku odpadů, pro nakládání s nimi při dodrţování ochrany ţivotního prostředí, ochrany 

zdraví člověka a trvale udrţitelného rozvoje. Dále práva a povinnosti osob v odpadovém 

hospodářství a působnost orgánu veřejné zprávy. 
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Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

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

a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

 

Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách pouţití 

upravených kalů na zemědělské půdě 

 

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

nakládání s odpady. 

 

Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 384/2001 Sb., o nakládání 

s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, 

monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, 

monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto 

látek v koncentraci vetší neţ 50 mg/kg (o nakládání s PCB). 

 

Plán odpadového hospodářství firmy greiner packaging slušovice s.r.o. dle § 44 

zákona. 

 

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady od Městského úřadu Vizovice dle 

§ 16 zákona. 

 

Povinnost třídit odpady, dle § 16 zákona, dále si vést průběţnou evidenci 

o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 39 zákona. 

 

Povinnost do 15. Února následujícího roku zaslat hlášení o produkci a nakládání 

s odpady v uplynulém roce na Městský úřad Vizovice, odbor správní a ţivotní prostředí.  

Příloha č. 20 k vyhlášce Ministerstva ţivotního prostředí č. 383/2001 Sb. 

(www.mzp.cz) 
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Produkce odpadů 

 

K většímu pohybu v produkci docházelo u odpadů z kovoobrábění a údrţby 

zařízení, coţ bylo vyvoláno aktuální potřebou oprav, údrţby, popřípadě generálních oprav 

strojů. 

U papírových obalů došlo zřejmě k chybě v evidování firmy, kdy byly v roce 

2005 všechny tyto odpady zahrnuty pod katalogové číslo 200101. 

 

U plastových obalů došlo v roce 2005 ke změně způsobu evidování. Na základě 

poţadavku vyhlášky 381/2001 Sb. Byly také obaly z odpadu podobného komunálnímu 

zařazeny pod č. 150102 a bylo tak zrušeno evidování plastových obalů pod dvěma 

katalogovými čísly. 

 

Velký pokles produkce odpadů plastových obalů je zapříčiněn změnou 

technologie, kdy fólie jsou vyráběny vytlačováním a odpad se vrací zpět do výrobního 

procesu. 

 

Odpadní vody, popřípadě kaly z jímky odpadních vod přestaly být produkovány, 

protoţe odpadní vody začaly být před vypouštěním čištěny ve vlastním zařízení. 

V evidenci byly vedeny i vody, protoţe nebyly předávány čistírně odpadních vod, ale 

k pouţití v zemědělství. 

 

V roce 2005 začala fungovat vlastní čistírna odpadních vod AS-VARIOCOMP 

250V a byly předávány poprvé přebytečné čistírenské kaly. 

 

Objemný domovní odpad, či rozlité ropné látky jsou odpady, jejichţ vznik je dán 

jednorázovou akcí, popřípadě havárií. 

 

Pro odpadní rozpouštědla, která jsou hlavním environmentálním rizikem a která 

se pouţívají k čištění potiskovacích zařízení, bylo v roce 2004 pouţito katalogové číslo 

070204 místo 140603. Jedná se však o tutéţ chemikálii a to octan ethylnatý (ethylacetát), 

proto jsou uvaţovány obě čísla společně. Kolísání je způsobeno změnami v potřebách 
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výroby a také pak v posledních letech zavedením kontrolované spotřeby.: Tabulka. č.1 

Produkce odpadů v období 2002 – 2009. 

Tabulka. č.1 Produkce všech odpadů v období 2002-2009 (Peterek René) 

Kat. číslo 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 

 

Produkce v t/rok 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

120101 Piliny a třísky ţel.kovů O 99,00 41,40 - - - 6,42 - - 

120102 Úlety ţelezných kovů O - 4,95 - 1,35 1,21 - - - 

120103 Piliny a třísky neţelez. kovů O 5,00 6,70 - 
- 

 
- - - - 

130205 
Nechlorované minerální motorové a 

převodové oleje  
N - - 0,33 - - - - - 

130208 
Jiné motorové převodové a mazací 

oleje 
N 0,94 0,42 1,78 2,46 0,81 0,80 4,22 1,80 

070204 Jiná organická rozpouštědla N - - 11,8 - - - - - 

140603 
Jiná rozpouštědla a směsi 

rozpouštědel 
N 1,01 0,54 - 5,20 14,21 1,94 6,36 - 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 75,2 18,3 17,2 - - - - - 

150102 Plastové obaly O 1079 480 - 422 377,88 17,59 28,46 58,58 

150106 Směsné obaly O - - - - - 162,35 283,42 192,90 

150202 Absorpční činidla, čistící tkaniny N 13,20 8,28 3,44 4,67 4,56 8,98 9,85 7,71 

160103 Pneumatiky O 1,50 1,74 0,11 0,38 - - - - 

160209 Kondenzátory obsahující PCB N 0,22 0,53 - - - - - - 

160601 Olověné akumulátory N 0,49 0,17 0,87 0,40 - - - - 

170405 Ţelezo a ocel O 26,9 - - - - - - - 

170504 Zemina a kamení O - - - - - 6,50 6,50 - 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady O - - - - - 1,10 - - 

190805 
Kaly z čištění komunálních odpadních 

vod 
O - - - 17 - - - - 

191201 Papír a lepenka O - - - - - - 34,20 5,35 

191204 Plasty a koučuk O - - - - - - 22,35 - 

191212 Jiné odpady O - - - - - - 5,16 1,20 

200101 Papír, lepenky O 18,00 8,05 2,32 28,6 18,21 129,32 - - 

200102 Sklo O 3,00 0,20 0,11 1,35 0,38 - - - 

200121 Zářivky N 0,29 0,32 0,68 0,48 0,32 - - - 

200139 Plasty O 87,00 147 104 - - - - - 

200201 Biologicky rozloţitelný odpad O 103 160 283 418 384,01 - - - 

200202 Zemina, kameny O 41 250 4,18 2,13 16,07 - - - 

200301 Směsný komunální odpad O - - - - - 91,35 58,50 46,25 

200303 Uliční smetky O 47,50 94,10 70,90 48,20 63,13 81,55 38,350 0,70 

200304 Kal ze septiků a ţump O 7,50 7,30 - - - - - - 

200304 Odpadní vody O 533 2801 188 - - - - - 

200307 Objemný odpad O 78,40 - - - - - - - 

200399 Směs komunálního odpadu O 247 106 97,30 46,40 38,65 - - - 

050105 Rozlité ropné látky N - - 2,32 - - - - - 

070213 Plastový odpad O - - - - - 812,66 413,70 455,50 

Celková produkce odpadů v tunách 
2468,1 

 

4137 

 

788,34 

 

998,62 

 

919,44 

 

1320,5 

 

911,07 

 

769,99 
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Produkce nebezpečných odpadů 

 

Velmi dynamické jsou změny v produkci nebezpečných odpadů a to jak 

u sorbentu, tak i u rozpouštědla – tj. materiály pouţívané k čištění technologického 

zařízení slouţícího k potisku vyráběných obalů. Poklesu se dosáhlo zavedením podnikové 

směrnice upravující hospodaření s těmito materiály. Další výkyvy působí kolísání výroby. 

 

Spotřeba olejů a to jak motorových, minerálních nebo kondenzátorových bývá 

závislá na potřebách údrţby, popřípadě jednorázové výměny v dlouhodobě pracujícím 

zařízení. 

 

Únik ropné látky bývá zapříčiněn ojediněle se vyskytující nenadálou událostí. 

V Tabulce č.1. jsou zařazeny i nebezpečné odpady, které vznikly v uplynulých letech 

jednorázově a dále vznikat nebudou. Patří sem kondenzátory s obsahem oleje s PCB a dále 

odpady, které je moţno podle § 38 předávat ke zpětnému odběru.  

 

Produkce nebezpečných odpadů není dobře odhadnutelná. Bude záleţet na tom, 

jaký se podaří udrţet objem výroby. Jedná se totiţ o odpady, jejichţ vznik je spojen právě 

s mnoţstvím vyrobených obalů a údrţbou strojního zařízení, na nichţ se provádí potisk. 

 

Jedná se o technologie, které pracují s potravinářskými barvami a lze 

ji v součastných podmínkách povaţovat za nejúčelnější a nejdostupnější v daném 

segmentu. 

 

Přesto lze očekávat pozitivní vlivy na tvorbu odpadů přecházením na technologie, 

které místo potisku potravinářských obalů vyuţívá přilepení papírové etikety. Výroba 

těchto etiket je přitom zajišťována externě a tisk je tedy prováděn mimo firmu greiner 

packaging slušovice s.r.o. 
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Nakládání s odpady 

 

V České republice bylo v roce 2009 vyprodukováno 24,2 milionů tun odpadu. Pod 

pojmem nakládání s odpady je zahrnuta celá řada činností, jako je shromaţďování odpadů, 

jejich přeprava, skladování, úprava, vyuţití (nejlépe recyklace) a zneškodňování odpadu. 

 

„S odpady ve firmě je moţno nakládat různými způsoby. Nejvíce ţádoucí 

je pochopitelně vyloučení vzniku odpadu vhodným technologickým opatřením (tzv. 

bezodpadovou technologií). Pokud se při pouţitém procesu výroby vzniku odpadu  nelze 

vyhnout (zmetkovost, najíţdění výroby), řadí se způsoby nakládání s odpadem podle 

priority vzhledem k účinkům na ţivotní prostředí (někdy i vzhledem k ekonomice) 

následovně:“ (KURAŠ, 1994) 

 

Firma greiner packaging slušovice s.r.o. spolupracuje s odběratelskými firmami, 

které jsou oprávněné odebírat odpady. Firma má rovněţ povolení nakládat s nebezpečnými 

odpady ve smyslu ustanovení § 16, odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

 

Jedná se o následující druhy odpadů zařazených dle vyhlášky MŢP č. 381/2001 

Sb., Katalog odpadů: 

12 01 07 Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě 

emulzí a roztoků) 

12 01 12  Upotřebené vosky a tuky 

13 01 10  Nechlorované hydraulické minerální oleje 

13 02 05  Nechlorované minerální motorové oleje, převodové a mazací oleje 

13 02 08   Jiné motorové, převodové a mazací oleje 

14 06 03  Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 

blíţe neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

16 06 01  Olověné akumulátory 

20 01 21  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
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Tyto nebezpečné odpady vznikají při vlastní podnikatelské činnosti. S odpady 

je nakládáno těmito způsoby: 

 

Pevné nebezpečné odpady jsou soustřeďovány v uzavřeném a uzamykatelném 

přístřešku, do něhoţ mají přístup pouze osoby určené a poučené o nakládání s odpady. 

Kapalné odpady jsou umístěny na záchytné vaně, odpadní oleje jsou umístěny ve skladě 

olejů. 

 

 

Obrázek č. 4 Skladovací prostor (NO) 

Zdroj: Peterek René, greiner packaging slušovice s.r.o. 

 

Odpady jsou shromaţďovány odděleně podle druhů v odpovídajících nádobách, 

které jsou řádně značeny identifikačními listy nebezpečných odpadů. VIZ :Příloha 

č.2.: Identifikační list nebezpečného odpadu. 

 

Shromaţďovací nádoby jsou po naplnění předávány osobám oprávněným k jejich 

převzetí. 
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Výrobky určené ke zpětnému odběru se předávají jako odpady pouze v případě, 

kdy není k dispozici moţnost předání ke zpětnému odběru. 

 

Omezení vzniku odpadů 

 

„Omezit znečišťování ţivotního prostředí chemikáliemi a závadnými látkami 

z výroby je jedním z nejdůleţitějších a nejnaléhavějších poţadavků dnešní doby. 

Dosavadní způsoby zpracování odpadů mají četné nevýhody. Nebezpečné látky se mnohdy 

pouze převádějí v prostředí z jednoho média do druhého, spíše neţ aby se úplně 

odstranily“. (KURAŠ, 1994) 

 

„Tyto vedlejší vlivy nemají však preventivní opatření k zamezení vzniku odpadů, 

tzv. bezodpadové technologie, či máloodpadové technologie, při kterých odpady 

nevznikají nebo jen v podstatně menší míře“. 

 

„Představují ideální řešení problémů znečišťování ţivotního prostředí odpady. 

Tento přístup je úplně odlišný od systémů odstraňování jiţ vzniklých odpadů“. 

 

„Jde o preventivní přístup, jehoţ cílem je omezit tvorbu nebezpečných odpadů ve 

všech médiích ţivotního prostředí. Tento přístup většinou vytváří i bezpečnější pracovní 

podmínky a vede ke sniţování materiálové náročnosti výroby. Tato opatření zahrnují 

změny procesů a zařízení, změnu výrobků a zdokonalené metody údrţby, kdy prvořadým 

úkolem je zabránit tvorbě odpadů. Výrobky těchto procesů musí být přijatelné 

z ekologického hlediska. Prevence vzniku odpadů je výhodná i z ekonomického hlediska. 

Výhody spočívají ve sniţování nákladů na zneškodnění odpadů, ve sníţených 

energetických nákladech a v úsporách surovin. Ještě důleţitější je fakt, ţe tyto tzv. čisté 

technologie jsou prostředkem pro zvýšení konkurenceschopnosti výrobků“. 

(KURAŠ, 1994) 

 

„Cílem preventivních opatření je odstranit všechny procesy, při kterých mohou 

vznikat škodliviny, které se dostávají do prostředí. Prevence ovšem znamená změny ve 

výrobních procesech a pouţití jiných surovin, ze kterých by vznikalo co nejméně odpadů. 



Bc.René Peterek : Environmentální management firmy greiner packaging slušovice s.r.o. a jeho vyhodnocení 

2011  20 

 

Tento koncept je základem bezodpadových technologií. Řada odborníků však stále dává 

přednost recyklování nebo spalování odpadů a staví se proti změnám technologických 

postupů. Protoţe však omezení vzniku odpadu či zavádění bezodpadových technologií 

představuje menší riziko neţ jeho zneškodňování, měla by se při vývoji nových výrobních 

procesů a postupů dávat těmto technologiím přednost“. (KURAŠ, 1994) 

 

„Výroba firmy greiner packaging slušovice s.r.o. produkuje výrobky, které jsou 

realizovány BAT technologiemi (Best Available Techniques), coţ jsou nejlepší dostupné 

techniky, při kterých se jedná o nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje pouţitých 

technologií a způsob jejich provozování, jsou vyvinuty v měřítku umoţňujícím jejich 

zavedení v odvětví výroby plastových obalů za ekonomicky a technicky přijatelných 

podmínek s ohledem na náklady a maximální moţnou ochranu ţivotního prostředí“. 

(HLAVATÁ, 2007) 

Využívání odpadů 

 

V posledních letech bylo firmou ročně vyprodukováno v průměru kolem 1000 tun 

odpadu. V případě plastových obalů bylo přednostně vyuţíváno materiálové vyuţití kolem 

90%. Plastové obaly byly předány firmám, které se zabývají recyklací plastů. Pouze 

potištěné obaly, které nesplňují jiţ podmínky pro výrobu čistého regranulátu jsou 

předávány jako alternativní palivo k energetickému vyuţití. 

 

Firma greiner packaging slušovice s.r.o. spolupracuje dlouhodobě především 

s těmito třemi oprávněnými společnostmi. 

 

Název firmy:      podíl na mnoţství odebíraného odpadu 
 

EKO – UNIBAU a.s. Praha      

Ječná 25        42 % 

120 00 Praha 2 

 

Marius Pedersen a.s. 

Průběţná 1940/3       17 % 

500 09 Hradec Králové 
 

EMSEKO s.r.o. 

Tyršovo nábřeţí 401       28 % 

760 01 Zlín 
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Ostatní odpady z výroby jsou odebírány místními menšími podnikatelskými 

subjekty, které mají oprávnění odebírat odpady. 

 

Část plastových odpadů z výroby obalů se vrací zpět do výroby a to tehdy, jestliţe 

daný výrobek a receptura polymerní směsi snáší určité procento recyklátu. Tyto odpady 

nejsou uvedeny v Tabulce č.1,  jelikoţ nejsou evidovány jako odpad. 

 

U papíru a lepenky zůstalo bez předání k vyuţití v roce 2009 pouze 13,2 % 

vyprodukované hmotnosti tohoto odpadu. Jednalo se převáţně o pošpiněný papír, který se 

nehodil k recyklaci.  

 

Odpadní oleje byly předány do spalovny k energetickému vyuţití, stejně jako 

sorbent a organické rozpouštědlo octan ethylnatý, slouţící k čištění strojů. Kov se předává 

kaţdoročně do výkupny kovového odpadu.  

 

Pneumatiky byly předány k výrobě alternativního paliva. Akumulátory pak firmě, 

od které byly nakoupeny nové, takţe správné evidování akumulátorů od roku 2006 uţ není 

mezi odpady, ale mezi výrobky odevzdanými ke zpětnému odběru. Totéţ platí o zářivkách, 

které byly předány k ekologické likvidaci. 

 

Sklo pocházející pouze z odpadu podobného komunálnímu skončilo na skládce. 

Nebylo tříděno z důvodu nevelkého výskytu a znečištění. 

 

Biologicky rozloţitelný odpad tvoří především odpad z údrţby zeleně. Většinou 

končí na skládce v Březové. 

 

Na tuto skládku byl také uloţen směsný komunální odpad, zemina a kamení 

z údrţby venkovních i vnitřních prostor a uliční smetky.  
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Materiálové využití 

 

„Princip recyklace odpadu není ţádnou převratnou novinkou. Důleţitější 

je systémové pojetí recyklace odpadů“. (KURAŠ, 1994) 

 

„Na rozdíl od přírodního ekologického systému s uzavřeným a vyváţeným 

koloběhem látek a energií mezi producenty a konzumenty je firemní hospodářský systém 

dosud zaloţen především na jednosměrném toku látek a energií. Suroviny odnímané 

přírodním sloţkám ţivotního prostředí jsou za přispění lidské práce upravovány 

a zpracovávány na výrobky určené k vyuţití nebo spotřebě. K přeměně dochází v řadě 

transformačních procesů – od vyuţití zdrojů přes dopravu a úpravu, zušlechťování 

a konverzi látek a energií, které lze souhrnně označit jako výrobní proces“. 

(KURAŠ, 1994) 

 

„Stupeň účinnosti výrobních procesů je vţdy menší neţ 1, proto vedle 

poţadovaných výrobků vznikají i odpady – látkové i energetické. I při plném látkovém 

vytíţení materiálu, dochází k energetickým ztrátám a ztrátám způsobeným vyuţitím 

určitých vlastností výrobku. Odpady se v lineárním neuzavřeném systému vracejí do 

prostředí, které zatěţují a znehodnocují“. (KURAŠ, 1994) 

 

„Při opětném vyuţívání odpadů v rámci jednoho výrobního podniku či odvětví by 

vznikl rovnováţný materiálový a energetický systém. Ten by sice sám od sebe přetrval, tak 

jako systém přirozeného koloběhu látek a energií v ekosystémech, izolace od zdrojů 

vnějšího prostředí by však neumoţňovala rozvoj a nárůst výroby.“ (KURAŠ, 1994) 

 

„V hospodářském systému však hraje hlavní roli nikoliv hledisko co největšího 

napodobení přírodního koloběhu, ale především moţné hledisko dvojnásobného zmírnění 

zatíţení prostředí. V tomto smyslu je potřeba pod pojmem recyklace chápat takovou formu 

opětného zhodnocení odpadů, při kterém se jednak zmenšuje spotřeba surovin a energií 

a jednak omezuje zatíţení ţivotního prostředí.“ (KURAŠ, 1994) 
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„Odpady vznikající v průběhu výroby nemusí být pouţitelné ve vlastním podniku 

a ke stejnému účelu, ale v podniku či odvětví jiném i v jiném výrobním procesu, neţ ve 

kterém vznikly.“ (KURAŠ, 1994) 

 

Dalším vyuţitím odpadů ve výrobních procesech vznikají nové druhy odpadů, a to 

jak při zpracování odpadů na jiné výrobky, tak i po uţití nebo spotřebě těchto výrobků. 

Dochází k časovému a prostorovému posunu opatření ke zneškodňování odpadů, a to aţ po 

ten výrobní proces, z něhoţ uţ odpady nelze dál vyuţít“. (KURAŠ, 1994) 

 

Energetické využití 

 

Firma EMSEKO s.r.o. odebírá část odpadů z plastových obalů k energetickému 

vyuţití. Jedná se především o ty obaly, kde uţ není moţné je dále pouţít k vyuţití 

materiálovému. Tyto odpady jsou většinou potištěny a ke kvalitnímu materiálovému 

vyuţití uţ se nehodí. Energetické vyuţití plastových odpadů je vţdy destruktivní. 

 

„V plastovém odpadu je uloţeno velké mnoţství energie, které se do něj dostává 

jednak v době jeho výroby. Právě proto bývá spalování neboli termická likvidace odpadů 

také někdy nazývána tepelnou recyklací. Výhodou vyuţití tohoto technologického postupu 

je zejména sníţení objemu odpadů, vyuţití jeho energie a v neposlední řadě převedení 

některých velmi problémových látek do méně nebezpečné podoby. Spalovny odpadů 

všeobecně naráţejí na odpor veřejnosti a některých aktivistů v oblasti ţivotního prostředí. 

Tyto obavy se opírají především o strach z dalšího zatíţení ţivotního prostředí 

vypouštěnými škodlivinami a z materiálové nestálosti zbytků po spalování. Lze však 

konstatovat, ţe při dodrţení technologických postupů spalování a uplatnění nejnovějších 

poznatků a metod v praxi, je škodlivý vliv provozování spalovny odpadů mnohem menší, 

nebo minimálně srovnatelný s dalšími způsoby nakládání s odpadem. Rovněţ je však 

nutno poznamenat, ţe by v ţádném případě nemělo být upřednostněno spalování před 

minimalizací vzniku odpadů, jejich recyklací, nebo regenerací.“ (JUCHELKOVÁ, 2000) 

 

„Tyto metody jsou zaloţeny na vyuţití vysokého spalného tepla plastových obalů. 

Patří zde vysokoteplotní oxidace, spalování, zplynování a pyrolýza. Spalování se vyuţívá 

při tepelném zneškodňování netříděného odpadu jak TKO, tak odpadu z plastu. K hlavním 
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nedostatkům patří vysoké investiční i provozní náklady spaloven a obsah velmi 

nebezpečných škodlivin ve spalinách. Asi ¼ plastového odpadu tvoří PVC, jehoţ 

spalováním se tvoří korozi vyvolávající HCl, karcinogenní dioxiny a furany, toxické plyny 

obsahující CO2, SO2, NOX, HF a těţké kovy. Zplynování spočívá v přeměně plastového 

odpadu tepelným štěpením a nedokonalým spalováním na plynné palivo. Pro tento účel 

jsou vhodné šachtové pece, trubkové reaktory, rotační pece, praţící bubny a fluidní 

reaktory. Předností těchto postupů jsou niţší investiční i provozní náklady spalovny, neţ 

při klasickém spalování. Je zde menší objem spalin, a nepatrné emise do ovzduší. Pro 

zplynování odpadních plastů se vyuţívá řada technologií jako například Purox (při vyuţití 

kyslíku a teploty 1700 ˚C), Destrugas, Pyrogas, Andco-Torrax, Babcock aj. Zplynování 

čistých plastů je ovšem nevýhodné, naopak výhodnější je pro směsi netříděných plastů, 

směsi s pryţí a jinými zplynovatelnými odpady. Pyrolýza je tepelné štěpení 

makromolekulárních sloučenin při zachování hodnotných vazeb mezi uhlíkem a vodíkem. 

Při dlouhodobé pyrolýze se pouţívají tavící kotle, šachtové pece, komorové pece, šnekové 

reaktory a rotační bubnové pece. Krátkodobá pyrolýza pracuje s fluidními reaktory nebo 

s reaktory s tekutým loţem taveniny solí. Produktem pyrolýzy jsou benzín, plynový olej, 

těţký olej, oleje s vysokým obsahem alkanů, vodík, methan aj.“ (NEKVASIL, 1996) 

 

 

5. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ FIRMY 

 

Legislativní nástroje hospodaření s vodou ve firmě greiner packaging slušovice s.r.o. 

 

Při hospodaření s vodou je firma greiner packaging slušovice s.r.o. povinna řídit 

se zákonem o vodách č. 254/2001 Sb., dále zákonem o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu č. 274/2003 Sb. 

 

Firma má nadále povinnosti plynoucí ze zákona 258/2000 Sb. O ochraně 

veřejného zdraví. 

 

Je povinná řídit se i těmito vyhláškami: 
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Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 ze dne 2. Května 2002 

„O náleţitostech manipulačních řádů a provozních řádu vodních děl“. 

 

Vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou 

a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Dále vést jakoţto provozovatel provozní deník, zajišťovat kvalitu vody – její 

zdravotní nezávadnost, nepřipustit znečištění, nebo jiné znehodnocení vodních zdrojů 

a vést evidenci o spotřebě vody a to kaţdý měsíc. (www.mzp.cz) 

 

Technické údaje 

 

Areál firmy greiner packaging slušovice s.r.o. má vlastní systém zásobování 

pitnou a teplou vodou. 

 

Zdrojem pitné vody pro závod greiner packaging slušovice s.r.o. jsou dvě kopané 

šachtové studny v oploceném prostoru v těsném sousedství areálu závodu na pravém břehu 

říčky Všeminky a v jejím meandru. Umístění pramenišť je na parcelách č. 1082, 1016/5, 

1150/1 katastrálního území Neubuz. 

 

Studna č. 1. průměru 150 cm a hloubce 12,5 m, vydatnost 0,6 l/s 

Studna č. 2. průměru 100 cm a hloubce 8,0 m, 0,1 l/s 

 

K zásobování areálu poţární vodou slouţí jedna studna vrtaná na pravém břehu 

říčky Všeminky. 

 

Studna č. 3. Průměru 23 cm a hloubce 2,5 m, vydatnost 1,5 l/s 

 

Studna č. 3 není uváděna v souvislosti s rozvody pitné vody a výtlak z této studny 

je zaveden do poţární nádrţe.VIZ: Příloha č. I.: Výrobní areál – Greiner Slušovice, bod 

č. 7 
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V jednotlivých studních jsou instalována ponorná vodárenská čerpadla potřebných 

technických parametrů. 

 

Studna č. 4. Průměru 100 cm a hloubce 10 m, vydatnost 0,2 l/s 

Tato studna není vyuţívána. 

 

Tabulka č. 2. Odběry podzemní vody 

identifikační číslo VHB 520404 

číslo hydrologického pořadí 4-13-01-012 

hygrogeologický rajon 3222 

kraj Zlínský 

okres Zlín 

obec Neubuz 

katastrální území Neubuz 

původ odebírané vody neurčeno 

způsob zachycení vody studna, vrt 

počet zařízení 3 

způsob úpravy vody Ano 

způsob stanovení hodnot odběru měření 

kapacita jímacího zařízení (l/s) 5 

Zdroj: TOMA a.s Otrokovice a GREINER 

 

Akumulace a úprava vody 

 

Ze studny č. 1 a 2 je voda dvěma samostatnými potrubími z IPE o průměru 

63 mm dopravována do objektu technického zázemí strojírny závodu, kde je mnoţství 

odebírané vody měřeno dvěma vodoměry. Dále se potrubí spojují a po průchodu filtrem 

a redukcí tlaku je osazena nízkotlaká amalgamová UV výbojka typ BIO UV IBP 10 AM 

(dodavatel je firma KONCEPT EKOTECH), která pomocí UV záření ničí bakterie, plísně, 

spóry a viry. Upravená voda je akumulována v nádrţi s kapacitou 10.000 litrů, za níţ je 

osazena automatická tlaková stanice. Z této stanice se dopravuje voda dvěma 

samostatnými potrubími do části závodu nad a pod komunikací. 
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Vodovodní síť 

 

Z vodárny je voda dopravována do jednotlivých budov závodu greiner packaging 

slušovice s.r.o. venkovním potrubím podzemního vodovodu z IPE v dimenzi průměru 63 

aţ 90 mm. Vlastní rozvody vody v budovách jsou zhotoveny z materiálu IPE a ocelového 

potrubí, které je pozinkováno. 

 

Ze studny č. 3 je voda dopravována samostatným potrubím z IPE o průměru 63 

mm do provozu nad státní pozemní komunikací III/4915. Voda je pouţívána pouze pro 

plnění poţární nádrţe, není vyuţívána jako voda pitná. 

 

Provozní údaje 

 

Pitná voda ze studní č. 1 a 2 je vyuţívána k pití a zajištění hygienických 

a sociálních potřeb zaměstnanců a k výrobě teplé vody (uţití dle § 41a Zákona 

č. 258/2000 Sb.) 

 

V areálu závodu jsou tyto zaměstnanecké profese se specifickou potřebou pitné 

vody. 

 

Tabulka č. 3. Stanovení potřeb pitné vody 

specifická potřeba 

zaměstnanců 

litry/zaměstnanec x den 

administrativa 60 

expedice 60 

skladové prostory 60 

dílenská část 120 

výdej jídla 25 

ostraha objektu 60 

Zdroj: TOMA a.s Otrokovice a GREINER 

 

Provoz je třísměnný pro dílenské provozy a dvousměnný pro skladovací prostory. 
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Tabulka č. 4. Spotřeba pitné vody 

Greiner průměrná denní potřeba maximální denní potřeba max. hodinová 

spotřeba 

roční spotřeba 

průtoky Qd m
3
/den Qd l/s Qmax m

3
/den qm l/s qh  l/s Qr m

3
/rok 

pitná voda 39,14 0,45 39,14 0,45 1,81 10.960 

Zdroj: TOMA a.s Otrokovice a GREINER 

 

Pro vypočtenou stávající potřebu pitné vody i uvaţovanou výhledovou potřebu 

jsou stávající vyuţívané zdroje po stránce kapacitní naprosto dostačující, jejich vydatnost 

je v celkovém součtů nejméně dvojnásobná. 

 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

 

Ochranná pásma nebyla vodoprávním úřadem vyhlášena. Zde je provedeno 

orientační stanovení ochranných pásem dle vyhlášky č. 137/1999 Ministerstva ţivotního 

prostředí ze dne 10. Června 1999, kterou se stanoví zásady pro stanovení a změny 

ochranných pásem. 

 

Pro studny č. 1 a 2 situované v oploceném prostoru v těsném sousedství areálu 

závodu na pravém břehu říčky Všeminky, je ochranné pásmo stanoveno na 50 m od 

odběrného zařízení, pro studnu situovanou cca o 150 m výše je toto pásmo stanoveno na 

30 m. 

 

Pro reţim v ochranném pásmu vodního zdroje k zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou platí ČSN 75 5115 „Studny individuálního zásobování pitnou vodou“. 

 

Zcela vyloučeno je z hlediska environmentálního postupu umístit, nebo připustit, 

v blízkosti studen vedení kanalizace, zařízení k odstraňování odpadních vod, zasakování 

odpadních vod, deponie louhujících se hmot, stavět parkoviště a umývat vozidla, skladovat 

hnojiva a jiné látky. 
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Moţnosti znečištění odebíraných podzemních vod 

 

Firma greiner packaging slušovice s.r.o. jak uţ bylo výše zmíněno pouţívá pro 

vlastní provoz ve větším mnoţství závadnou látku octan ethylnatý (ethylacetát) CAS 

č. 141-78-6. S těmito závadnými látkami je nutno nakládat tak, aby se zamezilo případné 

havárii. 

 

Havárie je podle § 40 zákona 254/2001 Sb., o vodách, mimořádné závaţné 

zhoršení, nebo mimořádné závaţné ohroţení jakosti povrchových nebo podzemních vod 

ropnými látkami. Dále se za havárii povaţují případy technických poruch a závad zařízení 

k zachycování, skladování a dopravě závadných látek, pokud předcházejí jejich vniknutí 

do povrchových nebo podzemních vod. 

 

Závadné látky jsou dodávány ve 200 litrových sudech a skladovány v kontejneru 

RAN R 1 EKO na zpevněné ploše za administrativní budovou. (Znázorněno v Příloze 

č. 1.) Průměrné mnoţství skladované látky je 20 sudů tj. 4.000 litrů octanu ethylnatého. 

Kontejner je určen ke skladování závadných látek. Je vybaven ocelovou havarijní jímkou 

objemu 2.000 litrů, která tvoří podlahu kontejneru. 

 

Vyprodukované nebezpečné odpady jsou shromaţďovány pod přístřeškem na 

pozemku parcele č. 124/3 katastrálního území Neubuz v uzavřených nádobách. Jedná se 

vesměs o tuhé odpady. 

Postupy v případě environmentální havárie 

 

V případě netěsnosti nebo úniku octanu ethylnatého ze sudu dojde k zachycení 

objemu v havarijní jímce skladovacího kontejneru. Veškeré manipulační plochy jsou 

zpevněné, únik na nezpevněný povrch je prakticky vyloučen. V případě vylití na otevřené 

plochy bude objem zachycen v odlučovači lehkých ropných látek V tomto případě je 

vyústění kanalizace do vodního toku uzavřeno ucpávkou a objednána cisterna pro vyvezení 

obsahu odlučovače. 

 

Při intenzivních sráţkách můţe dojít k vyplavení odlučovače včetně závadných 

látek, tyto látky je moţné zachytit nornými stěnami, instalovanými níţe po směru toku. 



Bc.René Peterek : Environmentální management firmy greiner packaging slušovice s.r.o. a jeho vyhodnocení 

2011  30 

 

 

Pokud by v důsledku úniku závadné látky do kanalizace došlo k úhynu ryb, je 

třeba zajistit ve spolupráci s místní organizací rybářů jejich sběr a likvidaci v asanačním 

zařízení. 

 

Kaţdý únik závadných látek, který ohroţuje jakost a zdravotní nezávadnost 

povrchových nebo podzemních vod, je třeba hlásit vedení objektu. Musí být informován 

Hasičský záchranný sbor, v případě cizího zavinění Policie České Republiky. Tito dále 

o havárii informují příslušný vodoprávní úřad (v tomto případě Městský úřad Vizovice, 

odbor ţivotního prostředí a Českou inspekci ţivotního prostředí, oblastní inspektorát Brno, 

případně Povodí Moravy s.p. Brno). V případě ţe není k zastiţení odpovědný pracovník, je 

povinen učinit ohlášení havárie ten, kdo havárii zjistil. O ohlášení havárie se provede 

záznam. 

 

Původce havárie je povinen vypracovat protokol o havarijním úniku látek 

závadných vodám. Tento protokol musí obsahovat: 

 

- identifikační údaje firmy 

- datum, hodinu zjištění havárie 

- jméno a příjmení, adresu a telefonní číslo osoby, která havárii zjistila 

- druh a zdroj úniku závadné látky 

- mnoţství, popř. koncentrace závadné látky 

- druh havarijního znečištění (voda v toku, půda) 

- způsob likvidace havárie, počet odebraných vzorků, způsob jejich odběrů 

- způsob likvidace kontaminovaných materiálu (sorbent, zemina) 

- komu byla havárie ohlášena, způsob ohlášení. 

 

Odpadní vody a nakládání s nimi 

 

Areál firmy greiner packaging slušovice s.r.o. je odkanalizován do vodního toku 

Všeminka. Splaškové odpadní vody z obou provozů jsou odváděny jednotnou kanalizací 

na vlastní čistírnu odpadních vod typu AS-VARIOCOMP 250 V. Stavba ČOV, splaškové 
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kanalizace a přečerpávací stanice splaškových vod byla povolena rozhodnutím Městského 

úřadu ve Vizovicích, odboru správního a ţivotního prostředí.  

 

Tímto rozhodnutím byla povolena dále i stavba kanalizace zaolejovaných 

odpadních vod a stavba čtyřech odlučovačů ropných látek v Příloze č. 1 označených jako 

(LAPOL). Součástí rozhodnutí je i povolení k nakládání s vodami spočívající ve 

vypouštění vyčištěných odpadních vod do toku Všeminka ve správě lesů ČR, s.p. a to 

v mnoţství: 

Tabulka č. 5 Mnoţství vypouštěných odpadních vod 

Průměrně  0,58 l/s 1.069 m
3
/měsíc 12.827 m

3
/rok 

Maximálně max 4,08 l/s 1.157 m
3
/měsíc 15.342 m

3
/rok 

Zdroj: TOMA a.s Otrokovice a GREINER 

 

a v kvalitě: 

Tabulka č.6 Kvalita vypouštěných odpadních vod 

 Průměrně ø Maximálně max 

CHSKCr 100 mg/l 130 mg/l 

BSK5 25 mg/l 50 mg/l 

NL 25 mg/l 40 mg /l 

Zdroj: TOMA a.s Otrokovice a GREINER 

 

Byla vybudována splašková kanalizace A1, A2, A2-1 s vyústěním do ČOV. 

Součástí jsou i čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 a tlaková kanalizace AV1, AV2, AV3 pro 

přečerpání splaškových vod, které byly před instalací ČOV napojeny do bezodtokových 

jímek. 

 

Čerpací stanice ČS1, ČS2 a ČS3 jsou typu AS – PUMP, dodavatele ASIO Brno. 

Jedná se o typové zařízení v celoplastovém dvouplášťovém provedení dimenzované 

dodavatelem pro osazení pod hladinu podzemní vody. ČS jsou vybaveny ponorným 

kalovým čerpadlem s propojovacím potrubím, armaturami, s kompletním elektrickým 
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vybavením a signalizací zajišťující automatický chod stanic v závislosti na hladině vody 

v jímkách.  

 

V lomech a místech napojení jsou navrţeny vstupní typové šachty ze skruţí 

a prefabrikovaným dnem s litinovým poklopem. 

 

Kanalizační potrubí bylo uloţeno ve výkopu na podkladní loţe z písku s ručně 

hutněným zásypem pískem na výšku 300 mm nad potrubí. Zbývající zásyp byl realizován 

vytěţenou zeminou, hutněnou po vrstvách. U potrubí situovaného do prostoru zpevněných 

ploch a komunikací byl proveden zásyp hutněným štěrkopískem do úrovně podkladních 

vrstev těchto ploch. 

 

Pro čištění splaškových vod ze závodu byla navrţena biologická aktivační čistírna 

odpadních vod typ AS – VARIOCOMP – 250 V. Ta se skládá ze dvou uzavřených 

obetonovaných podzemních plastových nádrţí, ve kterých je osazeno kompletní 

technologické zařízení a předřazené kruhové čerpací jímky vybavené ponornými čerpadly 

a mechanickým předčištěním. Strojně technologická část pracuje s denním přítokem do 

45 m
3
 odpadních vod. 
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Obrázek č. 5 ČOV 

Zdroj: Peterek René, greiner packaging slušovice s.r.o. 

 

Biologické čištění vod dle (RICHTER, 2002) probíhá:  

 

„za podmínek aerobních, tj. za přístupu vzduchu. Část organických látek přitom 

podléhá oxidaci, čímţ důleţité mikroorganizmy získávají energii, a přemění se tyto látky 

na oxid uhličitý a vodu. Při aerobním postupu vzniká velké mnoţství biomasy. Sloučeniny 

fosforu (fosfolipidy) se přemění na fosforečnany, sloučeniny dusíku na dusičnany, které 

jsou základními ţivinami nutnými pro vývoj biomasy. To přispívá i k sekundárnímu 

znečištění vody. Proces biochemického rozkladu (odbourávání) v aerobním stupni čištění 

lze schematicky popsat rovnicí: 

 

     + n O2 + bak.  

CxHyOz  ------------------   x CO2   +   y/2 H2O   

 

kromě toho v aerobním stupni probíhá za účasti bakterií nitrifikace amonných 

iontů: 
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     + n O2 + bak. 

    NH4
+
   -------------------   NO3

-
   +   2 H2O    

 

amonné ionty vznikají hydrolýzou močoviny nebo se do vod dostávají 

z průmyslových hnojiv:  

   CO(NH2)2   +   2 H2O   CO3
2-

   +   2
 
NH4

+ 

 
 

 

za podmínek anaerobních, tj. bez přístupu vzduchu, kdy kyslík a energii získávají 

mikroorganizmy z organických aj. kyslíkatých sloučenin. V tomto případě probíhají 

v systému redukční procesy. Konečná produkce biomasy je při tomto procesu cca 5x niţší, 

neţ při procesu aerobním. Většina organických látek se působením mikroorganizmů  

přeměňuje na plynné produkty – bioplyn – obsahující hlavně oxid uhličitý (cca 40 % obj.) 

a metan (cca 60 % obj.). Bioplyn zároveň obsahuje desetiny % obj. amoniaku a sulfanu. 

Reakční schéma naznačené sumární rovnicí je zjednodušené.  Za anaerobních podmínek se 

při probíhajícím biochemickém rozkladu uplatňují redukční procesy za vzniku metanu 

a oxidu uhličitého: 

 

    + 4n H  + bak. 

                                  CxHyOz   ---------------   m CO2   +   n CH4                            

 

v anaerobních podmínkách probíhá za účasti bakterií rovněţ denitrifikace: 

 

    + 12 H + bak.      

    2 NO3
-
  ----------------   N2   +   6 H2O    

 

zároveň za anaerobních podmínek probíhá redukce síranového aniontu: 

 

      + 8 H + bak. 

    SO4
2-

   -----------------   S   +   4 H2O   +   2 e
-
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       + 8 H + bak. 

    SO4
2-

    ----------------   S
2-

   +   4 H2O    

 

Rozkladem organických látek se uvedenými postupy vytvářejí původní 

anorganické látky, proto je hovořeno o mineralizaci. Účinnost biologického čištění je 

posuzována podle dosaţené hodnoty BSK, CHSK a obsahu organického uhlíku.“ 

(RICHTER, 2002) 

 

 „Aktivační proces probíhá v aktivačních, neboli provzdušňovacích nádrţích 

různé konstrukce, ve kterých se za umělé připravených podmínek intenzivně rozvíjí 

činnost aerobních mikroorganismů. Intenzivní činnost mikroorganismů je docilována 

zpětným přidáním aktivovaného, (jiţ usazeného) kalu do odpadní vody v těchto nádrţích. 

Jemně suspendované a koloidní částice přinášené do aktivačních nádrţí s odpadní vodou 

jsou aktivovaným kalem nejprve adsorbovány, a pak intenzivní činností aerobních 

mikroorganismů přetvářeny. Aktivace je nejvíce pouţíváno při čištění právě splaškových, 

odpadních, ale její pouţití je moţné i v případě průmyslových vod“. (HERČÍK, 2006) 

 

„Aktivační způsoby čištění, na rozdíl od klasických způsobů biologického čištění, 

se liší dvěma urychlujícími prvky. Přidáním kalu (mikroorganismů a intenzivní dodávkou 

kyslíku – provzdušňování, popř. pouţití čistého kyslíku). Mikroorganismy se okamţitě 

rozmnoţují, mají dostatek kyslíku, a tím značně urychlí a zintenzivní čisticí proces“. 

(HERČÍK, 2006) 

 

Ve firmě je ČOV usazena na betonovou podkladní desku s výztuhou 

a je obetonována. Přístupná je vstupními dómy osazenými plynotěsnými poklopy 

cca 150 mm nad okolní terén kvůli tomu, aby se zabránilo zaplavování ČOV povrchovou 

vodou. Vzhledem k úrovni hladiny podzemní vody, která bude pravděpodobně zasaţena, je 

obetonování a celá ČOV dimenzována na vztlak podzemní vody. Vzhledem k těmto 

základovým podmínkám je ČOV v uzavřené štětové jímce z ocelových štětovnic za 

současného sniţování hladiny povrchové vody pomocí čerpadla osazeného v čerpací šachtě 

pod základovou spárou výkopu. 
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Byla vybudována kanalizace zaolejovaných vod – B1, B2, B 2-1, B-3, D1 

a součástí kanalizace jsou i odlučovače lehkých ropných látek OLK 1 – OLK 4, které 

odvádějí dešťové vody z parkovacích ploch a manipulační plochy do stávající dešťové 

kanalizace v závodě s vypouštěním vod přes stávající výstupní objekty do toku Všeminka.  

 

Odlučovače lehkých kapalin OLK 1, OLK 2, OLK 3 jsou navrţeny jako kruhové 

odlučovače typu AS – TOP s dočisťovacím stupněm se sorpčním filtrem: 

 

OLK 1/AS – TOP 20 RCS/EO/PB – SV : maximální průtok Q – 20 l/s 

OLK 2/AS – TOP 30 RCS/EO/PB – SV : maximální průtok Q – 30 l/s 

OLK 3/AS – TOP 6 VFS/EO/PB – SV   : maximální průtok Q –   6 l/s 

 

Jedná se o typové zařízení v celoplastovém dvouplášťovém obalu. Provedení je 

dimenzováno dodavatelem pro osazení pod hladinu podzemní vody. Odlučovač se osadí na 

betonovou podkladní desku s výztuţí. Prostor mezi stropem odlučovače a upraveným 

terénem je vyskládán z kanalizačních skruţí a osazený kruhovými kanalizačními poklopy. 

 

Odlučovač lehkých kapalin OLK 4 byl navrţen jako hranatý odlučovač typu AS-

TOP 30 L, s maximálním průtokem Q – 30 l/s. Jedná se o typové zařízení v celoplastovém 

provedení. Odlučovač je osazen na betonovou základnu. Nádrţ je obetonována do úrovně 

terénu a betonová jímka je dimenzována na vztlak podzemní vody. 

 

Měření jakosti odpadních vod 

 

Jak jiţ bylo uvedeno, legislativou je poţadovaná určená kvalita vypouštěných vod 

do vodního toku Všeminka po procesu čištění podle: 

 

§ 8 odst. 1 písm. c, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

V souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení 
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k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 3 vyhláška. 432/2001 Sb., o dokladech ţádosti o rozhodnutí nebo 

vyjádření a o náleţitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu 

 

Vypouštění odpadní vody musí být v této kvalitě: 

 

Tabulka č.7. Poţadovaná kvalita odpadních vod 

 Průměrně ø Maximálně max 

CHSKCr 100 mg/l 130 mg/l 

BSK5 25 mg/l 50 mg/l 

NL 25 mg/l 40 mg /l 

Zdroj: TOMA a.s Otrokovice a GREINER 

 

Měření provádí firma TOMA, a.s. Četnost vzorků je 4 x ročně (1 x za čtvrtletí). 

Kvalita vypouštěných odpadních vod je kontrolována dvouhodinovými odběry směsného 

vzorku získaného sléváním osmi objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut na 

odtoku z ČOV. Rozborem směsného vzorku nesmí být překročeny průměrné hodnoty 

stanovených ukazatelů a hodnoty maximální nesmí být překročeny ani ve vzorku 

bodovém. Rozbory odpadních vod jsou prováděny oprávněnou laboratoří, která 

je akreditována českým institutem pro akreditaci a je drţitelem platného osvědčení 

o správné činnosti laboratoře, vydaného střediskem ASLAB při VÚT T.G.M. v Praze. 

 

Tabulka č.8.Vzorky měření odpadních vod Greiner, odběr 26.1.2011 

Parametr vzorku 114. Jednotka Metoda Hodnoty 

CHSKCr mg/l 75 7521 ČSN ISO 15705 67 

BSK5 mg/l 75 7517 ČSN EN 1899-2 21 

NL mg/l 75 7349 ČSN EN 872 23 

Zdroj: TOMA a.s Otrokovice a GREINER 
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6. OCHRANA OVZDUŠÍ 

 

Legislativní nástroje pouţité při ochraně ovzduší ve firmě greiner packaging 

slušovice s.r.o. 

 

Při svém provozu produkuje firma greiner packaging slušovice s.r.o. do ovzduší 

značné emise a proto je její provoz v rámci ochrany ovzduší upraven těmito zákony 

a nařízeními. 

 

Zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. 

 

Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro 

některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur 

a emisních projekcí ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb. 

 

Nařízení vlády 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách 

provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení 

vlády č. 476/2009 Sb. 

 

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády 

č. 475/2009 Sb. 

 

Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 

pro spalování odpadu ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb. 

 

372/2007 Sb., Nařízení vlády o Národním programu sniţování emisí 

ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů    

 

 597/2006 Sb., Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 

 

Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví 

emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
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ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla 

a ze skladování a distribuci benzinu 

 

Vyhláška č. 13/2009 Sb., o stanovení poţadavků na kvalitu paliv pro stacionární 

zdroje z hlediska ochrany ovzduší 

 

Vyhláška 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší  

 

Vyhláška 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a uţívajících těkavé 

organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky 

(www.mzp.cz) 

 

Zpracovat provozní řád pro středisko potisku obalů z plastů, zařadit zdroje 

znečišťování ovzduší, měřit kaţdý výduch zdroje autorizovanou firmou, povinnost měření 

dle zařazení zdroje, povinnost podávat hlášení o plnění emisních limitů. U malých zdrojů 

je povinnost hlásit obci, střední zdroj trojkové obci, velký zdroj Krajskému úřadu 

Zlínského kraje a to vţdy do 15. února následujícího roku.  

 

Dále je firma povinna přiznávat poplatky za znečištění ovzduší, taktéţ do 

15. února následujícího roku, dle skutečností roku minulého. Platit zálohy dle rozhodnutí 

Krajského úřadu Zlínského kraje. Vypracovat souhrnnou provozní evidenci zdrojů 

znečišťování ovzduší za jednotlivé roky a předat České inspekcí ţivotního prostředí, 

oblastnímu inspektorátu Brno, oddělení ochrany ovzduší. Vést si evidenci o spotřebě plynu 

u kotelny a to kaţdý měsíc. Zaznamenávat spotřebu ethylacetátu a barev s podílem VOC. 

Vést evidenci o výměně aktivního uhlí ve filtrech. 

 

Povinná je také hlásit kaţdou změnu ve výrobě na Českou inspekcí ţivotního 

prostředí, oblastního inspektorátu Brno, oddělení ochrany ovzduší. Zajistit vţdy nové 

měření emisí po kaţdém zásahu do výrobního procesu (nové stroje). Zajistit pravidelná 

a včasná měření emisí. 
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Firma greiner packaging slušovice s.r.o při své činnosti působí jako znečišťovatel 

ovzduší. 

 

Na základě toho bylo provedeno kontrolní měření Českou inspekcí ţivotního 

prostředí, oblastního inspektorátu Brno, oddělení ochrany ovzduší, kde předmět kontroly 

byl potisk obalů jakoţto velký stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle ustanovení hlavy 

II. zákona 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva ţivotního prostředí č. 355/2002 Sb., kterou 

se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší emitující těkavé organické látky, v platném znění vyhlášky 

Ministerstva ţivotního prostředí č. 509/2005 Sb. 

 

Technické údaje zdrojů znečišťujících ovzduší 

 

V provozovně ve Slušovicích je produkce zaměřena na výrobu plastových obalů 

a emitující zdroje jsou ve třech samostatných provozech. 

 

Kromě potravinářských obalů společnost vyrábí speciální obaly na bytovou 

chemii, nátěrové hmoty a další obaly. 

 

Technologie polygrafické činnosti – potisk provoz I. je zařazena dle přílohy č. 2 

k vyhlášce č. 355/2002 Sb., bod 1.2, jako tiskárna s celkovou projektovanou spotřebou 

organických rozpouštědel do 5.000 kg v kategorii středních zdrojů znečišťování ovzduší. 

 

V tomto provozu jsou instalovány potiskovací stroje výrobce VAN DAM, 

POLYTYPE a POLYCUP. Odtah vzdušiny je proveden vţdy z prostoru sušení tiskařské 

barvy a jednotlivé výdechy od strojů jsou napojeny do centrální vzduchotechniky. 

 

Celkově jsou z tohoto provozu vyvedeny dva výdechy do venkovního prostředí. 

Pouţívány jsou tiskařské barvy Zeller – Gmelin, ředitelné vodou. VIZ Příloha č. 3 

Blokové schéma provozovny greiner packaging slušovice s.r.o. 
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Obrázek č. 6 Centrální odtah vzdušiny, Potisk I. 

Zdroj: Peterek René, greiner packaging slušovice s.r.o. 

 

Technologie polygrafické činnosti – potisk provoz II. je zařazena dle přílohy č. 2 

k vyhlášce č. 355/2002 Sb., bod 1.1, jako tiskárna s celkovou projektovanou spotřebou 

organických rozpouštědel do 5.000 kg v kategorii malých zdrojů znečišťování ovzduší. 

V tomto provozu jsou instalovány stroje WERNER a stroj OMSO. Pouţívané jsou 

tiskařské hmoty dovozce SERITECH. 

 

Technologie polygrafické činnosti – umývací box – provoz I. je zařazena dle 

přílohy č. 2 k vyhlášce č. 355/2002 Sb., bod 1.3, jako tiskárna s celkovou projektovanou 

spotřebou organických rozpouštědel větších neţ 5.000 kg v kategorii velkých zdrojů 

znečišťování ovzduší. 

 

Pracoviště umývání předloh tvoří uzavíratelná plechová vana se samostatným 

odtahem zplodin do venkovního prostředí. V roce 2004 byl instalován filtr pro záchyt 

těkavých organických látek s aktivním uhlím. Jedná se o 16 patron dodávané firmou 

Klima–Service a.s. Dobříš, které jsou váţeny a vyměňovány při nasycenosti +25 % 
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hmotnostního přírůstku. Kontrolní váţení těchto filtrů probíhá jednou za dva měsíce 

a je zaznamenáváno v provozním deníku umývání předloh.  

 

Mycí box je zařízení, které slouţí k čištění potiskovacích „klišé“, coţ jsou 

předlohy pro jednotlivé tisky. V tomto boxu je znečištěný vzduch obsahující VOC 

z rozpouštědla octanu ethylnatého (C4H8O2), odsáván ventilátorem o výkonu 

1.000 m
3
/hod. K procesu čištění dochází pomocí čistícího prostředku coţ je octan 

ethylnatý. Ten je přiváděn hadicí zakončenou štětcem, kterým se tiskařské předlohy ručně 

umývají. Zbytek tohoto rozpouštědla s barvou se vrací do sběrné nádoby. Čištění 

tiskařských předloh je prováděno dle potřeby výroby cca. 3 aţ 5 krát za osmihodinovou 

směnu. 

 

 

Obrázek č. 7 Box umývání předloh 

Zdroj: Peterek René, greineg packaging slušovice s.r.o. 
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Tabulka č. 9. Výsledky měření emisí polygrafická činnost 

 hmotnostní koncentrace 

TOC (mg/m
3
) 

hmotnostní koncentrace 

TZL (mg/m
3
) 

emisní limit 50 3 

potisk – provoz I. 21 0,37 

potisk – provoz I. OMSO 17 0,84 

umývání předloh 4,6 0,15 

Zdroj: EKOME, spol s.r.o. a GREINER 

 

Výroba obalů a plastů – provoz I. a provoz II. Tato technologie je zařazena dle § 3 

odstavce 3 nařízení vlády č. 615/2006 Sb., do kategorie středních zdrojů znečišťování 

ovzduší. Pro výrobu kelímků a láhví je stanoven obecný emisní limit těkavých organických 

látek vyjádřených jako celkový uhlík a to 50 mg/m
3
. V provoze I. je instalováno šest 

tvarovacích strojů na plastová víčka ILLIG a 11 tvarovacích strojů na kelímky. Dále pak 

na vytlačování fólií – extruze, jsou v provozu stroje SML Lenzig a linka OMIPA 

s výstupem emitovaného vzduchu do venkovního prostředí. Na těchto strojích dochází 

k vytvoření fólie z pevného polypropylenu (PP) obsah ve výrobě je 90%, a z polystyrenu 

(PS) s 10% podílem výroby. Další částí je výroba kelímků vstřikováním na 17 strojích 

NESTAL a ENGEL, odtahy emitovaného vzduchu jsou svedeny do jednoho vývodu. 

V provoze II. jsou instalovány stroje KRUPP, KAUTEX a BATENFELD FISCHER na 

vyfukování plastů do formy pomocí tlakového vzduchu k výrobě plastových láhví, dóz 

a jiných výrobků z polyetylenu (PE). 

 

Tabulka č. 10. Výsledky měření emisí výroba obalů z plastů 

 hmotnostní koncentrace TOC (mg/m
3
) 

emisní limit 50 

vstřikovna – jednotka 1 3,6 

vstřikovna – jednotka 2 4,5 

extruze 1 3,2 

extruze 2 4,5 

Zdroj: EKOME, spol s.r.o. a GREINER 
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Technologie výroby tepla – spalovací zdroj tvořil dle § 4 odstavec 5 písm. 

c) zákona č. 86/2002 teplovodní středotlaký kotel SIGMA Slatina typ VSP 2500 

s plynovým hořákem na spalování zemního plynu. Jmenovitý tepelný výkon kotle je 

2910 kW. Tento kotel bude odstaven z provozu. K datu 15.2.2011 bylo podáno oznámení 

o změně na střední zdroj znečišťování ovzduší dle zákona 82/2002 Sb., o ochraně 

znečišťování ovzduší. 

 

Jednal se o modernizaci a nahrazení parního tepelného zdroje kotelny. Pro topné 

zařízení a zařízení na ohřev vody byla instalována technologie k vyuţití odpadního tepla 

z chlazení kompresorů tlakového vzduchu. Zdroje budou rozděleny na několika místech: 

 

Kotelna Vstřikovna: 

4 x kotel THERM trio 90 výkon 40 – 97, 8 kW – vývod kaţdý do svého komína 

2 x kotel THERM duo 50 FT výkon 27,6 – 49 kW – vývod kaţdý do svého komína 

 

Kotelna Expedice: 

3 x kotel BERGEN MASTER Line 115 výkon 114 kW – vývod kaţdý do svého komína 

2 x BERGEN MASTER Line 45 výkon 43 kW – vývod kaţdý do svého komína 

Celkový výkon: 856 kW 

 

„Součastná právní úprava ochrany ovzduší stanovuje povinnost omezovat 

a předcházet znečišťování ovzduší a sniţovat mnoţství vypouštěných znečišťujících látek 

do ovzduší, u nových staveb nebo při změnách jiţ existujících staveb vyuţít centrálních 

zdrojů, popřípadě alternativních zdrojů tepla. 

 

Podle velikosti se zdroje znečištění rozdělují na: 

 

- zvláště velké – o jmenovitém tepelném příkonu 50MW a vyšším, 

- velké spalovací zdroje – o jmenovitém tepelném výkonu od 5MW do 50MW, 

- střední spalovací zdroje – o jmenovitém tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW včetně, 
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- malé spalovací zdroje -  o jmenovitém tepelném výkonu niţším neţ 0,2 MW.“ 

(VEBER, 2006) 

 

Tabulka č.11. Plnění emisních limitů technologie výroby tepla 

 Hmotnostní koncentrace 

NOx (mg/m
3
) 

Hmotnostní koncentrace CO 

(mg/m
3
) 

Emisní limit 200 100 

Kotel VSP 2500 191 1 

 

 

Mnoţství vypouštěných látek emitujících ovzduší běţným provozem 

 

V níţe vypracovaném přehledu jsou zpracovány zdroje znečišťování ovzduší pro 

roky 2006 aţ 2009. Zdroj pro vypracování: materiály firmy greiner packaging 

slušovice s.r.o., a dle protokolů o autorizovaném měření emisí firmy EKOME, spol s.r.o. 

v archivu firmy greiner packaging slušovice s.r.o. 

Rok 2006 

 

Emise z kotelny v roce 2006 – zdrojem je teplovodní středotlaký kotel na zemní 

plyn SIGMA Slatina typu VSP 2500 o výkonu 2910 kW. Spotřeba plynu byla 

0,195000 mil.m
3
/rok. 

Naměřené emisní faktory NO2 = 1764,5 kg/10
6.
m

3
 

Naměřené emisní faktory CO = 9,6 kg/10
6.

m
3
 

Další níţe uvedené emisní faktory jsou převzaty z příslušných předpisů 

TZL = 20 x 0,195000 = 3,9 kg 

SO2 = 9,6 x 0,195000 =1,9 kg 

NO2 = 1764,5 x 0,195000 = 344 kg 

CO = 9,6 x 0,195000 = 1,9 kg 

Corg = 64 x 0,195000 = 13 kg 

 

Emise VOC – jedná se o:  

organické rozpouštědlo octan ethylnatý v mnoţství 18.190 kg 
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Hmotnost rozpouštědla obsaţeného v odpadech, pouţité rozpouštědlo v sudech 4.800 kg 

a v sorbentu 3.040 kg. Tiskařská hmota UVAROLID, ředitelná vodou 5.693 kg s obsahem 

VOC 2% = 114 kg. Tiskařské hmoty SERITECH spotřeba 256 kg a obsah VOC 50 – 70 %. 

Těkavé VOC 154 kg a netěkavé látky 102 kg. Celková hmotnost organických rozpouštědel 

je 18.458 kg. Z toho celkové mnoţství netěkavých látek 5.681 kg. Fugitivní emise, coţ 

je hmotnost nezachycených organických rozpouštědel uvolněných do ovzduší vlivem 

větrání místností, kdy je pracovní prostředí vypouštěno do atmosféry okny, dveřmi, 

ventilačními otvory apod. jsou 8.528 kg. Celkové emise jsou 10.618 kg, zde jsou 

započítávány fugitivní emise a hmotnost zachycených emisí organických rozpouštědel 

v odpadním plynu coţ je 2.090 kg. 

Rok 2007 

 

Emise z kotelny v roce 2007 – zdrojem je teplovodní středotlaký kotel na zemní 

plyn SIGMA Slatina typu VSP 2500 o výkonu 2910 kW. Spotřeba plynu byla 0,174083 

mil.m
3
/rok. 

Naměřené emisní faktory NO2 = 1835,4 kg/10
6.
m

3
 

Naměřené emisní faktory CO = < 10 kg/10
6.
m

3
 

Další níţe uvedené emisní faktory jsou převzaty z příslušných předpisů 

TZL = 20 x 0,174083 = 3,5 kg 

SO2 = 9,6 x 0,174083 =1,7 kg 

NO2 = 1835,4 x 0,174083 = 319,5 kg 

CO = 10 x 0,174083 = 1,7 kg 

Corg = 64 x 0,174083 = 11,1 kg 

 

Emise VOC – jedná se o:  

organické rozpouštědlo octan ethylnatý v mnoţství 19.890 kg 

Hmotnost rozpouštědla obsaţeného v odpadech, pouţité rozpouštědlo v sudech 572 kg 

a v sorbentu 2.587 kg. Tiskařská hmota UVAROLID, ředitelná vodou  5.417 kg s obsahem 

VOC 2% = 108 kg. Celková hmotnost organických rozpouštědel je 19.998 kg. Z toho 

celkové mnoţství netěkavých látek 5.237 kg. Fugitivní emise, coţ je hmotnost 

nezachycených organických rozpouštědel uvolněných do ovzduší vlivem větrání místností, 

kdy je pracovní prostředí vypouštěno do atmosféry okny, dveřmi, ventilačními otvory 
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apod. jsou 13.022 kg. Celkové emise jsou 16.839 kg, zde jsou započítávány fugitivní emise 

a hmotnost zachycených emisí organických rozpouštědel v odpadním plynu coţ 

je 3.817 kg. 

Rok 2008 

 

Emise z kotelny v roce 2008 – zdrojem je teplovodní středotlaký kotel na zemní 

plyn SIGMA Slatina typu VSP 2500 o výkonu 2910 kW. Spotřeba plynu byla 0,197344 

mil.m
3
/rok. 

Naměřené emisní faktory NO2 = 1835,4 kg/10
6
m

3
 

Naměřené emisní faktory CO = < 10 kg/10
6
m

3
 

Další níţe uvedené emisní faktory jsou převzaty z příslušných předpisů 

TZL = 20 x 0,197344 = 3,95 kg 

SO2 = 9,6 x 0,197344 =1,9 kg 

NO2 = 1835,4 x 0,197344 = 362,2 kg 

CO = 10 x 0,197344 = 1,97 kg 

Corg = 64 x 0,197344 = 12,63 kg 

 

Emise VOC – jedná se o:  

organické rozpouštědlo octan ethylnatý v mnoţství 17.680 kg 

Hmotnost rozpouštědla obsaţeného v odpadech, pouţité rozpouštědlo v sudech 2.145 kg 

a v sorbentu 2.845 kg. Tiskařská hmota UVAROLID, ředitelná vodou 5.057 kg s obsahem 

VOC 2% = 101 kg. Celková hmotnost organických rozpouštědel je 17.781 kg. Z toho 

celkové mnoţství netěkavých látek 4.956 kg. Fugitivní emise, coţ je hmotnost 

nezachycených organických rozpouštědel uvolněných do ovzduší vlivem větrání místností, 

kdy je pracovní prostředí vypouštěno do atmosféry okny, dveřmi, ventilačními otvory 

apod. jsou 9.472 kg. Celkové emise jsou 12.791 kg, zde jsou započítávány fugitivní emise 

a hmotnost zachycených emisí organických rozpouštědel v odpadním plynu coţ je 3.319 

kg. 
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 Rok 2009 

 

Emise z kotelny v roce 2009 – zdrojem je teplovodní středotlaký kotel na zemní 

plyn SIGMA Slatina typu VSP 2500 o výkonu 2910 kW. Spotřeba plynu byla 0,210672 

mil.m
3
/rok. 

Naměřené emisní faktory NO2 = 1835,4 kg/10
6
m

3
 

Naměřené emisní faktory CO = < 10 kg/10
6
m

3
 

Další níţe uvedené emisní faktory jsou převzaty z příslušných předpisů 

TZL = 20 x 0,210672 = 4,2 kg 

SO2 = 9,6 x 0,210672 = 2 kg 

NO2 = 1835,4 x 0,210672 = 386,7 kg 

CO = 10 x 0,21072 = 2,1 

Corg = 64 x 0,210672 = 13 kg 

 

Emise VOC – jedná se o:  

organické rozpouštědlo octan ethylnatý v mnoţství 14.898 kg, kde je započítána i spotřeba 

tiskařských hmot. Hmotnost rozpouštědla obsaţeného v odpadech, pouţité rozpouštědlo 

v sudech a v sorbentu 2.868 kg. Celková hmotnost organických rozpouštědel je 14.898 kg. 

Fugitivní emise, coţ je hmotnost nezachycených organických rozpouštědel uvolněných do 

ovzduší vlivem větrání místností, kdy je pracovní prostředí vypouštěno do atmosféry okny, 

dveřmi, ventilačními otvory apod. jsou 9.285 kg. Celkové emise jsou 12.030 kg, zde jsou 

započítávány fugitivní emise a hmotnost zachycených emisí organických rozpouštědel 

v odpadním plynu coţ je 2.745 kg. 

 

 V předcházejícím přehledu si můţeme všimnout, ţe produkce VOC a celkových 

emisí z organických rozpouštědel se posouvá směrem k niţším hodnotám a to i díky niţší 

spotřebě octanu ethylnatého. U emisí provozem tepelného zdroje hodně záleţí na potřebě 

produkci tepla. Jednotlivé výrobní technologie firmy jsou náročné na stabilní teplotu. 

Průměrné vyuţití kapacity kotle je 40 % a účinnost 94 %. Po přechodu na nový způsob 

vytápění se dá očekávat sníţení emisí ze stacionárních zdrojů. 
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Poruchové a havarijní stavy ohroţující kvalitu ovzduší 

 

Při dodrţování pracovních předpisů, nařízení a instrukcí by nemělo dojít ke 

zvýšeným emisím znečišťujících látek. Za havarijní stavy z hlediska ochrany ovzduší se 

povaţují mimořádné provozní stavy způsobené závadami na technologickém zařízení, 

nebo technologickou nekázní obsluhy, či její pochybení. V důsledku nekázně 

a nedodrţování bezpečnostních předpisů by mohlo dojít ke zvýšenému úniku 

znečišťujících látek do ovzduší v důsledku moţného poţáru na provozovně, nebo úniku 

většího mnoţství organických látek obsaţených v organickém rozpouštědle do okolního 

prostředí spojeným s kontaminací povrchových a podpovrchových vod. Havarijní stavy 

ohroţení čistoty ovzduší je nutné ohlásit na Českou inspekcí ţivotního prostředí, oblastní 

inspektorát Brno, oddělení ochrany ovzduší. Pro provozy výroby plastových obalů a fólií 

není zřízen varovný a regulační systém ochrany před silně znečištěným ovzduším. V této 

oblasti nejsou zatím určeny zdroje, u kterých by bylo předepsáno zabezpečení provozu 

zdroje při vyhlášené regulaci v důsledku smogové situace. 

 

Poruchou je kaţdá závada na technologickém zařízení vzduchotechnického 

zařízení od potiskovacích strojů, která způsobuje zvýšené emise znečišťujících látek do 

ovzduší, kdy jsou překračovány jejich stanovené emisní limity a je moţno ji opravit 

v průběhu směny, nebo nejpozději do 24 hodin od vzniku závady. V tomto případě se 

proces potiskování u strojů, které jsou napojeny na společné vzduchotechnické zařízení, 

u kterého vznikne porucha, bezodkladně ukončí. 

 

Vzhledem k provozované technologii, poruchy zařízení nemají významný dopad 

na mnoţství znečišťujících látek do ovzduší. 

 

V případě havárie je tento děj označován jako nenadálý nebo neočekávaný stav na 

technologickém zařízení polygrafické činnosti, který způsobuje zvýšené emise 

znečišťujících látek do ovzduší, kdy jsou i předpoklady k překračování jejich stanovených 

emisních limitů a zdroj nelze regulovat ani odstavit běţnými postupy. Jedná se především 

o poţár na provozovně a popřípadě rozlití většího mnoţství organického rozpouštědla. Při 

těchto haváriích dojde k úplnému odstavení technologického zařízení z provozu. 
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7. TEORIE EMS MOŢNÝCH PRO VYUŢITÍ ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY 

FIRMY GREINER PACKAGING SLUŠOVICE S.R.O. 

 

Firma greiner packaging slušovice s.r.o. jakoţto i úspěšnost podniku na poli 

výroby plastových obalů není spojena jen s dostatečnými finančními zdroji, moderními 

technologiemi výroby, schopnými pracovníky, ale velmi důleţitý je i správně fungující 

management a plánování. Předchozí kapitoly této diplomové práce poskytují jakési shrnutí 

všech tří hlavních environmentálních odvětví, jak uţ odpadové hospodářství, ochranu vod, 

či ochranu ovzduší. Je zde přehledně pojato jednání firmy a produkce škodlivin. Tyto údaje 

a přehledy mohou být určitým podkladem k moţné motivaci k účasti na systému 

environmentálního managementu a environmentálním auditu EMAS a jako podklady pro 

ČSN EN 14 001:2008. 

 

„Jelikoţ účast na EMS je dobrovolná, jeho realizace můţe být někdy poměrně 

obtíţná. Nařízením ES č. 196/2006 se nevydává ţádný další právní předpis, který 

by vyţadoval dodrţování určitých části, těţko realizovatelných procesů a postupů, nebo 

dodrţování dalších mezních hodnot. Nařízení spíše stanoví rámec pro integraci zájmů 

ochrany ţivotního prostředí, zejména ochrany zdrojů a zdraví, do podnikového 

managementu a pro realizaci preventivní ochrany ţivotního prostředí v podniku 

doprovázející výrobu obalu z plastů.“(GROβE, 1998) 

 

„Na základě sníţení podnikového rizika v oblasti práva ţivotního prostředí, určení 

lokalizace stávajících slabých míst v oblasti vyuţití zdrojů, materiálu a energií, ale i na 

základě rozšířených marketingových moţností díky pozměněné podnikové filosofii 

orientované na sortiment výrobků jako výsledek auditu a očekávaného lavinového efektu, 

podle kterého budou jiţ certifikované podniky klást příslušné poţadavky na své 

subdodavatele, se realizace EMAS během krátké doby stane velmi důleţitým faktorem 

hospodářské soutěţe.“(GROβE, 1998) 

 

„Souhrnem lze nastínit několik výhod, které podniku přinese zavedení 

environmentálních auditů: 
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„Sníţení nákladů, které firma můţe uspořit na energiích, vodě, základních 

a pomocných látkách. Zamezení vzniku odpadů, sníţení jejich produkce, zavedení 

recyklace a zpětného vyuţití. Dopad na pojistné prémie. Zabránění moţným nákladům za 

dodatečné poplatky, soudní náklady, nebo poplatky při přestupcích podle 

environmentálního trestního práva a práva za ručení za environmentální 

škody.“(GROβE, 1998) 

 

„Další moţnou výhodou je sníţení rizik. Právní jistota získaná odstraněním 

slabých míst a důslednou dokumentací aktivit ochrany ţivotního prostředí. Zabránění 

environmentálním škodám, nehodám a haváriím, ale i zabránění poškozování zdraví 

pracovníků výroby a nemocím z povolání.“(GROβE, 1998) 

 

„Zlepšení konkurenceschopnosti. Zlepšení environmentální akceptovatelnosti 

výrobků a technologií k výrobě, změněné plánování výroby z hlediska environmentální 

únosnosti, ale i hospodářské efektivnosti výroby. Ústup z problematických trţních 

segmentů resp. výrobkových skupin. Zpřístupnění nových trhů změněným plánováním 

výroby, zjištěním a vyuţíváním mezer na trhu. Kaţdopádně zlepšení image podniku na 

veřejnosti. Zlepšení komunikace s úřady a veřejností, moţnosti navázání dialogu 

a kooperace. Přispět tímto k dlouhodobému existenčnímu zajištění 

podniku.“(GROβE, 1998) 

 

„Zlepšení vnitropodnikové organizace, vytvořením přehledné organizační 

struktury a jasně přiřazených funkcí a odpovědnosti za dané sektory. Zlepšení 

vnitropodnikové logistiky. Motivace pracovníků pro ochranu ţivotního prostředí, 

bezpečnost a kvalitu práce. Ztotoţnění pracovníků s cílem podniku a spolupráce 

s dodavateli v otázkách šetrného zacházení se zdroji.“(GROβE, 1998) 

 

„Jak jiţ bylo uvedeno, je environmentální audit nástroj managementu pro 

systematické, dokumentované, pravidelné a objektivní hodnocení výkonu organizační 

struktury, managementu a environmentálně relevantních praktik podniku na dobrovolné 

bázi. Při odpovídající jakosti vede k certifikaci systému EMAS, k informaci veřejnosti 
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a k registraci podniku v Evropské unii v Národním registru EMAS s pravidelným 

povolovacím systémem.“ (GROβE, 1998) 

 

Firma greiner packaging slušovice s.r.o. splňuje podmínky certifikace a je 

drţitelem certifikátu ČSN ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti. Normy řady 9001 

jsou blízce příbuzné normám 14 001, které by v blízké budoucnosti mohla firma greiner 

packaging slušovice s.r.o. zavést. Tato norma slouţí jako jeden z nástrojů při zavádění 

EMS. Na obrázku č.8,  můţeme vidět srovnání mezi normami typu ISO 9001 

a ISO 14001. 

 

 

Obrázek. č.8 Srovnání moţností integrace norem ISO 14 001 a ISO 9 001 

Zdroj: (HŘEBÍČEK, RÁČEK, 2002) 
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Moţnosti zavádění systému environmentálního managementu  

 

Teoretické podklady zpracovány dle Systému integrovaného managementu 

(HŘEBÍČEK, RÁČEK, 2002) 

 

„Podstatou zavádění systému environmentálního managementu v organizaci je 

postupné vnášení environmentálních hledisek do řídícího systému firmy na všech jeho 

úrovních. Pod pojmem organizace se přitom rozumí společnost, sdruţení, firma, podnik, 

úřad nebo instituce, popř. jejich část nebo kombinace, ať jsou zapsané v rejstříku nebo 

nejsou, ať jsou veřejné nebo soukromé, které však mají vlastní funkce a správu. Oba u nás 

pouţívané systémy, tj. ISO 14 001 a EMAS mají po revizi EMAS shodné nároky na vlastní 

systém řízení. Při zavádění EMS se organizace musí řídit následujícími zásadami: 

 

Zavázat se k realizaci EMS a definovat svou environmentální politiku 

Formulovat plán plnění stanovené environmentální politiky 

Zavést mechanismy potřebné pro realizaci environmentální politiky 

Měřit, monitorovat a vyhodnocovat své chování k ţivotnímu prostředí, čili 

sledovat změny svého environmentálního profilu 

Prověřovat svůj systém environmentálního managementu za účelem jeho 

neustálého zlepšování. 

 

V souladu s těmito uvedenými zásadami lze realizaci systému environmentálního 

managementu v podniku rozloţit do pěti etap, přičemţ první, tzv. zahajovací, popř. 

přípravná etapa má zvláštní postavení, neboť se vyskytuje pouze na počátku, kdyţ se 

organizace rozhodne, ţe bude EMS zavádět. Ostatní čtyři etapy, které můţeme pro lepší 

přehled označit jako: plánovací, prováděcí, kontrolní a hodnotící, tvoří cyklický po spirále 

se stále opakující proces. Realizace kaţdé z vyjmenovaných etap se opět skládá z řady 

dílčích kroků, které na sebe různě navazují.“ 
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Obrázek. č. 9 Neustálé zlepšování EMS 

Zdroj: (HŘEBÍČEK, RÁČEK, 2002) 

 

Přípravná etapa 

 

„Tato etapa je zařazena pouze při zavádění systému, při dalším chodu systému uţ 

se neobjevuje. Do přípravné etapy se řadí: 

 

·        rozhodnutí zavést EMS  

·        úvodní environmentální přezkoumání 

·        stanovení environmentální politiky 

 

Doporučuje se ustanovit zodpovědného člena vrcholového vedení, tzv. zmocněnce 

pro EMS. V rámci úvodního přezkoumání se dále stanoví „startovní čára“, základní 

environmentální profil, vůči kterému je pak moţné měřit zlepšení.  
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Důleţitým základním dokumentem ukazujícím vůli vedení zlepšovat 

environmentální profil podniku a cestu jak toho dosáhnout je environmentální politika. V 

případě, ţe EMS je jiţ zaveden a přípravná etapa odpadá, spadají případné změny 

environmentální politiky do hodnotící etapy (environmentální politika je přezkoumávána 

a podle potřeby revidována po kaţdém interním auditu/auditovém cyklu).“ 

 

Plánovací etapa 

 

„Úkolem plánovací etapy je vybrat a naplánovat řešení určitého jiţ zcela 

konkrétního environmentálního problému, tzv. environmentálního cíle, jenţ je 

charakterizován stanovenými cílovými hodnotami. Mezi důleţité kroky této etapy patří: 

 

·       zjišťování environmentálních aspektů a vyhodnocování jejich 

environmentálních dopadů 

·       stanovení environmentálních cílů a cílových hodnot 

·       vypracování environmentálních programů, tzv.akčního plánu 

 

„Programy environmentálního managementu napomáhají organizaci zlepšit její 

environmentální profil. Měly by mít dynamický charakter a být pravidelně prověřovány, 

aby postihovaly změny environmentálních cílů a cílových hodnot organizace. Musí mít 

také přiděleny zdroje pro realizaci, jak finanční tak lidské, termíny (harmonogram) 

a ukazatele plnění. Cíle a cílové hodnoty se určují podle výsledků vyhodnocování 

významných aspektů a dopadů a jejich naplňováním dochází ke zlepšování 

environmentálního profilu organizace.“ 

 

Prováděcí etapa 

 

„Úkolem prováděcí etapy je dosáhnout stanovených cílových hodnot postupem 

dle vypracovaného akčního plánu. Mezi nejdůleţitější kroky patří: 

·       zabezpečení potřebných kapacit, 

·       přizpůsobení a integrace environmentálního manaţerského systému do 

řídícího systému organizace, 
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·       stanovení odpovědností a pravomocí, 

·       informování a školení pracovníků, zvyšování environmentálního povědomí, 

·       zajištění komunikace uvnitř organizace a vůči zainteresovaným stranám, 

·       dokumentace EMS, 

·       řízení provozu (operativní řízení), 

·       příprava na mimořádné okolnosti.“ 

 

Kontrolní etapa 

 

„Úkolem kontrolní etapy je zavést taková měřící a kontrolní opatření, která zajistí, 

aby EMS fungoval v souladu se stanoveným programem environmentálního managementu 

a aby oblasti vyţadující nápravnou činnost a opatření byly co nejdříve odhaleny. Mezi 

nejdůleţitější kroky této etapy patří:“ 

 

·       monitorování a měření, 

·       zavedení nápravných a preventivních opatření, 

·       záznamy EMS a řízení informací, 

·       provádění auditů EMS. 

 

„Kromě monitorování jednotlivých dopadů na ţivotní prostředí se monitoruje také 

celkové environmentální chování podniku (v rámci plánování, obchodní činnosti, 

marketingu atd.). Zjištěné neshody musí být co nejdříve napraveny. O výsledcích 

monitoringu musí být vedeny záznamy, které jsou součástí dokumentace EMS. Audity 

zmíněné v této etapě jsou audity interní, slouţící zejména jako podklad pro činnost 

v hodnotící etapě.“ 

 

Hodnotící etapa 

 

„Úkolem hodnotící etapy je prověřit a vyhodnotit chod EMS z hlediska zajištění 

jeho aktuálnosti, vhodnosti a účinnosti. Vedení organizace musí v příslušných intervalech 

provádět přezkoumání systému environmentálního managementu, aby zajistilo jeho 

neustálou aktuálnost a efektivnost. Přezkoumání systému environmentálního managementu 
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by mělo být dostatečně rozsáhlé, aby postihlo environmentální rozměry všech činností 

organizace, výrobků a sluţeb, včetně jejich vlivu na finanční výsledky a moţné postavení 

vůči konkurenci.“ 

 

„Při pohledu na Obrázek. č 9 vidíme, ţe po splnění všech pěti etap začíná další 

kolo, s vynecháním přípravné etapy a teoreticky s vyšším environmentálním výkonem 

(lepším environmentálním profilem) organizace. Pro hodnocení environmentálního profilu 

a jeho změn můţe být s úspěchem vyuţito indikátorů podle ISO 14 031. Při prvním 

průchodu cyklu je vhodné uzavřít zavádění systému jeho nezávislým posouzením. 

Hlavním důvodem potřeby nezávislého hodnocení je prokazatelnost environmentálního 

chování podniku vůči zainteresovaným stranám, v tomto případě zejména zákazníkům 

v obchodním styku. Pokud tato potřeba nenastává, podnik můţe zavést systém výhradně 

z vnitřních důvodů a pak nezávislé hodnocení je nadbytečné jak z časového tak finančního 

hlediska. Způsob posouzení se bude lišit podle pouţitého podkladu. U systému zavedeného 

podle ISO 14001 bude pro hodnocení proveden externí certifikační audit nezávislou 

akreditovanou certifikační organizací a poté vydán certifikát, stvrzující, ţe systém 

je zaveden v souladu s poţadavky normy a funkční. Při zavádění EMS podle EMAS bude 

hodnocení sloţitější, po externím auditu na úrovni certifikačního bude připraveno tzv. 

ověřitelné environmentální prohlášení, které pak ověřuje akreditovaný environmentální 

ověřovatel. Struktura ověřitelného prohlášení je dána přímo v příloze EMAS. Obojí 

hodnocení má časově omezenou platnost a musí být pravidelně obnovováno.“ 

 

8. MOŢNÝ NÁVRH ŘEŠENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH PROBLÉMŮ 

 

V této části budou postupně řešeny jednotlivé části environmentálního působení 

firmy greiner packaging slušovice s.r.o.  

 

Odpadové hospodářství 

 

V problematice odpadového hospodářství vţdy nastávají určité otázky z hlediska 

produkce výrobních odpadů a jejich omezení. Firma greiner packaging slušovice s.r.o. 
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produkuje zhruba 1000 tun odpadu ročně. Produkuje také nebezpečný odpad (NO), jehoţ 

mnoţství je uvedeno v Tabulce č. 1. 

 

Nejlepším moţným způsobem při výrobě by byla bezodpadová technologie, 

neboli čistá technologie (clear technologies). Ta představuje technologicky vývojovou 

strategii k prosazení principu recyklačního hospodářství, které se ovšem snaţí firma 

aplikovat. Tyto odpady mohou být za určitých podmínek zpracované na cenné látky a opět 

pouţity při recyklaci jako druhotné suroviny, místo primárních zdrojů výroby. To je moţné 

jen v případě, ţe jsou známy odpovídající technické moţnosti a zároveň v závislosti na 

hospodářských a podnikových podmínkách. V případě, ţe to tak není, pak by se tyto 

odpady měli pokud moţno zneškodnit tou nejčistší dostupnou technologií (skládkování aţ 

na posledním místě). (GROβE, 1998) 

 

Při pouţití strategie bezodpadového hospodářství, nebo bezodpadové technologie 

je nejnutnější, prostřednictvím odpovídajících vlivů v technologických oblastech zabránit 

resp. sníţit vznik zbytků, jakoţ i recyklaci pouţitelných zbytků, kterým se nedalo zabránit. 

 

Při výrobě plastových obalů je primární materiál polymerový granulát. 

Polymerový granulát, ať uţ se jedná o polypropylen, polystyren, či polyetylen, tvoří zhruba 

50 % ceny konečného výrobku. Pří výrobě vzniká určité procento odpadu, pokud se najíţdí 

nová výroba, je nějaká závada na technologii, nebo pokud je vina v lidském faktoru. 

Zpětně se recykluje aţ 90 % polymerního materiálu. Co nejde recyklovat, jsou zpravidla uţ 

potištěné obaly, které jsou znehodnoceny barvou. Ty většinou končí ve spalovnách. 

V součastné době se stále více konečných výrobků vyrábí technologií K3, neboli kelímek, 

kartón, kombinace. Coţ zase redukuje počet jak zmetkových výrobků, jelikoţ zařízení je 

velmi moderní, tak emitujících látek z tiskařských barev do ovzduší. Technologie K3 je 

výhodná i z hlediska spotřeby polymerního materiálu, jelikoţ nosnou část kelímku můţe 

tvořit papírový segment. Greiner packaging slušovice s.r.o., jako jediní zatím uvedli 

materiál R – PET, coţ je 100% recyklovatelný materiál. V kombinaci s recyklovatelným 

papírem ze 75 % jde o čistý produkt výroby. Firma greiner packaging slušovice s.r.o. 

přešla také na výrobu některých produktů technologii sleeve, kdy sleevovací zařízení 

nanese na kelímek předtištěnou fólii, která se působením vysokých teplot smrští a kopíruje 
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tvar kelímku. U této technologie je moţné potisknout i tvarově různorodé kelímky, které 

by standardní potiskovací stroj nezvládl. Tato fólie bývá většinou ze smrštitelného 

polystyrenu. Odpadní produkty z výroby klasické K3 a sleeve jsou hůře recyklovatelné 

v podniku jako druhotný materiál, proto se hledá odběratel, který by dostupnou technologií 

byl schopen od sebe oddělit dva polymerní materiály, resp. polymer a papírový segment, 

aniţ by to pro něj nebylo ztrátové. Při malém procentu zmetků lze zmetkové kelímky ručně 

separovat na čistý kelímek a znovu pouţít ve výrobním procesu. Velmi důleţité je třídění 

odpadů z výroby. Třídění tvoří první stupeň jejich zhodnocování. Znamená to, ţe se jiţ na 

místě jejich vzniku musí rozlišit, zda se jedná o odpad dále nezhodnotitelný, nebo zda se 

jedná o zboţí (zhodnotitelný odpad). Takovéto odpadové materiály pokud moţno třídit 

podle základního polymeru, neznečištěné a ukládat na předem stanovená místa. Zavést 

evidenci o nekvalitní výrobě (zmetkovitosti) a přísněji kontrolovat dodrţování třídění 

odpadů. Dodrţovat firemní nařízení pro směsný komunální odpad a nevhazovat zde 

polymerní odpady z výroby. Do provozu by bylo moţno instalovat i odpadkové koše na 

(PE) láhve z čistících lihových prostředků k čištění strojního zařízení zn. MANEPT a láhve 

od vody z pitného reţimu obsluhy. Při výrobě produktů technologii K3 a sleeve opět 

rozlišovat moţnosti třídění odpadů. Papír, znečištěné textilie, stejně jako polymerní odpady 

do zvláštních odpadních nádob instalovaných přímo k výrobním linkám. (GROβE, 1998) 
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Obrázek č. 10 Třídění zmetkových výrobků dle polymerního základu 

Zdroj: Peterek René, greineg packaging slušovice s.r.o. 

 

Při nakládání s nebezpečným odpadem je nezbytné opatřit tyto odpady, nebo 

sběrné nádoby identifikačním listem nebezpečného odpadu. VIZ : Příloha 

č.2.: Identifikační list nebezpečného odpadu. 

 

Vodní hospodářství  

 

Při hospodaření s vodou ve firmě greiner packaging slušovice s.r.o. musí být brán 

zřetel na celkovou spotřebu vody, prováděno pravidelné čištění studní a musí být dodrţeny 

prohlídky technického stavu vodovodu. V rámci environmentálních opatření je nutno 

sledovat všechny události související s provozem vodovodu, to znamená: odstávky, 

mimořádné čištění, zaplavení, havárie. Hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu ve 

firmě stanoví vyhláška č. 252/2004 Sb. Ze dne 22. dubna roku 2004 s účinností od 

1. května 2004 v pozdějším znění. 
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Dle této vyhlášky č. 252/2004 Sb. je navrţen rozsah a četnost provádění rozborů 

pitné vody a to v kategorii 100 – 500 zaměstnanců, spotřeba do 40 m
3
/den a vzorky se 

musí odebírat ze třech odběrných míst.  

 

Rozbory budou provedeny 3 x ročně rozbor krácený, 1 x ročně rozbor úplný a 3 x 

ročně rozbor bakteriologický. Odběr vzorku zajistí provozovatel u drţitele osvědčení 

o akreditaci, nebo u drţitele autorizace. Pokud bude zjištěna nevyhovující jakost bude 

četnost měření navýšena. 

 

Mimo stanovenou četnost  se odběry a rozbory vody provedou vţdy, pokud bude 

nutné uvést do provozu novou část vodovodu, v případě přerušení dodávky vody na více 

neţ 24 hodin, nebo po opravách havárií vodovodu, která by mohla ovlivnit jakost vody ve 

vodovodu. 

 

Při jakékoliv změně jakosti vody musí být okamţitě informování zaměstnanci 

firmy. V takovém případě musí být zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou a to 

z nainstalovaných „watercooler“ systému, nebo ve formě balené vody v PET láhvích. Pro 

očistu zaměstnanců musí být k dispozici cisterna s pitnou vodou. Všechny odběrová místa 

s rizikovou vodou musí být označena „voda není určena k pití“. 

 

Při zjištění nevyhovující kvality pitné vody ve studních a to jak formou 

kontaminace znečišťujícími látkami, tak bakteriologickým znečištěním je třeba toto 

neprodleně hlásit orgánu ochrany veřejného zdraví a zároveň informovat, jak je zajištěno 

náhradní zásobování a jaká nápravná opatření firma realizovala. Dalšího provozu 

a zásobování pitnou vodou do systému bude kopaná studna aţ po obdrţení vyhovující 

analýz kontrolních vzorků. Vše samozřejmě musí být řádně zdokumentováno. 

 

Pravidelně kontrolována musí být i kvalita a mnoţství (VIZ Tabulky č. 5. a 6.) 

vypouštěných předčištěných splaškových vod z ČOV AS – VARICOMP – 250 V. Tato 

ČOV je dimenzována na denní přítok odpadních vod v mnoţství 45 m
3
. Proto musí být 

sledována i denní spotřeba vody. Maximální denní spotřeba je 39,14 m
3
/den. S tímto 

přítokem si ČOV umí poradit. 
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Ochrana ovzduší 

 

V rámci ochrany ovzduší je největším problémem firmy mnoţství emisí těkavých 

organických látek unikajících do ovzduší při výrobě a čištění technického vybavení.  

 

Proto musí být polygrafická činnost provozována a uţívána v souladu se 

schválenou projektovou dokumentací a předpisy výrobce zařízení. Musí být pouţívány jen 

takové druhy tiskařských barev, které obsahují předepsané maximální obsahy těkavých 

organických látek a plnění emisních limitů. Při zjišťování mnoţství emisí znečišťujících 

látek (TZL a VOC) v provozu musí být prováděna pravidelná měření autorizovanými 

subjekty a tyto měření musí být při plném výkonu zařízení. Dle zpracovatele diplomové 

práce je vhodné pravidelně kontrolovat zařízení na odsávání vzduchu a kontrolu 

vzduchotechnického zařízení. V rámci bezpečnosti práce je bezpodmínečně nutné 

odstraňovat vzniklé poruchy na zařízení, které mohou ohroţovat čistotu zdraví. Je také 

nutné zachovávat všechny škodlivé a nebezpečné látky, které jsou potřebné při údrţbě 

a provozu v předepsaném obalu a značení. Tyto nádoby musí být řádně označeny a musí 

být uschovány nejlépe ve skříňkách a ne v prostoru potisku plastových obalů. Znečištěné 

čistící hadry, které obsahují organické rozpouštědlo skladovat v odpadních nádobách na to 

určených. Primárním cílem by mělo být právě sníţení spotřeby organických rozpouštědel 

a jejich emisí. Toto se snad začíná dařit, roční spotřeba byla uvedena v kapitole 6. pro 

jednotlivé zkoumané roky a postupně se sniţuje. Jednak kontrolovanou spotřebou 

organických rozpouštědel, jejich lepším vyuţitím a technickými opatřeními, tak i vývojem 

a stále častěji pouţívané technologii K3 (bez potisku obalů), oproti výrobkům klasickou 

technologií suchého ofsetu.  

 



Bc.René Peterek : Environmentální management firmy greiner packaging slušovice s.r.o. a jeho vyhodnocení 

2011  63 

 

 

Obrázek č. 11 Nevhodný způsob skladování octanu ethylnatého v provozu 

Zdroj: Peterek René, greiner packaging slušovice s.r.o. 

 

9. DISKUZE 

 

Pro stručné vyhodnocení analytických informací v předešlých kapitolách 

a stanovených návrhů v kapitole 8., této práce, byla pro diskuzi pouţita standardní metoda 

SWOT analýzy. Analýza metodou SWOT je velmi přehledná a má uplatnění v bohaté 

škále činností a oborů. Díky tomu je moţné vyhodnotit komplexně celkové 

environmentální fungování firmy. Tabulka SWOT analýzy zde vypovídá 

o environmentální situaci firmy greiner packaging slušovice s.r.o. 
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Tabulka č.12. Vyhodnocení dle SWOT analýzy (Peterek René,) 

Silné stránky (STRENGTHS) Slabé stránky (WEAKNESSES) 

1. Dobré zajištění nakládání s nebezpečnými 

odpady ve firmě. 

2. Plnění všech emisních limitů, dle 

stanovených měření ve výrobě. 

3. Vlastní ČOV 

4. Zavedení čistších technologií výroby - K3, 

Sleev, R-PET  

5. Modernizace výrobní technologie –

Polytype, Polycup, Sleeve, Karina K3. 

6. ČSN ISO 9 001:2008 QMS 

7. Dobré zázemí silné společnosti. 

1. Vysoká produkce (NO) 

2. Velká zmetkovitost, netřídění 

směsného komunálního odpadu.  

3. Málo produktivní nakládání 

s organickými rozpouštědly a 

čistidly. 

4. Chybí školení zaměstnanců o 

chemických látkách, přípravcích a 

environmentálním přístupu. 

5. Pouze reaktivní přístup 

k problematice ŢP, jen aby byl v 

souladu s legislativou. 

 

Příleţitosti (OPPORTUNITIES) Hrozby (THREATS) 

1. Zvýšit podíl na třídění odpadů, pokud 

moţno jiţ u zdroje vzniku. 

2. Snaţit se minimalizovat zmetkovitost 

výroby a udrţet technický standard 

výroby. 

3. Snaţit se přistoupit na EMS, aplikovat, 

rozvíjet EMS a brát v potaz moţné 

výhody z těchto systému plynoucích. 

4. Stále hledat odběratele směsných 

odpadních plastů, kteří mají moţnost je 

zpracovávat. 

5. Prosazovat materiál na výrobu R-PET, 

technologie K3, který je nejšetrnější. 

6. Prosazovat proaktivní přístupy 

k problémům ŢP . 

7. Snaţit se omezit spotřebu vody, pokud ta 

není nezbytně nutná pro výrobu. 

8. Moţnosti havárií, spojených 

s environmentálními riziky, povodně, 

poţáry ve výrobě – (tvarování 

kelímků) – dioxiny. 
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10. ZÁVĚR 

 
Z hlediska environmentálního managementu a zhodnocení celkového stavu 

a nakládání s odpadem je ve firmě greiner packaging slušovice s.r.o. nakládáno s odpady 

dle stanovených legislativních nástrojů. Celkový přístup firmy k odpadovému hospodářství 

je dle zpracovatele diplomové práce reaktivní. Podnik řeší problémy s dopady na ŢP aby 

bylo vše v souladu s platnou legislativou. Při nakládání s nebezpečnými odpady jedná 

firma zvláště obezřetně, coţ ale nemění jejich vysokou produkci. Pro sníţení tvorby 

odpadů byly ve firmě zavedeny nové technologie výroby, které umoţňují čistější produkci. 

Jedná se zvláště o technologii K3 v kombinaci s kelímkem z recyklovatelného 

polyethylentereftlátu (PET). Omezování tisku suchým ofsetem a hospodárným vyuţíváním 

organických rozpouštědel. Tyto postupy jsou v souladu s ČSN ISO 9001 : 2008, která se 

zabývá jakostí a kvalitou ve výrobě. Na tuto normu zpracovatel navrhuje navázat 

environmentálními managerskými systémy (EMS). Tyto by mohly být velkým přínosem. 

Podstatou těchto managerských systémů je začlenění aspektů ochrany ŢP do stávajícího 

řídícího systému podniku a to na všech jeho úrovních. Jednalo by se o část preventivní 

strategie, která by aktivně vyhledávala metody a postupy jak sniţovat dopady svých 

výrobních činností na ŢP. 

 

V oblasti vodního hospodářství je velmi dobré, ţe firma disponuje svými 

vlastními vodními zdroji a vlastní ČOV. Při vypouštění odpadních vod opět plní všechny 

limity stanovené pro jejich vypouštění.  

 

Při výrobě musí být kladen velký důraz na předcházení vzniku odpadu uţ 

u zdroje, (VIZ Obrázek č. 11. Špatně tříděný odpad) namísto likvidace a nakládání 

s odpady po skončení výrobního procesu. Jednak můţe být minimalizována zmetkovitost 

a zvýšena snaha separovat jednotlivé sloţky a druhy odpadu. Velkým přínosem by mohlo 

být častější pouţívání R – PET polymerního materiálu, který má lepší recyklovatelnost.  
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Obrázek č. 11. Špatně vytříděný odpad 

Zdroj: Peterek René, greiner packaging slušovice s.r.o. 

 

Pokud odpadní materiály nejsou znovu pouţity ve firmě k druhotnému vyuţití, je 

vhodné tyto odpady předávat dále subjektům, které mají dostupné technologie na jejich 

zpracování a opětovné vyuţití. (Skládkování aţ na posledním místě.) I kdyţ ve Zlínském 

kraji není dostatečná kapacita zařízení ke zpracování separovaného odpadního plastu. 

Proto je velmi nákladné zpracování tohoto odpadu do kvality srovnatelné s kvalitou 

primárních surovin. 

 

V rámci EMS by bylo doporučeno školení zaměstnanců v rámci 

environmentálního přístupu ve výrobě. 
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Provozní řád pro středisko potisku obalů z plastů, č.j. KUZL 12463/2004 ŢPZE – BD 

depon. in Krajský úřad Zlínského kraje. 

Provozní řád vodovodu, aktualizace 11/2008, Ing. Zuzana Kousalíková, depon. in Městský 

úřad Vizovice. 

Plán opatření pro případ havárie podle zákona č. 253/2001 o vodách, č.j. MUVIZ 

4862/2007, depon. in Městský úřad Vizovice. 

Rozhodnutí pro stavbu „Parkoviště a rekonstrukce kanalizace“, č.j. ŢP/204/04/PM, depon 

in Městský úřad Vizovice. 

Rozhodnutí o souhlasu „k nakládání s nebezpečnými odpady vznikajících při vlastní 

podnikatelské činnosti společnosti greiner packaging slušovice s.r.o“., č.j. MUVIZ 

33630/2006, depon. in Městský úřad Vizovice. 

Plán odpadového hospodářství, původce,  interní materiál společnost greiner packaging 

slušovice s.r.o., č.j. KUZL 65257/2006, depon. in Krajský úřad Zlínského kraje. 
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