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Abstrakt 

     
Cílem mé diplomové práce je zpracování strategické analýzy kritických faktorů 

podnikatelského záměru recyklace pneumatik a jejich kovových součástí. V teoretické části 

práce jsou charakterizovány výchozí metody a teorie strategické analýzy, dále je zde popsána 

problematika materiálu konstrukce pneumatik a další nakládání s použitými pneumatikami 

v ČR. V další části práce je charakterizováno dané podnikatelské prostředí v ČR a jsou zde 

stanoveny klíčové faktory a navržené kritické hodnoty pro vytváření zdrojů konkurenčních 

výhod daného podnikatelského záměru. 
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 strategická analýza, kritické faktory, recyklace pneumatik 

 

 

 

Abstract 

 
The aim of my thesis is to elaboráte a strategic analysis of critical factors of business plans 

tire recycling and metal components. In the teoretical part of  this work are characterized by 

the default teory and methods of strategic analysis, then there is the issue 

of material described tiredesign and other tire disposal of used tires in the Czech republic. The 

next section is characterized by the business enviroment in the Czech republic, and set out key 

fakctors and critical values designed to create sources of competitive advantages of business 

plan. 
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Úvod 

 

Dnešní ekonomika prochází zásadními změnami s těžko predikovaným vývojem. V prostředí 

narůstající globalizace, změn vyvolaných ekonomickou krizí a vývoje v EU se neustále 

zvyšují konkurenční tlaky na stávající, ale především na nově vznikající podnikatelské 

subjekty. Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že je zcela zásadní formulace strategie 

realizace podnikatelského záměru především s ohledem na jeho životaschopnost, tedy 

dosažení stanovených cílů s odpovídajícím rozvojem konkurenceschopnosti v konkurenčním 

prostředí průmyslu České republiky. Tedy konkurenční strategie je hlavním nástrojem pro 

vybudování udržitelného postavení vůči silám, které rozhodují o schopnosti konkurence, 

přičemž zdrojem výkonnosti podniku je konkurenční výhoda, která je kritickým faktorem 

úspěchu. Cílem mé diplomové práce je zpracování strategické analýzy kritických faktorů 

realizace podnikatelského záměru recyklace pneumatik v regionu „ Jesenicko“, přičemž 

výstupem bude formulace strategie, dle návrhu kritických hodnot pro budování zdrojů 

konkurenčních výhod. 

 

 V České republice je ročně vyprodukováno 60 000 až 80 000 tun odpadních pneumatik a 

tento trend je neustále stoupající. Na českém trhu existuje v současné chvíli několik firem, 

které se zabývají využitím pneumatik a gumového odpadu. Mezi největší řadíme TASY 

Mokrá u Brna, MONTSTAV CZ, s.r.o., DARTA Uherský Brod a  Cementárna Čížkovice. 

Firmy zabývající se recyklací pneumatik ročně zpracují kolem 50 tisíc tun, přičemž  z toho 

připadne na zpracování ve spalovnách, kolem 50% odpadních pneumatik. Je zřejmé, že 

minimálně 10 tisíc tun nepoužitelných pneumatik každý rok mizí neznámo kam. Toto číslo je 

však podstatně větší, jelikož některé závody v období, kdy je paradoxně nedostatek ojetých 

plášťů, tyto dováží ze zahraničí. Dalším skutečností je fakt, že legislativa EU směřuje ke 

snížení objemu spalovaných pneumatik ve prospěch jejich materiálového využití.  

 

Místo realizace projektu je oblast „Jesenicko“ nacházející se v pohraničním pásmu na 

severovýchodě České republiky v rozsahu působnosti pověřené obce Jeseník, bývalého okresu 

Jeseník. Celý jesenický kraj je značně specifický. Oblast je poměrně nedostupná, přičemž 

situace se vyhrocuje s příchodem zimního období, kdy nezřídka sněhová kalamita uzavře 

hlavní příjezdové cesty do kraje, jenž vedou přes hřebeny Červenohorského sedla a 

Videlského kříže.  Nedostatek pracovních míst, vysoká nezaměstnanost a další ekonomické 
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ukazatele staví tento kraj mezi nejchudší a zaostalé kraje České republiky. Tato diplomová 

práce tedy identifikuje, zpracovává a vyhodnocuje návrh kritických hodnot pro budování 

zdrojů konkurenčních výhod v rámci uvedeného projektu realizovaného v oblasti „Jesenicko“. 

 

1 Strategická analýza 
 

Strategická analýza je základním východiskem pro tvorbu strategie při realizaci 

podnikatelského záměru. Formulace strategie je složitý proces, vyžadující systematický 

přístup pro identifikaci a analýzu faktorů působících na podnik a jejich konfrontaci se zdroji a 

schopnostmi firmy. Mezi nejdůležitější úkoly strategie patří připravit podnik na všechny 

situace, které mohou v budoucnu nastat, k čemuž je nezbytná strategická předvídavost 

založená na tvořivém přístupu strategického myšlení. Ačkoli je v odborné literatuře 

strategické analýze věnována značná pozornost, její jednotnou obecně uznávanou definici 

nikde nenalezneme. Důvodem je široká škála možnosti aplikace strategické analýzy tedy 

skutečnost, že strukturu, obsah a provedení analýzy je nutno formovat s ohledem na její 

smysl, účel. Proto jsem pro účely této práce strategickou analýzu definoval takto: Cílem 

strategické analýzy je definovat a analyzovat všechny faktory mající relevantní vliv na 

formulaci strategie. [24] Oblastí analýzy je vnější a vnitřní prostředí budoucí firmy, k jehož 

analýze jsem užil metody: analýzu vnějšího prostředí podniku, konkrétně metodu SLEPT 

analýzu, která nejlépe odpovídá potřebám této práce, dále strukturální analýzu odvětví, kde již 

tradičním přístupem je aplikovaný Porterův model pěti konkurenčních sil, zaměřený na 

identifikaci vlivů působících na výnosnost odvětví, SWOT analýzu a matici GE. Výstupem 

strategické analýzy tedy často opomíjenou syntézou, bude podniková strategie, tedy širší 

zásady určující strategii, jakým způsobem bude podnik konkurovat a jakým způsobem a 

prostředky dosáhne stanovených cílů. Strategické rozhodování zahrnuje ještě další oblasti, jež 

jsou však nad rámec této práce. Mezi tyto části patří implementace strategie a strategická 

kontrola. Celkový proces strategického managementu je schematicky zobrazen na obr. 1, ze 

kterého je zřejmé, že strategické rozhodování je soustavný proces reagující na vývoj ve všech 

oblastech mající vliv na podnikání. 
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Obr. č. 1: Schéma procesu strategického managementu. [vlastní zpracování] 

 

 

 

1.1 SLEPT analýza 

 

SLEPT analýza je používána zpravidla na indikaci budoucího vývoje vnějšího prostředí 

podniku. SLEPT analýza je tvořena z prvních písmen anglických slov vyjadřující uvedené 

faktory. Je to velice důležitým nástrojem poznání ekonomického prostředí, které ovlivňuje 

každý podnik. Zpravidla je SLEPT analýza definována jako analýza externího 

marketingového prostředí, zaměřená na společenské, právní, ekonomické politické a 

technologické faktory. Obdobou SLEPT analýzy je PEST analýza u které jsou de facto pouze 

některé faktory sloučeny. 
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Faktory SLEPT analýzy: 

Sociál – společenské faktory 

Legal – právní faktory 

Economic – ekonomické faktory 

Political – politické faktory 

Technological – technologické faktory 

 

 Sociální a demografické faktory odrážejí vlivy, jako jsou např. dané podmínky ochrany 

životního prostředí, životní úrovně a styl obyvatelstva pracovní síly, výše průměrného věku, 

demografie růstu populace její mobility, úrovně vzdělání, nebo také přístupu k práci a 

volnému času. Tyto faktory jsou důsledkem ekonomických, demografických, náboženských, 

vzdělávacích, kulturních a etických podmínek člověka pro život. Společenské faktory jsou v 

neustálém vývoji a správný odhad trendů je náročný. Jejich včasné rozeznání však 

jednoznačně vede k získání náskoku před konkurencí v boji o zákazníka. 

 

Legislativní faktory se mohou promítnout ve formě zákonů, předpisů a norem upravující 

podnikání, různých regulací, ochrany životního prostředí, vymahatelnosti práva, ochrany práv 

zaměstnanců a spotřebitelů apod. Jejich dobrá znalost a schopnost se jim přizpůsobit jsou 

základním předpokladem regulérního podnikání. 

 

Ekonomické faktory jsou dány stavem ekonomiky, ve které podnik působí.  Důležitou roli 

zde hrají faktory jako je např. míra růstu HDP, úrokové sazby, míra inflace, směnný kurz, 

výše nezaměstnanosti, minimální a průměrná mzda, vývoj cen, mezinárodní ekonomické 

vazby apod. Opět každý faktor může pro podnik představovat příležitost nebo znamenat 

hrozbu. Jednotlivé faktory je nutné ovšem prezentovat současně, neboť mezi nimi existují 

souvislosti. 

 

Politické faktory jako je národní a zahraniční politická situace, členství země v NATO, EU, 

zóně volného obchodu a dalších mezinárodních institucích představují pro podniky důležité 

faktory pro jejich činnost. 

 

Technické a technologické faktory – jsou faktory ovlivňující inovační schopnost a činnost 

podniku a samotné technologické změny zcela mění okolí podniku. Mezi tyto faktory 
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můžeme zahrnout úroveň vládní podpory vědě a výzkumu, celkovou technologickou úroveň 

regionu, nové objevy, nebo rychlost zastarávání technologie v daném segmentu. Celková 

analýza těchto vlivů je poté studií očekávaných vlivů nových technologií na postavení 

podniku, tedy na stav okolí a konkurenční pozici. 

 

Je evidentní, že se jednotlivé vlivy budou postupně měnit a bude se i měnit velikost jejich 

dopadu na podnik, proto je nutné tyto vlivy soustavně sledovat a vyhodnocovat. Užitečnost 

SLEPT analýzy spočívá v přehledu potenciálních vnějších vlivů v souvislosti s dlouhodobým 

časovým horizontem, také s ní může stanovit klíčové vlivy, které můžeme podrobit 

důkladnější analýze. Je však třeba vzít v úvahu skutečnost, že u SLEPT analýzy je značný 

stupeň nejistoty daný tím, že analýza pracuje často s odhady. V případě podniku působícího 

ve více zemích je schopnost správného posouzení změn okolí ještě těžší, neboť pochopení 

jednotlivých vlivů v jiném socio-kulturním prostředí bývá často problém. 

  

1.2 Strukturální analýza odvětví 

 

Formulování konkurenční strategie je uvedení podniku do vztahu k jeho prostředí.  Ačkoliv 

relevantní prostředí je velmi široké a obsahuje sociální i ekonomické vlivy, klíčovým 

aspektem prostředí, v němž firma působí, je to, resp. ta odvětví, v nichž soutěží.  Struktura 

odvětví má velký vliv na určování konkurenčních pravidel hry, stejně jako na stanovení 

strategií firmě potenciálně dostupných. Vnější vlivy mimo odvětví jsou důležité především 

v relativním smyslu; jelikož vnější vlivy obvykle působí na všechny firmy v odvětví, je 

klíčová rozdílná schopnost firem vyrovnat se s nimi. [2]  

Model definující konkurenční tlaky a rivalitu na trhu popsal přední světový odborník na 

firemní strategii profesor Harvard Business School Michaele Eugene Porter, který vyvinul 

model, který pomáhá manažerům analyzovat konkurenční síly v okolí firmy a odhalit 

příležitosti a ohrožení podniku. 

Porterův model zobrazen na obr. č. 1, určuje stav konkurence v odvětví, která závisí na 

působení pěti základních sil, jejichž souhrnné působení, určuje potenciál konečného zisku 

v odvětví, kde se potenciál zisku měří z hlediska dlouhodobé návratnosti investovaného 

kapitálu. 
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 Jedná se o tyto síly: 

 vliv nově vstupujících firem - potenciálních konkurentů 

 rivalita stávajících konkurentů 

 smluvní síla odběratelů  

 smluvní síla dodavatelů 

 hrozba substitučních výrobků  

 

 

Obr. č. 2: Model konkurenčních sil dle M. E. Portera. [1] 

 

 

 

Cílem analýzy odvětví pro podnikatelský subjekt je nalézt v odvětví takové postavení, kdy 

podnik může čelit konkurenčním silám nebo jejich působení obrátit ve svůj prospěch. Proto 

musí podnik analyzovat zdroje těchto sil. Tím lze odhalit přednosti a slabiny podniku. 
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1.3 SWOT analýza 

 

Završením strategické analýzy podniku je na základě výše uvedených a popsaných dílčích 

analýz, určení a formulace silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek podniku a dále 

příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) na trhu tedy -  SWOT analýza. Tržní příležitosti 

a hrozby jsou definovány na základě strategické analýzy okolí podniku. Silné a slabé stránky 

potom vyplývají z analýzy interního prostředí. Silné stránky mají zásadní postavení, protože 

pro potřeby stanovení strategie do budoucna musí být jasně definovány konkurenční výhody 

podniku. Sestavení diagramu SWOT analýzy usnadňuje porovnání vnějších rizik a příležitostí 

s vnitřními silnými a slabými stránkami a umožňuje tak systematičnost strategické volby. 

Kombinace těchto faktorů umožňuje vznik různých variant možných budoucností, a tudíž 

vyžaduje rozdílné strategické volby.  

 

1.4 Matice GE 

 

Matice GE je původním projektem z počátku 70. let minulého století vytvořeného pro 

centrálu společnosti General Electric. Model matice GE zobrazuje analyzovaný subjekt ze 

dvou pohledů a to atraktivnosti trhu, či odvětví a  konkurenční pozici - sílu.  

 

Atraktivita odvětví vynesená na svislé ose je hodnocena na základě různých kritérií: velikosti 

trhu, rychlosti růstu trhu, intenzity konkurenčního boje, fluktuace poptávky v daném odvětví, 

vztahů mezi zákazníky a dodavateli, variabilitě poptávky, tempu technologických inovací, 

míře kolísání odvětví, dostupnosti informací o trhu, dostupnosti pracovní síly, výsledků PEST 

analýzy, vstupních a výstupních bariér odvětví a míře regulace odvětví ze strany státu.  

 

Konkurenční síla je vynesená na vodorovné ose. Znázorňuje konkurenční sílu produktu nebo 

firmy ve svém odvětví. Konkurenční síla se pak hodnotí podle následujících parametrů: 

výrobní kapacita, výrobní flexibilita, jednotková cena, kvalita, unikátnost produktů, náklady a 

ziskovost, možnosti adaptace výroby, organizační schopnosti, podíl na trhu, rychlost růstu 

tržního podílu, marketingové schopnosti, úroveň manažerských schopností, zkušenosti a 

schopnosti řadových zaměstnanců, kvalita vlastní distribuční sítě a povědomí o značce. 

Problematika tohoto nástroje je objektivita hodnocení jednotlivých faktorů, např. 

http://www.businessvize.cz/planovani/kde-se-vzala-a-k-cemu-je-pest-analyzahttp:/www.businessvize.cz/planovani/kde-se-vzala-a-k-cemu-je-pest-analyza
http://www.businessvize.cz/planovani/kde-se-vzala-a-k-cemu-je-pest-analyzahttp:/www.businessvize.cz/planovani/kde-se-vzala-a-k-cemu-je-pest-analyza


[9] 

 

manažerských schopností. Z matice atraktivity trhu a pozice hodnoceného subjektu je možno 

stanovit oblasti hlavních finančních toků. Tyto toky jsou především diagonální směrem 

k oblastem - investovat a budovat, příp. budovat selektivně viz. obr. č. 3. 

. 

 

Obr .č 3.  Matice GE. [18] 

 

 

1.5 SPACE graf 

 

Jedním z východisek formulaci podnikatelské strategie je SPACE graf. SPACE – Strategick 

Position and Action Evalution.  SPACE technika je jedna z metod užívaná pro tento účel, 
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která navazuje na přístupy rozpracované v McKinsey and Company formou strategických 

matic. Je to technika zaměřená na hodnocení strategického postavení subjektu a stanovení 

dalších strategii rozvoje. [22]  

Technika SPACE využívá vícerozměrný graf, který jednoduše a přehledně zobrazuje 

vícedimenzionální působení rozhodných faktorů. Přínosem SPACE grafu je možnost určit 

základní směry pro tvorbu strategií. 

Pro hodnocení strategického postavení subjektu jsou užitá: 

a) kritéria orientovaná na externí prostředí 

 faktory determinující stabilitu prostředí, 

 faktory determinující sílu oboru, 

b) kritéria orientovaná na interní prostředí 

 faktory determinující konkurenční výhody podniku, 

 faktory determinující finanční sílu podniku. [23] 

Pro hodnocení působení uvedených faktorů jsou užitá dílčí kritéria, užitá dle specifických 

potřeb a požadavků. 

Postup hodnocení kritérii je následující: 

1. Ohodnotíme jednotlivé dílčí kritéria oblasti hodnocení v rozsahu 1-6. 

2. Za každou oblast hodnocení vypočítáme průměrnou hodnotu faktoru. 

3. Zjištěné hodnoty naneseme do grafu na osy x, y se stupnicí v rozmezí -6 až 6. 

4. Propojíme průměrné hodnoty působení základních faktorů nanesených v grafu, čímž 

získáme čtyřhranný polygon, který je výslednicí směrování a váhy jednotlivých 

faktorů a určuje směřování výsledného vektoru, který určuje strategii, jež může být 

konzervativní, agresívní, konkurenční nebo defenzívní. 
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1.6 Mise a vize firmy 

 

Někteří podnikatelé si myslí, že stanovení mise a vize není u malé firmy nutné. Často to 

pramení i z nepřesné interpretace těchto termínů. Přitom stanovení kvalitních cílů je jedním ze 

základních kamenů úspěchu firmy. Mise je to, čeho chceme podnikáním dosáhnout. Co 

děláme, pro koho, jak a proč. Misi je přitom vhodné průběžně aktualizovat s ohledem na 

aktuální vývoj ve firmě. Vize je naopak něco, co popisuje naší ideální budoucnost a co nás 

žene stále vpřed. Pokud se s ní dokážeme my i naši zaměstnanci ztotožnit, může se stát 

největším motivačním faktorem ve firmě. [5] 

 

1.7 Konkurenční výhoda 

 

Přestože je v současném ekonomickém prostředí velmi obtížné určit, jak se budou vyvíjet trhy 

v budoucnu, je nezbytné, aby podnik měl vypracovanou strategii, určující jak bude podnik 

konkurovat, jaké budou jeho cíle a jakým způsobem jich dosáhne. Nástrojem naplnění 

konkurenční strategie je konkurenční výhoda. Základními typy konkurenční výhody jsou:  

Výhoda nízkých nákladů – podnik má souhrnné náklady na provozování činnosti nižší, než 

náklady konkurentů. Je však nezbytné, aby podnik tuto výhodu měl dlouhodobě, tedy 

dlouhodobě disponoval zdroji této výhody, které jsou pro konkurenci těžko napodobitelné. 

Diferenciace – podnik může na rozdíl od konkurence dosáhnout jedinečnosti v něčem, co je 

pro zákazníky cenné. Podniku to umožňuje prodávat větší množství zboží, nebo za vyšší ceny. 

Zdrojem diferenciace nemusí být pouze produkt, ale i např. rozsah podniku nebo distribuční 

cesty. Mezi zdroje jedinečnosti patří např. geografická poloha, firemní politika, poznatky a 

znalosti apod. 

Přestože již firmy tvorbě strategie věnují pozornost, často bezúspěšně. Jejich neúspěch 

mnohdy pramení z neschopnosti jednak identifikovat zdroj konkurenční výhody a vhodně 

stanovit konkurenční strategii, jednak přeměnit obecné stanovení konkurenčních strategií do 

specifických akčních kroků vedoucích k dosažení konkurenční výhody [9].  
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2 Charakteristiky podnikatelského záměru a jeho 

dispozic 

2.1 Pneumatiky 

 

Pneumatika je vzduchem plněná pružná součást kol dopravních prostředků nasazená na 

vnějším obvodu kola, sloužící k odpružení vozidla a dále umožňující přenos mezi koly 

dopravního prostředku a komunikací. V současnosti jsou pneumatiky nedílnou součástí 

dopravních prostředků, především motorových vozidel.  

Vývoj pneumatik má za sebou již více než dvěstěletou historii. Na počátku zrodu pneumatiky 

stál skotský chemik Charles McIntosh, který koncem 18. stol. experimentoval s latexem, 

získaným z mízy stromů rostoucích v povodí Amazonky v Jižní Americe.  Výsledkem jeho 

pokusů byla gumová směs vykazující vynikající hydroizolační schopnosti, ale i nežádoucí 

vlastnosti.  V teplém počasí se gumový materiál lepil a v chladnu křehnul. Až v r. 1839 

objevil Charles Goodyear, že přidáním síry do roztaveného latexu lze získat kaučuk s 

dostatečnou pružností a pevností. Vulkanizovaný kaučuk byl zpočátku využíván pouze u kol 

jízdních kol a kočárků. Jako první si nechal pneumatiku z kaučuku patentovat v r. 1845 

Robert William Thomson. Thomsonova pneumatika se vzdáleně podobala dnešní pneumatice 

pouze s tím rozdílem, že uvnitř pneumatiky bylo několik nafouknutých trubek – duší, což 

mělo značné výhody, neboť na nekvalitních silnicích umožňovala jízdu i po několika 

defektech pneumatiky. Výroba pneumatiky však byla složitá a nákladná. Patent upadl 

v zapomnění, neboť dopravní prostředky, kde by pneumatiky bylo možno použít, ještě nebyly 

rozšířené, tedy vynález předběhl svou dobu. V roce 1888 získal patent na moderní vzduchem 

plněné pneumatiky John Boyd Dunlop. Pneumatiky našly uplatnění u tehdy, již sériově 

vyráběných, jízdních kol. Průkopníci v oboru pneumatik byli také - bratři Michelinové 

zemědělští inženýři z Francie, kteří v r. 1891 vynalezli odnímatelné pneumatiky. Ve 20. 

století pneumatiky ještě doznaly značných změn, kdy k jejich vývoji přispěly i obě světové 

války, pro které byla logistika jednou z priorit.  Také nelze opomenout rok 1948, kdy 

společnost Michelin vyvinula radiální pneumatiky a rok 1972, kdy společnost Dunlop 

předvedla dnes již klasické bezdušové pneumatiky. Není bez zajímavosti, že v roce 1932 

v závodech Tomáše Bati byl ve Zlíně vyroben první český plášť. Později byly 

v Československu od r. 1946 vyráběny pneumatiky pod ochrannou známkou BARUM, která 

vznikla složením počátečních písmen Baťa, Rubena a Matador.  



[13] 

 

2.1.1 Složení pneumatiky  

Dnešní pneumatika je sofistikovaný produkt skládající se z více než 200 složek. Které 

můžeme rozdělit do 7 skupin: 

 Guma/elastomer – její materiálový podíl činí cca 45-48%, přičemž se nejedná o pouze 

hlavní složku přírodní kaučuk, ale také o syntetické pryže, které jsou významnou 

složkou běhounu u pneumatik pro užitková vozidla a vozidla 4x4. 

 Technické saze – tvořící kolem 21,5 - 22% materiálového podílu pneumatik. 

 Kov – kovová složka je tvořena především ocelovými lany a kordovými dráty a 

vlákny tvořící cca 16,5 - 25% objemu pneumatik. 

 Síra – tvoří cca 1% objemu 

 Textil – cca 5,5 % objemu 

 Oxid zinečnatý – v objemu 1-2% 

 Chemická aditiva – chemické přísady v objemu cca 7,5-5 % pneumatiky. 

 

Podíl jednotlivých materiálu se různí u pneumatik podle toho, zda jsou určená pro nákladní 

nebo osobní vozidla a dále typu např. zimní - letní apod. Rozdíl složení materiálu pneumatik 

pro osobní a nákladní vozidla v EU znázorňují obrázky 1 a 2, na nichž je zajímavý rozdíl 

použitých kovových materiálu činící 16,5% a 25%. 

 

Obr. č. 4, 5 Materiálové složení pneu osobních a nákladních vozidel. [vlastní zpracování] 

Materiálové složení pneu pro 
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Materiálové složení pneu pro 
nákladní vozidla v %
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Technické saze
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Textil

Oxid zinečnatý
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Pneumatika se skládá z mnoha vrstev. Je složena z několika druhů ocelových, pryžových i 

textilních materiálu, přičemž má každý různé vlastnosti dané svoji funkcí a také typem 

pneumatiky. Na obr. 6 je znázorněno složení vrstev pneumatiky zn. Michelin, odpovídající 

běžné dnešní konstrukci pneumatik. 
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 Pneumatika se tedy skládá z níže uvedených vrstev: 

1. Vnitřní butylová vrstva - vzduchotěsná vrstva syntetické pryže, nahrazující 

v minulosti používané duše.  

2. Kostra z textilních vláken -  je vyrobena z tenkých textilních vláken, která jsou 

uložených rovnoběžně vedle sebe a jsou zalita do pryže. Kostra je důležitá pro 

pružnost pneumatiky a její odolnost vůči tlaku. 

3. Patka - místo, kterým pneumatika dosedá do ráfku. Její úlohou je přenášet točivý 

moment motoru a brzdné síly z ráfku pneumatiky až na kontaktní plochu pneumatiky s 

vozovkou. A její velikost není větší než velikost lidské dlaně.  

4. Patkové lano – zajišťuje vyztužení pneumatiky, aby byla v ráfku pevně uchycená a 

zároveň odolná. Každé lano unese zatížení až 1 800 kg, aniž by hrozilo riziko jeho 

prasknutí. Na celém vozidle je těchto lan 8, po dvou na každé pneumatice. 

5. Bočnice – pevná ochranná vrstva chránící pneumatiku před negativními vlivy 

vozovky: nárazy o obrubníky apod. 

6. Kovové nárazníky – tvoří je jemná, velmi pevná ocelová lanka mezi dvěma vrstvami 

pryže. Díky kovovým nárazníkům pneumatika vydrží tlak v zatáčce a při otáčení se 

nezvětšuje. Jsou ale zároveň dostatečně pružné, aby pohltily deformace způsobené 

nerovnostmi, výmoly a jinými překážkami na silnici.  

7. Ochranná vrstva - bezpečnostní vrstva snižující zahřívání při tření a při vysokých 

rychlostech pomáhá udržovat tvar pneumatiky. Aby rychlost pneumatiku 

neprotahovala, jsou do pryže přidána zpevněná nylonová vlákna, a to po celém 

obvodu pneumatiky.  

8. Vrstva běhounu – musí odolávat značným tlaků při provozu a dále disponovat 

značnou přilnavostí ke všem druhům povrchů, být odolný vůči opotřebení a odírání a 

zahřívat se, co nejméně. 
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Obr. č. 6: Složení vrstev pneumatiky Michelin. [19] 

 

 

2.1.2 Využití pneumatik v ČR 

 

Z celkového množství asi 60 kt/rok je v České republice protektorováno asi 7 tisíc tun. V 

cementárnách se spaluje asi 30 kt/rok, zpracování na granule, drť a prášek představuje asi 15 

kt/rok. Část jde na skládky a část se využívá při stavbě silážních jam, bariér, ohrad a do 

základů. Původní výroba regenerátu v hodnotě asi 10 kt/rok byla ukončena z ekonomických 

důvodů. Podobně skončil provoz pyrolýzy pneumatik pro vysoké náklady a neujasněné 

možnosti využití produktů pyrolýzy. Zpětný odběr, který je ze zákona povinný, není zatím 

příliš účinný. K většímu využití granulátu z recyklovaných pneumatik u nás zatím nedochází 

viz. obr. 7. Důvodem je rozběh samotné recyklace a s tím související vyšší cena granulátu [9]. 

Obr. 7: Využití opotřebovaných pneu v ČR. [vlastní zpracování] 
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Pneumatiky jsou díky svému materiálovému složení a energetickým vlastnostem významným 

zdrojem materiálu, energie a potenciálně také surovin. Proto existuje několik možností, jak 

pneumatiky bezpečně a účinně využít i po ukončení jejich prvního životního cyklu, kdy se 

jinak stávají objemným odpadem s potenciálními riziky pro životní prostředí. V souladu 

s odpadovou hierarchií jsou uvedeny hlavní možnosti využívání opotřebovaných pneumatik 

postupně pro opětovné použití výrobku, materiálové a energetické zhodnocení [9]. 

 

2.1.3 Opětovné použití pneumatik 

Zde zahrnujeme metody umožňující opětovné využití opotřebovaných pneumatik 

k původnímu účelu, pro který byly vyrobeny. Pomíjím opětovné použití pneumatik částečně 

ojetých pneumatik, kdy ojeté pneumatiky např. z Německa jsou dováženy na východ včetně 

České republiky, kde jsou „dojížděny“, neboť dovoz pneumatik s ukončenou životností do 

České republiky ze zahraničí, je zakázán vyjma dovozu za účelem materiálového využití 

pneumatik, tedy protektorování nebo recyklace. 

 

2.1.3.1 Metody opětovného použití pneumatik  

Prořezávání  

U nákladních vozidel jsou pneumatiky konstruovány s dostatečnou tloušťkou běhounu 

umožňující obnovení dezénu – vyřezáním nového vzorku. Účinnost dodatečného vlastního 

prořezání je sporná, avšak z ekonomických důvodů je tato metoda zcela běžně využívána.   

Protektorování  

Přínosem protektorování je úspora materiálu, která může činit až 80 % surovin a energie 

potřebných k výrobě nové pneumatiky. V literatuře se uvádí, že cca 80 % nákladních a 20 % 

osobních pneumatik je vhodných k protektorování. 

Při protektorování jsou používány dva technologické postupy, a to protektorování studenou 

vulkanizací a teplou vulkanizací. 

Protektorování studenou vulkanizací – spočívá v postupu, kdy již vylisovaný a 

předvulkanizovaný běhoun aplikován na připravenou kostru. Na připravenou – odrásanou 

kostru je položen pás běhounu spolu s vrstvou vulkanizačních činidel a poté je pneumatika 

vložena do autoklávu, kde dojde vlivem teploty a tlaku ke spojení jednotlivých částí. 

Protektorování teplou vulkanizací – je podobný výrobě nové pneumatiky, kdy materiál 

běhounu je odebírán přímo od vytlačovacího stroje a je pokládán na připravenou kostru. Poté 

je kostra se surovým běhounem vložená do vulkanizační tvárnice, kde dojde k vytvoření 
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požadovaného dezénu. Touto metodou mohou být pneumatiky protektorovány od patky 

k patce, včetně bočnice, kdy výsledný produkt může být srovnatelný s novými pneumatikami. 

Vedlejším produktem obou metod protektorování je čistá pryž z drásání běhounu. 

 

2.1.3.2 Metody materiálového využití pneumatik 

 

Pyrolýza 

Je metoda založena na tepelném štěpení makromolekul při zachování vazeb mezi atomy 

uhlíku a vodíku. Štěpící procesy probíhají za vysokých teplot při nedostatku kyslíku. 

Jednotlivé složky jsou oddělovány různými fyzikálně-chemickými postupy především 

kondenzací. Při pyrolýze vzniká plyn, který je možno dále energeticky využívat. Dalšími 

produkty pyrolýzy jsou – ocelový šrot, dehet, saze, plynový olej, těžký olej a další oleje např. 

s obsahem alkanů, benzenu, toluenu a metan. Největší problémem této metody jsou vysoké 

investiční a provozní náklady.  

Nelze opomenout skutečnost, že VŠB TUO Ostrava se spol. Arrowline, a.s. společně 

s dalšími členy klastru Envicrak vyvinula a uvedla do provozu technologii Pyromatic na 

zpracování odpadů pyrolýzou.  

Výhody pyrolýzní jednotky: Zařízení je energeticky soběstačné, jedná se o bezodpadovou 

technologii s minimálním množstvím emisí ve srovnání se spalováním. Nedochází k produkci 

strusky, popela a veškeré výstupní produkty, nachází své využití a lze je snadno skladovat, 

uchovávat a přepravovat.    

 

Regenerace 

Regenerace je proces umožňující využít pryžový granulát při smísení s přídavnými látkami za 

určitých podmínek, jako surovinu pro výrobu pryžových výrobků. O opačný proces 

vulkanizace se však nejedná, tedy uplatnění granulátu je možné pouze ve výrobě, která se 

spokojí s méně kvalitní pryží. Vzhledem k vysoké ceně regenerátu je jeho použití málo 

ekonomicky výhodné.  

 

Recyklace mechanickým zpracováním 

Legislativa pojem „recyklace“ nijak nedefinuje, ačkoliv jej používá. Definici lze pouze 

odvodit, že se jedná o způsob zhodnocení nepotřebné movité věci, odpadu materiál s 

určenými vlastnostmi, které z něj činí vstupní surovinu pro průmyslové zpracování. 
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Mezi nejběžnější způsoby zpracování ojetých pneumatik patří recyklace mechanickým 

zpracováním, spočívající v drcení a mletí pneumatik na malé částečky, které jsou dále 

zpracovávány. Mechanické zpracovávání je prováděno dvěma základními metodami a to 

metodou kryogenního drcení a metodou konvenčního drcení. Méně užívané technologie jsou 

metody hydraulického přetlačování, nebo  obrušování, které se užívaly v minulosti. 

Konvenční drcení 

Princip této metody spočívá v rozsekání a následnému rozemletí pneumatiky na drobné jemné 

částečky.  Stroje na drcení jsou konstruovány jako jednomotorové s plochými zuby, 

upevněnými střídavě na rotoru i statoru. Účinkem smykových sil jsou pneumatiky s textilními 

nebo ocelovými kordy drceny na kusy nebo na hrubé částice různých rozměrů. Pracuje-li stroj 

bez síťového roštu, jsou produktem drcení kusy o délce 50 – 250 mm a tloušťce odpovídající 

rozměru pláště [13].  Pokud je drtič opatřen síťovým roštem, jeho výsledným produktem jsou 

části o průměru 20 – 40 mm, dále zpracovatelné v chemickém průmyslu. Po hrubém drcení 

následuje jemné drcení v drtičích s hustějšími síty a jemnějšími noži. Nakonec jsou částice 

rozmělněny v mlecím zařízení s rýhovanými dvouválci na frakci velikosti kolem 900 µm.  

Kryogenní drcení 

Během konvenčního drcení je mechanická energie jen v malé míře využita na dělení částic. 

Velká část energie je přeměněna na teplo, jež má negativní vliv na kvalitu granulátu. 

Degradaci jednotlivých částic lze snížit odváděním tepla. V důsledku odvodu tepla, tedy 

podchlazením při drcení dosáhneme většího podílu přeměny práce na energii drcení, tedy 

zvýšení výkonu při drcení a dále větší jemností finálního produktu drcení. Významná 

vlastnost granulátu vyrobeného metodou kryogenního drcení je hladká lomová hrana částic. 

Výhodou kryogenního drcení je také možnost mletí pneumatik s ocelovou výztuží. Při drcení 

kryogenní metodou podchlazujeme materiál kapalným dusíkem, podchlazeným vzduchem 

nebo kombinací obou médií. 

Podchlazování kapalným dusíkem 

Podchlazením pryže na teplotu nižší -80˚C se stává křehkou a snadno se tříští na drobné části 

a dále se lehce odděluje od ocelových a textilních částí. K podchlazení využíváme kapalný 

dusík, jehož bod varu je -195,8˚C. Na ochlazení 1 kg pryže je nutno použít 0,3 – 1,5 kg 

kapalného dusíku. Spotřeba se odvíjí především od vstupní teploty pryže. Technologická 

linka na chlazení je tvořena zásobníkem na kapalný dusík, mrazící tunel, automatický 

regulační systém a kladivový mlýn. Kapalný dusík je v mrazícím tunelu nastříkán na pryž, 

přičemž během přeměny dusíku na plyn dochází k odvodu tepla z pryže. Zmrzlá pryž je poté 
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rozdrcená v kladivovém mlýně. Nevýhodou této metody jsou vysoké náklady vzniklé velkou 

spotřebou kapalného dusíku.  

Chlazení podchlazeným vzduchem 

Výhodou této metody je výrazně nižší cena chladícího média. Technologické zařízení je však 

složitější v porovnání s technologií využívající dusíku a také chladící schopnosti 

podchlazeného vzduchu jsou nižší. 

 

2.1.3.3 Využití drtě z pneumatik 

Vlastnosti pryžové drtě se od vlastnosti výchozí kaučukové směsi liší, což je nutno zohlednit, 

při aplikaci druhotné pryžové suroviny. Mezi hlavní oblast využití pryžové drtě patří 

stavebnictví, kde využíváme malou tepelnou vodivost pryže v izolačních materiálech. 

Pryžová drť nachází uplatnění ve formě dlaždic, desek a dalších povrchů lisovaných 

z pryžové drtě s pojivy. Nejčastěji užívaná pojiva jsou na bázi bitumenů, polyuretanů, 

epoxidové pryskyřice a latexu. Takto získaný materiál nachází využití jako povrchy 

sportovišť, dvorů a nachází uplatnění i v interiéru. Drcenou pryž z pneumatik možno také 

využit zpracováním na tvrdou pryž ebonit, ze které je možno vyrábět trubky, žlaby a další 

sanitární vybavení. 

Gumoasfaltové vozovky 

 Jako velmi perspektivní se jeví využití pryžové drtě v gumoasfaltových površích silnic. Již 

několik let probíhá vývoj povrchů vozovek s příměsí pryže do asfaltové směsi. První úspěšné 

pokusy o aplikaci této technologie proběhly v 50. letech v USA. Gumoasfaltové vozovky 

vykazují výrazně lepší fyzikálně-mechanické vlastnosti než komunikace klasické živičné a  

přestože jsou pořizovací náklady na jejich výrobu vyšší, byla vypočítána jejich ekonomická 

návratnost na 25 let, neboť jejich životnost je vzhledem k jejich daleko menší „výtlukovosti“ 

výrazně delší. Jednou z největších předností gumoasfaltových silnic je tedy jejich zvýšená 

odolnost vůči vysokým i nízkým teplotám. Dalším argumentem pro gumoasfaltové vozovky 

je fakt, že vykazují velmi dobré protismykové vlastnosti, čímž výrazně zvyšují bezpečnost 

silničního provozu a při dešti navíc odstraňují vodní clonu za automobily, což výrazným 

způsobem zlepšuje viditelnost. Nezanedbatelnou výhodou vozovek s příměsí pryže je rovněž 

snížená hlučnost silničního provozu a také vliv na životní prostředí plynoucí z materiálového 

využití odpadních pneumatik. Přes všechny výše uvedené argumenty v České republice zatím 

není dostatečná vůle k zavedení této technologie. Příčinou je nezájem stavbařské lobby. 

Neboť stavební firmy se při výstavbě pozemních komunikací snaží minimalizovat náklady 
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výroby, bez ohledu na životnost díla. Paradoxně často dochází k tomu, že čím nekvalitnější 

silnici firma vybuduje, tím více na ní v budoucnu vydělá, neboť kontrakty na výstavbu silnic 

se často uzavírají společně s dodatky o jejich budoucí správě. 

 

2.1.3.4 Energetické zhodnocení pneumatik 

Za energetické zhodnocení pneumatik možno považovat téměř každé spalování. Vzhledem 

k ekologické zátěži této metody je toto značně omezeno legislativou viz. kapitola 4. Mezi 

hlavní možnosti energetického zhodnocení pneumatik v ČR patří spalování v cementárnách, 

při čemž dochází mimo energetického využití i k využití obsažených anorganických složek 

železa a síry do produktu cementářské pece, tedy do slínku.  

2.2 Charakteristika regionu Jesenicko 

 

Region Jesenicko se nachází v severní části Olomouckého kraje, jehož centrem je město 

Jeseník, který spolu s polským městem Nysa tvoří významnou hospodářskou osu.  Rozvoj 

regionu je postaven na celoročním cestovním ruchu, lázeňství a na sektoru malého a středního 

podnikání zaměřeného vyjma výše uvedeného na výrobu spojenou s vysokou mírou přidané 

hodnoty, minimální náročností na dovoz materiálu a surovin.  Region je uzavřen od 

vnitrozemí České republiky pásmem Rychlebských hor a Jeseníků. Přístup pro silniční 

dopravu je do regionu umožněn přes horská sedla s velkým převýšením, což značně zvyšuje 

náklady na dopravu a v zimním období jsou silnice pro nákladní vozidla někdy zcela 

uzavřeny. Regionální železniční infrastruktura je dobrá, ale kvůli terénu jsou tratě často 

vedeny oklikou, kdy např. dvě sousední, dříve okresní, města Jeseník a Bruntál jsou od sebe 

vzdáleny vzdušnou čarou něco přes 30 km, silniční vzdálenost mezi nimi je 50 km a vlakem 

je však nutno jet přes Polsko, proto je tato cesta dlouhá něco kolem 120 km. Region 

geograficky navazuje na Polsko, se kterým je i historicky spjat.  Nyní je region s Polskem 

spjat i ekonomickou provázaností podnikatelských subjektů, vyžívající nižší cenové hladiny 

vstupů v Polsku apod. Velká část kvalifikovaných pracovníků na Jesenicku pochází s Polska. 

Jesenický region v minulosti patřil mezi vysoce průmyslové regiony, avšak neuvážená 

restrukturalizace českého průmyslu přivedla největší zaměstnavatele, jako byly Rudné doly 

Jeseník s.p., Moravolen a.s. apod. k postupnému zániku. Po zaniklých společnostech a také po 

odchodu České armády z posádky v obci Mikulovice, kde disponovala skladovacím areálem 

na ploše 40 km
2
 se v oblasti nachází velké množství areálů, vhodných k podnikání, často ve 



[21] 

 

vlastnictví obcí, které jsou v rámci podpory podnikání tyto nabídnout za symbolickou cenu. 

Podpora a vstřícnost místní samosprávy je v oblasti vytváření nových pracovních míst značná. 

Jeseník patří stabilně k oblastem s nevyšší nezaměstnaností, která v okrajových obcích činí i 

30%. Paradoxně je však v regionu nedostatek kvalifikovaných odborníků. Je to dáno 

skutečností, že v regionu jsou také v rámci ČR nejnižší průměrné mzdy, což vede k odchodu 

kvalifikovaných pracovníků do větších měst často i do zahraničí. Zaostávání malého a 

středního podnikání v regionu stále roste, i přes intenzivní podporu státních institucí 

prostřednictvím různých dotačních a vzdělávacích projektů.   

 

. Obr. č. 8:   Subjekty zabývající se zpracováním pneumatik. [6] 

 

 

 

2.3 Legislativa upravující nakládání s použitými pneumatikami 

 

Legislativa dotýkající se nakládání s pneumatikami Legislativa České republiky upravující 

nakládání s použitými pneumatiky je odvozená ze směrnic EU upravující nakládání s odpady 

a směrnic na ochranu ovzduší. Hlavními prameny práva dotýkající se této problematiky jsou 

zákony č.  185/2001 Sb. Zákon o odpadech a zákon č. 86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší a 

jejich prováděcí předpisy. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje povinnost zpětného 

odběru, pneumatik, kdy poslední prodejce je povinen při prodeji pneumatik informovat 

http://www.inisoft.cz/strana/zakon-185-2001-sb
http://www.inisoft.cz/strana/zakon-86-2002-sb
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spotřebitele o způsobu zpětného odběru již nepoužitelných pneumatik, případně je povinen 

odpad odebírat sám. Problémem zpětného odběru pneumatik v ČR je skutečnost, že zde 

neexistuje funkční jednotný systém odběru pneumatik a jednotlivé povinné subjekty si zpětný 

odběr řeší samostatně. Jako funkční se ukazuje systém společnost Barum Continental, 

zajišťující sběr přes servisy, díky čemuž dosáhla účinnosti kolem 60 %. Většina dovozců 

pneumatik povinnosti neplní a tak je v obcích a u původců evidováno jako odpad kolem 50 

tis. tun pneumatik. Obce tak musí hradit náklady spojené s odstraněním pneumatik 

odevzdaných ve sběrných dvorech nebo černých skládkách. 

 Dle ustanovení vyhlášky č. 294/2005 Sb. je zakázáno ukládat pneumatiky s ukončenou 

životností na skládky, s výjimkou pneumatik používaných jako materiál pro technické 

zabezpečení a uzavírání skládky v souladu s provozním řádem skládky. Ekologickou likvidaci 

pneumatik musí povinná osoba provést do konce kalendářního roku následujícího po roce, v 

němž byly pneumatiky odebrány. Pneumatika se stává odpadem okamžikem předání osobě 

oprávněné k jejímu využití nebo odstranění. Stává se odpadem kategorie ostatní, 

katalogového čísla 16 01 03.  

V rámci nakládání s odpady by měla být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, 

tj. že recyklace pneumatik má přednost před jejich energetickým využitím. Materiálové 

využití je tedy zákonem preferováno před využitím energetickým. Vzhledem k výše 

uvedenému je zřejmě jen otázkou času, kdy bude stejně jako na Slovensku a dalších zemích 

EU i v České republice stanovena povinnost pneumatiky recyklovat. 

 

2.3.1 Strukturální fondy a podpora ÚP 

V zájmu dosažení vyváženého rozvoje regionů, snižování nezaměstnanosti, rozvoje lidských 

zdrojů a v neposlední řadě ochrany životního prostředí jsou ze strukturálních fondů EU 

poskytovány prostředky na rozvoj uvedených oblastí. Prostředky z těchto fondů jsou určeny 

na pomoc méně rozvinutým regionům. Mezi strukturální fondy řadíme Evropský fond 

regionálního rozvoje Evropský sociální fond a Fond Soudržnosti. Dalším nástrojem ke 

zvyšování zaměstnanosti je podpora na vytvoření nového pracovního místa, kterou poskytuje 

ÚP ČR v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. 

2.3.1.1 Fond Soudržnosti 

Prostřednictvím Fondu Soudržnosti je poskytována pomoc kandidátským státům při zlepšení 

úrovně dopravní infrastruktury a životního prostředí. Fond by měl sloužit především k 

přípravě členských států na vstup do Evropské měnové unie. Česká republika splňuje 
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podmínky pro čerpání z Fondu Soudržnosti. Jeho prostřednictvím jsou financovány projekty v 

oblasti životního prostředí a infrastruktury. Podpora se vztahuje také na oblast nakládání s 

odpady. Z Fondu soudržnosti čerpá Česká republika v aktuálním programovém období dotace 

prostřednictvím Operačního programu Doprava a Operačního programu Životní prostředí. 

2.3.1.2 Operační program životní prostředí 

Cílem operačního programu Životní prostředí je podpora projektů, jejichž globálním cílem je 

zlepšit stav jednotlivých složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj, 

dlouhodobou konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionech EU. Projekty, které jsou 

spolufinancovány z tohoto programu jsou zaměřeny zejména na zlepšování stavu ovzduší, 

vody a půdy, řešení problematiky odpadů a průmyslového znečištění, podporu péče o krajinu 

a další. Operační program životní prostředí je druhým největším operačním programem v ČR 

z pohledu objemu rozdělovaných finančních prostředků. Je financován ze dvou fondů EU - z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti, ze kterých pro něj bylo 

vyčleněno na programové období 2007-2013 celkem 4,92 mld. EUR. Program je rozčleněn do 

7 prioritních os, přičemž pro naše účely je podstatná zejména osa: Zkvalitnění nakládání s 

odpady a odstranění starých ekologických zátěží. Čerpání dotací z operačního programu 

Životní prostředí je zatíženo celou řadou podmínek. Mezi hlavní obecné podmínky 

přijatelnosti projektu patří, soulad s výzvou pro podávání žádostí, pozitivní vliv na životní 

prostředí, věcné naplnění definovaných aktivit pro jednotlivé podoblasti podpory, v rámci 

jednoho projektu pouze jediná podpora ze zdrojů evropských fondů, neexistence závazků vůči 

orgánům veřejné správy. Výše podpory je v rámci operačního programu Životní prostředí 

poskytována ve formě nevratných dotací, na které není právní nárok. 

2.3.1.3 Podpora na vytvoření nového pracovního místa 

Jedním ze základních cílů hospodářské a sociální politiky státu je dosažení plné, produktivní a 

svobodně zvolené zaměstnanosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí a ÚP ČR k dosažení 

těchto cílů provádí aktivní politiku zaměstnanosti, jež usiluje o: 

 dosažení rovnováhy mezi nabídkou  a poptávkou po pracovních silách, 

 o produktivní využití zdrojů pracovních sil, 

 o zabezpečení práva občanů na zaměstnání. 

Za účelem splnění výše uvedených cílů je MPSV prostřednictvím ÚP ČR poskytován 

příspěvku na zřízení tzv. společensky účelných pracovních míst -  SÚPM. Jedná se o obsazení 
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míst uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit jiným způsobem pracovní umístění, včetně 

zahájení samostatné výdělečné činnosti uchazečem. Jedním z předpokladů tvorby SÚPM a 

jejich efektivního využití je nízký stav nabídky volných pracovních míst z hlediska profesního 

nebo územního. 

Při posuzování přiznání příspěvku ÚP přihlíží: 

a) k situaci na trhu práce 

b) k době využití účelného pracovního místa nebo veřejně prospěšné práce (dále jen VPP), 

c) k době, která je nutná pro zřízení účelného pracovního místa nebo VPP, 

d) k předpokládaným nákladům na zřízení účelného pracovního místa , 

e) ke společenské účelnosti a efektivnosti nových pracovních míst. 

pracovní místo, které zaměstnavatel zřizuje  nebo vyhrazuje na základě písemné dohody s ÚP 

na dobu sjednanou v dohodě a je obsazováno uchazeči evidovanými ÚP, kterým nelze zajistit 

jiným způsobem pracovní uplatnění.  

 ÚP příspěvek poskytuje ve formě: 

a) návratného příspěvku, 

b) příspěvku na úhradu úroků z úvěrů, 

c) jiného účelově určeného příspěvku, 

d) částečné nebo plné úhrady vyplacených mzdových nákladů, včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění. 

Příspěvek je poskytován po dobu maximálně 12 měsíců, do výše dotace nebo nevratné 

finanční na jedno účelné místo maximálně 80.000-,Kč. 
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PRAKTICKÁ ČÁST  

Úvod 
 

Cílem mé diplomové práce je zpracování strategické analýzy kritických faktorů 

podnikatelského záměru recyklace pneumatik a jejich kovových součástí, pro posouzení  

konkurenceschopnosti a životaschopnosti tohoto záměru. Výsledkem není pouze vytýčení 

strategie, ale také zodpovězení otázek které si klade investor před realizací každého projektu. 

Je projekt životaschopný? Jakou budu mít konkurenční výhodu, z čeho bude plynout? 

3 Strategická analýza projektu 
 

Projekt by realizovala dosud neexistující společnost pojmenovaná pro účel této práce 

Ekoguma s.r.o. Hlavní činností firmy by byla recyklace pneumatik a obchodování s vzniklými 

produkty. Produkty by tvořily: drcená pryž certifikována jako palivo užívané v cementárnách 

a spalovnách odpadu, dále pryžová drť, šrotová ocel a textilie, které by byly uplatněny na 

volném trhu. Poptávka po těchto polotovarech vzhledem k rozvoji technologii umožňující 

jejich uplatnění a jejich nízkým současným cenám ve srovnání se substituty. Výrobní linka by 

ve srovnání s konkurencí byla malá z hlediska výkonu, což by jí však umožňovalo značnou 

flexibilitu, tedy plynule reagovat na požadavky trhu.  Technologická linka obdobná zařízení 

na obr. č. 9, by byla umístěna v obci Mikulovice v  regionu Jesenicko, z čehož by firma těžila 

především v oblasti nízkých nákladů.  

 

Misí nebo posláním tohoto projektu je tedy založení prosperující společnosti, která bude 

přínosem v environmentální oblasti, šetřením primárních zdrojů zpracováním 

odpadních pneumatik a dále v regionu vytvoří nová pracovní místa.  

 

Vizí záměru je: 

 Stabilně se rozvíjející firma vytvářející pracovní místa v regionu. 

 Společnost věnuje maximální pozornost ochraně životního prostředí. 

 Vizí společnosti je také spokojený zaměstnanec a dobré dodavatelsko-odběratelské 

vztahy v rámci budování hodnototvorného řetězce. 
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 Obr. č. 9: Recyklační linka [zdroj propagační mat. spol. ODES s.r.o] 

 

 

3.1 Strukturální analýza odvětví 

Vliv nově vstupujících firem - potenciálních konkurentů 

 
V daném oboru patří mezi hlavní bariéry bránící nově vstupujícím subjektům na trh vyšší 

vstupní finanční náklady. Jedná se především o náklady na technologickou linku. Značným 

nebezpečím je rozšiřování činností společností zabývající se recyklací jiných odpadů, např. el. 

kabelů, plastů, dřeva, apod.  

 

Rivalita stávajících konkurentů 
Patří mezi největší rizika tohoto podnikatelského záměru. V oboru podniká pouze několik 

firem většina je však finančně stabilní, zpravidla mají kvalitní dodavatelsko-odběratelské sítě 

a zkušenosti v oboru. Několik větších společností již svoji činnost také ukončilo. Riziko 

spočívá především v oblasti odbytu produktů a dodávky pneumatik v době nedostatku 

pneumatik v zimním a letním období. 



[27] 

 

Zpracováním ojetých pneumatik a odpadní pryže pro účely materiálového a energetického 

využití se v ČR zabývá několik níže uvedených společností:  

 

BONUS obchodní agentura, spol. s.r.o., Pekárenská 256/79, 370 04 České Budějovice,  

je společnost zabývající se obchodováním a dále recyklací pneumatik. Nová recyklační linka 

společnosti byla postavena na severním okraji města Borovany u Českých Budějovic, v místě 

bývalého těžebního prostoru a je vybavena kvalitní technologií. Linka má kapacitu zpracování 

15.000 t ojetých pneumatik ročně. Výstupem jsou gumové granuláty různé zrnitosti, které se 

používají na výrobu pryžových prvků pro průmysl a stavebnictví. Součástí provozu je také 

vlastní finalizační linka s kapacitou cca 2000 t pryžových desek ročně.  

 

BCS Engineering, a.s., Purkyňova 2836/79a, 612 00 Brno-Královo Pole, 

je firmou jejíž předmětem podnikání jsou projekčně-inženýrsko dodavatelské služby – 

dodávky investičních celků „na klíč“, v oblastech chemie, petrochemie, energetika, 

potravinářský průmysl. Od roku 2002 společnost rozšířila činnost o provozování linky na 

zpracování pneumatik.  

 

MONSTAV CZ s.r.o., Bergmannova 537, 356 04 Dolní Rychnov,  

zajišťuje ve svém provoze Recyklace Vřesová ekologické zpracování opotřebovaných 

pneumatik. Zde zpracovává pneumatiky a další pryžový odpad. Společnost MONSTAV CZ 

s.r.o. se vedle recyklace opotřebovaných pneumatik zabývá dalšími aktivitami zaměřenými 

především na nové způsoby využití výstupů recyklace pneumatik v podobě výroby produktů 

z těchto druhotných surovin. 

 

Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové,  

je dceřinou společností nadnárodní společnosti zabývající se širokým spektrem oblastí 

podnikání, především v oblasti nakládání s odpady. Společnost působící téměř ve všech 

regionech České republiky mimo jiné provozuje také linku na recyklaci pneumatik. 

V Olomouckém kraji společnost působí pouze ve městě Šternberk, kde provozuje technické 

služby města Šternberk a komplexní nakládání s odpady. 

 

TASY Mokrá u Brna, Mokrá u Brna 358, 664 04 Mokrá u Brna 

patří mezi největší společnosti zabývající se likvidací ojetých pneumatik formou jejich využití 

jako alternativního paliva v cementárně.  
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Smluvní síla odběratelů  
S rozvojem technologii pro uplatnění produktů z drcených pneumatik, ať se jedná o 

alternativní palivo z drcených pneumatik, pryžovou drť či textilie se po těchto produktech 

neustále zvedá poptávka. Dalším produktem předmětné výroby je šrotová ocel specifických 

vlastností. Trh se železným šrotem v ČR již funguje po desetiletí, problémem je pouze 

kolísání výkupní ceny dle poptávky hutního průmyslu. 

 

Mezi odběratele pryžového granulátu patří tyto společnosti:  

 

BOHEMIA ELAST a.s., Březiněveská 385, 250 64  Hovorčovice, 

 vznikla v r. 1997. Společnost se zabývá využitím pryžového granulátu z ojetých osobních 

pneumatik, pojeného kapalným kaučukem a zpracovaném v tepelně-tlakovém technologickém 

procesu v kompozit do požadovaného tvaru. Do sortimentu výrobků společnosti patří: 

antivibrační rohože pro náročné stavby, silniční a kolejové dopravce, rekonstrukce 

železničních a tramvajových tratí, protihlukové tvárnice do systému protihlukových stěn, 

ostatní oblasti stavebnictví, strojírenství a sportu, bokovnice a systém uložení pro tramvajové 

kolejnice, pochůzkové tvárnice a kabelové lávky.  

 

Teguza, s.r.o., Přemyslova 352/20 Kralupy nad Vltavou 278 01, 

 vznikla v roce 1990. Provozovna firmy se nachází v obci Zásadě pod Jizerskými horami, v 

oblasti ohraničené městy Jablonec nad Nisou, Tanvald a Železný Brod v severočeském 

regionu v České republice. Firma se v 90. letech dynamicky rozvíjela, investovala do 

technologického rozvoje a rozšiřovala svůj výrobní program. Firma je vybavena 

technologickým zařízením, které umožňuje jednak na klasických lisech (rozměry do 800 mm 

× 800 mm), poloautomatech a dále na vstřikovacím lise (náplň 1,5 l) vyrábět pryžové 

výrobky, výrobky pryž – kov, pryž – textil a pryž – plast.  

 

Spol. SH Drtiče, s. r. o,. se sídlem Ořechová 740, 252 42 Jesenice, 

vznikla v roce 2007. Společnost poskytuje širší služby v oblasti zpracování a likvidace 

odpadů, dále odstraňování ekologických zátěží, odstraňování staveb včetně následných 

kontaminací, zhodnocování a recyklace odpadů, výroba paliv z odpadních plastů, dřeva a také 

pneumatik. 
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Cleroden s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 

provozovna Králíky u Nového Bydžova se zabývá produkcí podlahových krytin, dlaždic, 

desek, tlumících vrstev, gumo-asfaltů, porézních hadic, gumárenských směsí, nátěrových 

hmot, hlukových izolací, a stavebních dílců.  

 

RENOGUM a.s., Starý Most 1, 434 01 Most,  

byla založena v roce 1995 se zaměřením na zpracování odpadů a vulkanizaci. Na trh pronikla 

se skupinou výrobků z pojeného gumového granulátu. Hlavní činností společnosti je servis a 

renovace dopravních pryžových pásů pro různé typy dopravníků, pryžové podložky pod 

kolejnice apod. 

 

Českomoravský cement, a.s., Mokrá 359, 664 09 Mokrá-Horákov,  

náleží do skupiny HeidelbergCement, která patří mezi čtyři největší světové výrobce cementu, 

betonu a kameniva. 

 

Cement Hranice, a.s., Bělotínská 288, 753 39 Hranice, 

patří od roku 2004 do italského koncernu Buzzi Unicem a jejich hlavním výrobním 

programem je výroba cementů a maltovinných pojiv. 

 

Lafarge Cement, a.s., 411 12 Čížkovice 27,  

je součástí mezinárodní společnosti Lafarge, která již desetiletí patří mezi dodavatele cementů 

a maltových pojiv na trhy se stavebními materiály. V současné době se výrobní portfolio dělí 

na tři divize cement, beton, kamenivo a sádra. Společnost působí v 78 zemích světa, kdy 

zaměstnává 76000 lidí a je největším výrobcem stavebních materiálu na světě. 

 

Ekotermex,  a.s.,  Pustiměř, Pustiměřské Prusy 268, PSČ 683 21, provozuje spalovnu 

průmyslového odpadu. Nabízí ekologickou likvidaci tekutých i tuhých odpadů (zbytků 

použitých olejů, petrolejů a jejich směsí, pneumatiky atd.). Ve spalovně jsou instalovány tři 

spalovací linky. Ve spalovně se ekologicky likviduje široký sortiment pevných i kapalných. 

Kapacita spalovny je 2900 tun odpadu za rok při průměrné výhřevnosti odpadu 20 MJ.kg
-1

. 

 

Smluvní síla dodavatelů 
Dodavateli vstupů jsou fyzické osoby, společnosti zabývající se odpadovým hospodářstvím a 

společnosti produkující odpad ojeté pneumatiky a odpadní pryž. Ziskovost výroby je 
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ovlivněna množstvím pneumatik, za jejíž recyklaci dodavatelé platí. V jarních a podzimních 

měsících je množství ojetých pneumatik nadbytek, avšak v zimních a letních měsících 

největší zpracovatelé pneumatiky dováží ze zahraničí a doprava zvyšuje vstupní náklady 

výroby. Výkyvy v dodávkách pneumatik bude společnost eliminovat velkými zásobami, což 

jí umožní dostatečné skladovací prostory, což nejvíce limitující faktor při skladování 

pneumatik. Vyjednávací síla dodavatelů se liší dle nabízeného množství surovin a s rostoucí 

poptávkou roste. 

 

Hrozba substitučních výrobků  

 
Hrozba substitutů je v této oblasti podnikání vcelku malá. V oblasti energetického využívání 

jsou substituty paliva na bázi uhelných či ropných kalů, olejů, masokostních mouček apod. 

Užívání drcených pneumatik jako paliva, z ekonomického a dokonce i ekologického pohledu 

vychází však výhodněji, než uvedené substituty. Trend změny paliv užívaných 

v cementárnách je zřejmý z obr. č. 10 znázorňující přechod od využívání plynu k levnějším 

palivům. V roce 2011 byl podíl paliva z drcených pneumatik ještě vyšší, celorepubliková data 

však nejsou dostupná.  V oblasti materiálového využití drcených pneumatik také existuje řada 

substitutů, ale při počtu položek sortimentu stavebních materiálů ji nikterak neovlivňují. 

 

Obr. č 10:   Paliva používaná při výrobě cementu [20] 

 



[31] 

 

3.2 SWOT analýza projektu 
 

Strenghts 

Provedení SWOT analýzy ukázalo, že projekt má níže uvedené silné stránky: 

 realizace projektu v regionu umožňující konkurovat nízkými náklady v důsledku: 

- nízkých nákladů na pronájem prostor k podnikání, 

- nízkých mzdových nákladů, 

 podpora státní a místní samosprávy (příspěvek na vznik pracovních míst, pobídky), 

 malá firma flexibilněji může reagovat na požadavky trhu, 

 geografická poloha blízko Polska umožňující přísun vstupů při nižších nákladech, 

 dostatek pracovních sil v regionu ochotných pracovat za nižší mzdu. 

 

 Weaknesses 

Projekt má také slabé stránky: 

 malé zkušenosti v oboru,  

 stávající konkurence ovládá trh, kde bude náročné se prosadit, 

 špatná dostupnost vnitrozemí ČR (k odběratelům), 

 financování podniku je z velké části kryto cizími zdroji. 

 

Opportunities 

Analýza příležitostí firmy 

Základem podnikatelského úspěchu je schopnost maximálně využít příležitosti, mezi tyto 

patří:  

 možnost dotace projektu z fondů EU OPŽP, 

 možnost těžit z flexibility malé firmy. 

 

Threats  

Analýza potenciálních hrozeb je důležitá k udržení konkurenceschopnosti 

podniku. Pro uvedený projekt jsou největší hrozby: 

 konkurence velkých firem, 

 neustále stoupající ceny pohonných hmot, elektrické energie, 

 ekonomická krize může utlumit poptávku po výrobcích. 
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3.3 Analýza zdrojů a rentability projektu 
 

Z výše uvedené SWOT analýzy a strukturální analýzy odvětví je zřejmé, že pro realizaci 

projektu je jedním z rozhodujících faktorů zajištění ojetých pneumatik a odpadní pryže. Při 

výrobní kapacitě linky 1,2 -1,5  t/hod pneumatik na vstupu, je potřeba 3.300-4.116 tisíce tun 

ojetých pneumatik a odpadní pryže ročně (Plánovaný jednosměnný provozní režim linky 

zahrnuje operativní opravy a údržbu. Plánováno: běžná údržba cca 1x týdně v rozsahu 2-5 

hodin. Plánovaná odstávka 3 týdny v roce = pracovní režim 2.744 hodin).  Zdrojem ojetých 

pneumatik a odpadní pryže budou regionální subjekty nakládající s odpady. Vzhledem k malé 

velikosti regionu Jesenicko, nízké účinnosti systému zpětného odběru ojetých pneumatik 

v ČR znázorněný v tabulce č.1, zpracované dle údajů ČSÚ,  by region nestačil pokrýt potřebu 

pneumatik. Proto bude dalším zdrojem ojetých pneumatik Polsko, kde jsou poplatky za odběr 

ojetých pneumatik cca o 20 % vyšší než v ČR. Průměrná cena za odběr 1 kg ojetých 

pneumatik k recyklaci činí v ČR cca 2,50,-Kč. Dalším zdrojem odpadních pneumatik jsou 

země EU, kde vysoké náklady dané úrovní mezd a legislativou činí recyklaci nerentabilní. 

Země EU a především jižní Evropa nabízí de facto neomezený zdroj odpadní pryže, kdy však 

ne vždy je možno počítat s poplatkem za recyklaci, ale pneumatiky a zpravidla i doprava do 

ČR jsou zdarma. Na území ČR se také nachází na skládkách cca 400.000 tun ojetých 

pneumatik, kdy často na likvidaci těchto skládek je možno čerpat dotace. 

 

Tab. č. 1 Produkce odpadních pneu a jejich zpětný odběr v letech 2003 – 2008. [21] 

Rok Množství 

odpadů  (t) 

Produkce 

odpadů (t) 

Množ. zp. 

odebraných 

výr. (t) 

Počet 

povinných 

subjektů (t) 

Úspěšnost 

zpětného 

odběru (t) 

2003 46949 35185 20082 47 42,8 

2004 66080 55071 29792 76 45,1 

2005 71227 112559 37070 73 52,0 

2006 72786 49511 43520 68 59,8 

2007 76375 60023 44392 61 58,1 

2008 75308 55835 47170 56 62,6 
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3.3.1 Produkty 

 Výsledkem recyklace pneumatik a pryžového odpadu je certifikované alternativní 

certifikované palivo ALTPALMP-05 viz. obr. č. 11  (pryžová drť frakce cca 50 x 50 x 200 

mm).  

Obr. č.11: Palivo z drcených pneumatik [zdroj propagační mat. spol. ODES s.r.o] 

 

Svými vlastnostmi a chemickým složením bude odpovídat těmto parametrům: 

Zrnitost  - složky alternativního paliva budou mít standardní rozměr 50 x 100 x100 mm, 

adekvátně 50 x 50 x 200 mm,  max. rozměr o velikosti 50 x 200 x 250 mm (max. 20% 

v jednotlivé dodávce) jednotlivé kusy alternativního paliva budou náležitě odděleny. 

Výhřevnost - minimální výhřevnost v dodaném stavu 26 MJ/kg. Vlhkost- maximálně 5% hm., 

škodliviny - obsah síry maximálně 0,9% hm. Obsah chlóru maximálně 0,055% hm. Obsah 

drcených pneumatik min. 95-ti % podíl. 

Pryžová drť (frakce 3-6 mm viz. obr. č.12) - průměrná cena granulátu:….P[2] = 5Kč/kg 

Výtěžnost granulátu z 1kg pneumatik: ……………………………………. W[1] = 62% 

Průměrná hmotnost jedné pneumatiky: ……………………..……………… m = 5kg 
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Obr. č.12: Pryžová drť frakce 3-6 mm [zdroj propagační mat. spol. ODES s.r.o] 

 

 

Ocelový šrot – max. obsah kovu z 1kg pneumatiky: ………………….W2 = 25% (0,25 kg) 

Průměrná výkupní cena 1kg ocelového šrotu z pneumatik: ……………P3 = 2Kč 

(Průměrná cena ocelového šrotu je vyšší, cena ocelového šrotu z pneumatik bývá smluvní, 

kdy se odvíjí od čistoty materiálu a kusovitosti) 

 

Textilie - Průměrná výkupní cena odpadního textilu: ……………….P4 = 3Kč/kg 

Výtěžnost textilu z 1kg pneumatik: ……………………………….…W3 = 10%  (0,1 kg) 

 

 

3.3.1.1 Porovnání ekonomické výhodnosti variant produkce paliva a 

pryžové drti 

Výhřevnost pneumatik: …………………………………….…………V = 25MJ/kg 

Průměrná cena 1GJ tepelné energie v ČR: ……………...……………P = 530Kč[13] 

Průměrná cena 1m
3
 zemního plynu v ČR:…………………...………. P5 = 11Kč/kg 

 

1 tuna pneumatik odpovídá 730 m
3
 zemního plynu užitého jako palivo ve spalovně nebo 

cementárně. 
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Energetické využití:  Q*m*V*P[1]/ 1000 = 1000*5*25*530/100 = 662.500,- Kč 

 

Materiálové využití: (Q*m*W[1]*P[2]/100) + (Q*m*W[2]*P[3]/100) + 

(Q*m*W[3]*P[4]/100) ==  155.000 + 25.000 + 15.000 = 195.000,-Kč 

 

 

Porovnáním případných výnosů srovnávaných variant vychází výnosnější energetická 

varianta využití odpadních pneumatik.  Teoreticky v případě energetického zpracování činí 

výnosnost z 1 kg pneumatik ve výši 13,25,- Kč. Tato cena však nezohledňuje náklady na 

dopravu, zpracování, dávkování smluvní podmínky apod. 

Tržní cena paliva ALTPALMP-05 se v roce 2011 dle odběratelů pohybovala od 1.450,-Kč 

2.100,-Kč za tunu. Cena je však vždy smluvní.  V kalkulacích je počítáno s průměrnou cenou 

1.775,-Kč/t. Cena uvedeného paliva kopíruje vývoj cen dalších alternativních paliv, 

především minerálních paliv a paliv na bázi olejů. 

Dle údajů dodavatele technologie činí provozní náklady, na zpracování  1 kg granulátu cca 

2,10 Kč/kg, což při průměrné prodejní ceně granulátu 5,-Kč poskytuje dostatečný prostor pro 

zisk. Provozní náklady na 1 tunu zpracovaných pneumatik, činí 1.050,- Kč/t v případě 

produkce pryže. V případě produkce paliva činí náklady na zpracování 1 tuny pouze 680, -

Kč/t. 

Poměr výroby paliva ALTPALMP-05 a pryžové drti je plánován 50% na 50% v praxi se však 

bude řídit poptávkou, vývojem cen a také kvalitou vstupních surovin – k produkci pryžové 

drti je možno užívat pouze pneumatiky stáří do 6-7 let. 

 

3.3.1.2 Financování projektu 

Celkové náklady na technologii recyklační linky činí 26.320.000,-Kč. Pořízení linky by bylo 

financováno z 80 % čerpáním dotace z operačního programu Životní prostředí tedy částkou 

21.056.000,-Kč. Částka 2.000.000,-Kč bude poskytnuta z vlastních zdrojů a přibližně částka 

4.300.000,-Kč bude zajištěna úvěrem s dobou financování 5 let při úročení 5% 

p.a.V nákladových položkách nutno počítat především se spotřebou el. energie, která při ceně 

2,50 ,-Kč za kWh a spotřebě kolem 380000 kWh/ rok činí 950.000,-Kč. Další významnou 

nákladovou položkou je nájem prostor a objektu k podnikání, který se v dané lokalitě za 

srovnatelných podmínek, pohybují ve výši 10.000 měsíčně, tedy 120.000,-Kč ročně. Doba 

odpisu technologického celku bude činit 8 let. Roční daňový odpis bude ve výši 3.290.000,-

Kč. Mzdové náklady pro 4 pracovníky ve výrobě a 1 administrativního pracovníka budou pro 
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1 rok činnost dotovány ÚP Jeseník do výše 80.000,-Kč na pracovní místo. Průměrná mzda 

pro první rok bude činit cca 14.000,-Kč. 

Výrobní linka s kapacitou 1,5 tun/hod. bude v provozu 2.744 hod. Za rok zpracuje 4.116 tun 

zpracovaných pneumatik.  Je kalkulováno, že 50% zpracovaných pneumatik v objemu 2.058 

tun bude zpracováno jako palivo, které bude uplatněno na trhu za průměrnou cenu 1.775,-Kč 

za tunu = 3.652.950,-Kč. Dalších 50% zpracovaných pneumatik v objemu 2.058 tun bude 

zpracováno na:  

Drcenou pryž – tvořící 62% objemu, která bude realizována za cenu 5kč/kg. 

 2058*0.62*5 000 = 6.379.000,-Kč 

Ocelový šrot – tvořící 25%,  který bude realizován za cenu 2kč/kg . 

 2058*0.25*2000 =1.029.000,-Kč 

Textilie – tvořící 10% objemu, které budou realizovány za cenu 3kč/kg. 

 2058*3000 =617.000,-Kč 

Dále u 40% recyklovaných pneumatik bude, jak je již uvedeno, vybrán recyklační poplatek 

2.50,-Kč za kg. 4116* 0.4* 2.5* 1000 = 4.116.000 ,-Kč. 

 

3.4 Analýza dopadu projektu na životní prostředí 

 

Při provozu technologické linky nebudou produkovány odpady ve smyslu zákona o odpadech, 

produkcí bude pryžový granulát, ocelový šrot a textilie, s nebezpečnými chemickými látkami, 

jedy a přípravky nebude nakládáno. Kanalizační přípojka bude připojena na místní kanalizaci, 

kam budou také svedeny dešťové vody. Naměřená hodnota hladiny akustického výkonu je 

v souladu s normou, nepřekročí 104 dB. Doprava a manipulace s materiálem bude probíhat po 

zpevněných komunikacích a nebude zdrojem prašnosti. Technologie recyklační linky je 

v místech vzniku prachu celkově zakrytována a odprášena pomocí vzduchotechniky. 

Charakteristika dané lokality z hlediska životního prostředí 

Obec Mikulovice je součástí krajinného celku  Javornické úpatí - Nysské Slezsko (na severu 

Sudetské předhoří). V krajinném celku se udržely typické sídelní struktury dlouhých 

spádnicových řetězových vsí v rovinách a úbočích, obklopených otevřenou zemědělskou 

krajinou (lesozemědělský a zemědělský typ krajiny) s dominantní zemědělskou funkcí. Je zde 

rozvinut fenomén menších krajinných singularit. Pro obec je schválen plán územního systému 

ekologické stability. Do území obce Mikulovice zasahuje: CHKO Jeseníky, ptačí oblast 

soustavy Natura CZ0711017, plochy s výskytem zvláště chráněných rostlin a živočichů, kdy 
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však žádná z uvedených lokalit není v okruhu 5 km od budoucí lokace projektu. Stavba se 

nijak nebude dotýkat lokalit se zvýšenou ochranou životního prostředí. Stavba není ani 

v blízkosti obytné zástavby. V areálu bývalé vojenské posádky se nachází firmy zabývající se 

zpracováním odpadních plastů, výrobou ekopaliva ze slámy, dále jsou objekty areálu 

využívány jako sklady a logistická zařízení, většina objektů využívána není. Stejně tak nebude 

mít stavba žádné negativní vlivy přesahující státní hranice s Polskem vzdálené 8 km. Stavba 

je potencionálním stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší ve smyslu zákona o ochraně 

ovzduší, dle kterého je tento zdroj nutno zařadit do příslušné kategorie. Zařízení bude 

zařazeno do příslušné kategorie až dle skutečně naměřených hodnot, po realizaci projektu. 

 

4 Klíčové faktory konkurenčních výhod a návrh strategie 
 

K zajištění prosperity výroby je nutno identifikovat klíčové faktory zdrojů konkurenčních 

výhod daného produktu. Pro tento účel jsem zvolil GE model, jež porovnává vnější a vnitřní 

faktory z pohledu atraktivity trhu a konkurenčního postavení. Pro sestavení matice GE bylo 

nutno zjistit atraktivitu trhu a konkurenční sílu. Přes současnou otevřenost trhů byl v úvahu 

brán pouze trh v  ČR. V tabulce č.2 jsou stanoveny jednotlivé aspekty, kterým je přidána váha 

a příslušný koeficient atraktivity trhu a konkurenčního postavení. Váhy jsou v hodnotách 0,2 

(vysoká) - 0,1 (střední) - 0,05 (nízká) a známky v rozmezí 1 – 5, kdy: 1 = neatraktivní, 5 = 

vysoce atraktivní. Významnost každého faktoru, které byly vybrány dle předešlých analýz, 

byla určena součinem váhy a známky. Jednotlivé hodnoty byly stanoveny na základě údajů 

konkurenčních firem a závěrečné zprávy – Strategický analytický dokument pro oblast 

využívání druhotných surovin. 
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Tab. č.2:  Více-faktorové hodnocení přitažlivosti trhu a konkurenčního postavení projektu 

     [vlastní zpracování ] 

 

Faktor atraktivity  váha Známka 

(1-5) 

součin 

Úroveň technologie 0,1 3 0,3 

Růst trhu 0,1 3 0,3 

Velikost trhu 0,05 4 0,2 

Růst trhu 0,1 3 0,3 

Energetická náročnost 0,15 3 0,45 

Dostupnost pracovní síly 0,1 3 0,3 

Vliv na ŽP a legislativa 0,2 3 0,6 

Vztahy mezi dodavateli a 

odběrateli 

0,2 2 0,4 

Celkem 1,0  2,85 

Faktor konkurenčního postavení váha Známka 

(1-5) 

součin 

Tržní podíl 0,05 1 0,05 

Růst podílu 0,05 3 0,15 

Kvalita produktu 0,05 3 0,15 

Značka 0,05 2 0,1 

Distribuční síť 0,1 2 0,2 

Výrobní kapacita 0,05 3 0,15 

Výrobní náklady, cena produktu 0.2 4 0,8 

Dodávky materiálu 0,15 3 0,45 

Úroveň managementu 0,15 3 0,45 

Flexibilita 0,15 4 0,6 

Celkem 1,0  3,1 

 

Tabulka vyjadřuje konkurenceschopnost projektu, kde byly zjištěny nejvyšší hodnoty 

v oblasti konkurenčního postavení u faktorů: výrobní náklady, cena produktu, dodávky 

materiálu, úroveň managementu a flexibilita. Na základě součtů oblastí je projekt umístěn do 

dvojdimenzionální matice znázorňující jeho postavení. Šipkou je diagonálně vyznačena 

vhodná strategie budovat selektivně, tedy (hledat způsoby jak překonat slabá místa, příp. 

stáhnout se chybí-li náznaky životaschopného růstu). 
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Obr. 13 Dvojdimenzionální matice vyjadřující postavení projektu.  

    [vlastní zpracování ] 

 

4.1 Návrh kritických hodnot pro budování zdrojů konkurenčních 

výhod 

 

Provedenou strategickou analýzou, tedy především analýzou vnějšího a vnitřního prostředí 

budoucí firmy, tedy strukturální analýzou odvětví, jsem stanovil klíčové faktory a jejich 

kritické hodnoty pro vytváření zdrojů konkurenčních výhod daného podnikatelského záměru. 

 Zdroje konkurenčních výhod a jejich kritické hodnoty jsou v oblasti: 

a) managementu jeho úrovni a schopnosti realizovat daný projekt, využít příležitost 

spočívající v zajištění dotace z Kohezního fondu EU na investici, využití regionální podpory 

v oblasti aktivní zaměstnanosti, podpory místní samosprávy v podobě pobídek formou 

nízkého nájemného – což jsou kritické hodnoty v oblasti managementu,  

b) marketingu, kde jsou hlavním zdrojem konkurenční výhody schopnost nabídnout produkty 

za nízkou cenu plynoucí z nízkonákladové výroby, která spolu s  rostoucí poptávkou, po 

produktech z drcených pneumatik, tvoří kritické hodnoty klíčových faktorů projektu, 

c) výroby, která svým charakterem umožňuje flexibilně přizpůsobit se požadavkům trhu a má 

dostatek pracovních sil přes nižší platovou hladinu. 
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Z výše uvedeného a grafického schématu na obr. č. 14 je zřejmé, že vzácnost a relevance 

konkurenčních výhod projektu je založena především na geografické vázanosti k regionu a 

čerpá především z nízkých nákladů. 

Obr. 14 Schéma vazeb zdrojů konkurenčních výhod a krit. hodnot [vlastní zpracování ] 

 

 

4.2 Formulace a návrh strategie 

 

Na základě předešlé strategické analýzy mohu přikročit k určení specifických cílů pro 

daný projekt. Analýzou byly definovány a oceněny silné i slabé stránky a určeny hlavní 

konkurenční výhody a klíčové faktory úspěchu a je tedy možno přistoupit k formulaci 

strategie. 

 

4.2.1 SPACE graf  

K znázornění kritických faktorů podnikatelského projektu a vytyčení vhodné strategie 

jsem zvolil nástroj SPACE graf, který je pro daný účel nejvhodnější. K aplikaci nástroje 

SPACE grafu, bylo nutno determinovat dílčí faktory, z výsledku předešlých analýz 

stanovit jejich váhu, resp. je klasifikovat viz. tabulky č. 3-7.  

 



[41] 

 

Tab. č. 3: Faktory determinující konkurenční výhody podniku. [vlastní zpracování ] 

Podíl na trhu malý 0 1 2 3 4 5 6 velký 

Kvalita produkce nízká 0 1 2 3 4 5 6 vysoká 

Inovační cyklus proměnlivý 0 1 2 3 4 5 6 stálý 

Loajalita zákazníků nízká 0 1 2 3 4 5 6 vysoká 

kapacita a využití nízká 0 1 2 3 4 5 6 vysoká 

úroveň technologie nízká 0 1 2 3 4 5 6 vysoká 

vertikální integrace nízká 0 1 2 3 4 5 6 vysoká 

životní cyklus výrobku vznik 0 1 2 3 4 5 6 ústup 

 

Průměrné hodnocení =                 3 – 6 = -3 

 

Tab. č. 4: Faktory determinující stabilitu prostředí. [vlastní zpracování ] 

Konkurenční tlak vysoký 0 1 2 3 4 5 6 nízký 

Technologické změny málo 0 1 2 3 4 5 6 hodně 

Míra inflace vysoká 0 1 2 3 4 5 6 nízká 

Variabilita poptávky velká 0 1 2 3 4 5 6 malá 

Rozpětí cen substitutů široké 0 1 2 3 4 5 6 úzké 

Bariéry vstupu do odvětví hodně 0 1 2 3 4 5 6 málo 

Cenová elasticita poptávky pružná 0 1 2 3 4 5 6 nepružná 

 

Průměrné hodnocení   =                 2,6 – 6 = -3,4 

 

Tab. č. 5: Faktory determinující atraktivitu odvětví. [vlastní zpracování ] 

Ziskový potenciál nízký 0 1 2 3 4 5 6 vysoký 

Finanční stabilita nízká 0 1 2 3 4 5 6 vysoká 

Technologické know-how nízké 0 1 2 3 4 5 6 vysoké 

Využití zdrojů nízké 0 1 2 3 4 5 6 vysoké 

Kapitálová náročnost nízká 0 1 2 3 4 5 6 vysoká 

Bariéry vstupu do odvětví nízké 0 1 2 3 4 5 6 vysoké 

Flexibilita nízká 0 1 2 3 4 5 6 vysoká 

Růstový potenciál nízký 0 1 2 3 4 5 6 vysoký 

 

Průměrné hodnocení   =                 4 
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Tab. č. 6: Faktory determinující finanční sílu podniku. [vlastní zpracování ] 

Rizika podnikání malá 0 1 2 3 4 5 6 velká 

Stupeň zadluženosti podniku nízká 0 1 2 3 4 5 6 vysoká 

Návratnost investice (ROI) nízká 0 1 2 3 4 5 6 velká 

Cash flow nízké  0 1 2 3 4 5 6 vysoké 

Ekonomické bariéry výstup vysoké 0 1 2 3 4 5 6 nízké 

Rizika podnikání málo 0 1 2 3 4 5 6 hodně 

Požadovaný/dostupný kapitál vysoký 0 1 2 3 4 5 6 nízký 

 

Průměrné hodnocení   =                 1,8 

 

Obr. č. 15:  SPACE graf znázorňující pozici a směr strategického vývoje  

                 [vlastní zpracování] 

 

 

Aplikací analytického modelu SPACE grafu jsem stanovil strategické postavení subjektu, 

která je dána polohou čtyřhranného polygonu. Na výše uvedeném obr. č. 15 je zřejmé 
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z výsledného vektoru, že firma se nachází v postavení „Konkurenční pozice“, čímž je 

rámcově dána strategie a dílčí cíle. 

 

Konkurenční pozice – firma využívá své konkurenční výhody v relativně nestabilním 

prostředí. Konkurenční výhody musí firma udržovat a posilovat. Kritickým faktorem je 

finanční síla podniku, podnik by měl držet strategii nízkých nákladů a posilovat finanční 

zdroje. 

4.2.1.1 Formulace strategie 

Projekt nemá jediný cíl, jedná se o kombinaci cílů zahrnujících realizaci rentabilního a 

konkurenceschopného projektu, dosažení požadované produkce -  tržního podílu v oboru 

recyklace pneumatik a omezení rizik ve vztahu k životaschopnosti. 

 

K realizaci těchto cílů je nutno zaujmout strategie: 

a) v oblasti firemní strategie společnost zaujme v krátkodobém horizontu expanzivní 

strategii, kdy je však nezbytné veškeré aktivity provádět s ohledem na plnění stanovených 

cílů a udržení konkurenčních výhod plynoucích z nízkých nákladů. Ve střednědobém 

horizontu bude firma plynule přecházet na strategii – stabilizace. 

 

b) v oblasti obchodní strategie společnost povede politiku nízkých cen produktů jak 

v oblasti produkce paliva, tak v oblasti produkce pryžové drti textilií a železného šrotu. 

Jedním z prvořadých úkolů bude budování distribučních kanálů a plynulého zásobování. 

Na obchodní strategii bude navazovat nákladová strategie, která bude spočívat ve výrobě 

větších objemů redukovaného počtu výrobků bez častých strategických změn. 

K nákladům bude přistupováno dle principu „trim the fat“, tedy šetříme, kde se dá. Toto 

bude realizováno preferováním levných výrobních faktorů s jejich maximálně efektivním 

využíváním, minimalizací režií, dobrou spoluprací s dodavateli s cílem minimalizace 

nákladů atp. 

 

4.2.1.2 Zásady realizace strategie 

 Respektovat omezení a strategické cíle dané vnějším prostředím (především sledovat a 

respektovat při svých strategických rozhodováních legislativu a podmínky dané 

trhem). 
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 Respektovat rozhodující vývojové trendy (globalizace, akcelerace vývoje v oboru, 

ekologizace, humanizace práce, v oblasti dodavatelských vztahů budovat partnerství 

v rámci hodnototvorného řetězce). 

 Firma by měla pro své strategické záměry vybudovat distribuční kanály a zdroje a tyto 

využívat s maximální efektivitou. 

 Být v bezpečné pozici udržet si působení v bezpečném a stabilním prostředí 

jesenického regionu, na rostoucím a perspektivním trhu. 

 Firma by měla být úspěšná, lepší ve srovnání se svými konkurenty, mít spokojené a 

věrné zákazníky, stejně tak pracovníky. 

 Udržet si výhody (především výhodu nízkých nákladů, flexibilitu výroby a přístup ke 

strategickým zdrojům). 

 Mít silné a spolehlivé partnery, být pro ně také zajímavým a spolehlivým partnerem – 

přílišná závislost firmy je však rizikem. 

 Chovat se eticky a ekologicky. 

K realizaci celého záměru je potřeba celá řada úkonů a činností značně přesahující rámec této 

práce. Jednotlivé činnosti jsou popsány v níže uvedené tabulce č. 3,  dle jednotlivých fází 

projektu.  

 

 

Tab. č.3:Fáze projektu a činnosti [vlastní zpracování] 
 

Fáze projektu Činnosti Specifikace činností 

Přípravná fáze Studie proveditelnosti Výběr vhodné technologie, 

analýza vstupů, odbytu výstupů, 

porovnání s obdobnými projekty 

Studie legislativy Monitoring relevantní legislativy 

Projektový záměr Stanovení a vyhodnocení cílů a 

rizik projektu, analýza zdrojů 

vstupů, výstupů, analýza  

Plánovací činnost  

Zajištění zdrojů financování 

Úvěr na předfinancování platby 

dotace, úvěr na dofinancování 

projektu, předjednání příspěvku 

od ÚP 

Plán projektu Plán jednotlivých aktivit, 

stanovení osobních úkolů 

Časový harmonogram 

projektu 

Stanovení časových nároků na 

jednotlivé činnosti a jejich vazby 
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Realizace projektu Vznik pod. subjektu, zajištění 

pracovních sil 

Založení subjektu, který bude 

projekt realizovat, personální 

činnosti 

Zajištění vstupních zdrojů Smlouvy s dodavateli 

Zajištění prostor k podnikání Smlouvy o pronájmu, úpravy 

objektů a prostor 

Zajištění technologie Objednávka + smlouva o koupi 

linky, výstavba linky 

Schvalovací řízení Zajištění všech povolení 

k zahájení činnosti 

Průběžná kontrola plnění 

plánů a  administrativa 

Plnění dotačních podmínek, 

vyhodnocování realizace, kontrola 

financí, legislativní podmínky, 

účetnictví přehodnocování 

Testovací provoz,  certifikace Zprovoznění, certifikace paliva 

Dokončení projektu Zahájení výroby a 

vyhodnocení projektu 

 

Kontrola všech fází projektu, 

rozjezd výroby, splnění dotačních 

podmínek 

 

 

 

Závěr 
 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou zdrojů konkurenčních výhod a kritických hodnot 

podnikatelského záměru recyklace pneumatik v regionu „Jesenicko“. Účelem práce je 

posouzení životaschopnosti projektu, neboť faktory konkurenceschopnosti potažmo 

konkurenceschopnost je v zásadě tvořena konkurenčními výhodami, které jsou nezbytným 

faktorem pro dosažení úspěchu firmy. Současné prostředí v oboru recyklace pneumatik, jak 

plyne z výše uvedené strategické analýzy, je charakteristické zlomovým dynamickým 

vývojem, je ovlivněno globálními vlivy,  jež jsou důsledkem ekonomické krize a specifičností 

oboru. Tempo změn se značně zrychluje, což zvyšuje nejistotu, se kterou se musí 

management vypořádat. V takto dynamickém prostředí se stávají úspěšnými pouze takové 

podniky a projekty, které jsou schopny se s turbulencí prostředí vyrovnat. Z toho důvodu tato 

práce posuzuje faktory konkurenceschopnosti uvedeného projektu. 

 

  V úvodu práce je nastíněná problematika zaměření diplomové práce, dále výchozí metody a 

nástroje strategické analýzy. V následující části jsou teoreticky popsány pneumatiky a 



[46] 

 

především možnosti nakládání s použitými pneumatikami. V závěru teoretické části jsou 

rozvedeny podmínky pro získání dotací a podpory na projekt. 

 

 Praktickou část tvoří především strategická analýza. K analýze vnějšího prostředí podniku 

 byla užita metoda SLEPT. Další zkoumanou oblastí bylo předmětné odvětví, k jehož 

strukturální analýze byl aplikován Porterův model pěti konkurenčních sil, zaměřený na 

identifikaci vlivů působících na výnosnost odvětví. Projekt jako celek byl analyzován a 

zhodnocen prostřednictvím nástroje SWOT analýza. Matici GE byly na základě předešlých 

analýz stanoveny klíčové faktory zdrojů konkurenčních výhod daného projektu. Provedené 

analýzy odkryly nejdůležitější aspekty konkurenceschopnosti projektu a vytvořili tak 

platformu pro návrh zdrojů konkurenčních výhod a jejich kritických hodnot. Na základě 

strategické analýzy byl vytvořen model kritických hodnot, jejich vazeb na zdroje 

konkurenčních výhod a oblasti působení, na jejichž základě byly s využitím metody SPACE 

graf formulovány strategie a jejich zásady, k udání směru při realizaci projektu. V příloze 

práce je návrh studie dokládající proveditelnost uvedeného záměru. 

Souhrnným hodnocením analýzy konstatuji, že zadání bylo splněno. Stručně shrnuto 

konkurenceschopnost projektu plyne z nízkých nákladů plynoucí z obecné podpory projektů v 

environmentální oblasti a také paradoxně těží z podmínek regionu, který je vnímán 

ekonomicky zaostalý, tedy méně atraktivního pro podnikání v průmyslu. Realizace a 

prosperita projektu má rizika spočívající ve špatné dostupnosti regionu, nedostatečně 

fungujícím systému zpětného odběru ojetých pneumatik, chybějící podpoře výrobkům a 

technologiím s obsahem recykláži z plášťů pneumatik, trhu ovládaného velkými odběrateli 

paliva na bázi pneumatik atp. Přes výše uvedené je předmětný podnikatelský záměr 

recyklace pneumatik životaschopný a konkurenceschopný, což je však podmíněno 

zachováním výše definovaných zdrojů konkurenční výhody plynoucí především 

z nízkých nákladů. Realizace předmětného  záměru je také podmíněna, získáním dotace  z 

Operačního programu životní prostředí, k čemuž bude využita tato práce v případě realizace. 
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Příloha č. 1 

Legislativa upravující nakládání s opotřebovanými pneumatikami 

 185/2001 Sb. Zákon o odpadech 

Prováděcí předpisy k zákonu o odpadech: 

 197/2003 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky 

 237/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu 

provedení zpětného odběru některých výrobků 

 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady 

 352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky 

 374/2008 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o přepravě odpadů a o změně 

vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

 376/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 

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

dovozu a tranzitu 

 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s 

odpady 

 86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 

Prováděcí předpisy k zákonu o ochraně ovzduší: 

 13/2009 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z 

hlediska ochrany ovzduší 

 145/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a 

prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru 

znečišťování životního prostředí 

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

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 

http://www.inisoft.cz/strana/zakon-185-2001-sb
http://www.inisoft.cz/strana/narizeni-197-2003-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-237-2002-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-294-2005-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-352-2008-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-374-2008-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-376-2001-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-381-2001-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-383-2001-sb
http://www.inisoft.cz/strana/zakon-86-2002-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-13-2009-sb
http://www.inisoft.cz/strana/narizeni-145-2008-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-205-2009-sb
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 279/2009 Sb. Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných 

skleníkových plynů 

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

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické 

látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky 

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

látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních 

projekcí 

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

spalování odpadu 

 362/2006 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné 

míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování 

 372/2007 Sb. Nařízení vlády o národním programu snižování emisí ze stávajících 

zvláště velkých spalovacích zdrojů 

 553/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů 

znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu 

stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování 

krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o 

úrovni znečištění ovzduší veřejnosti 

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

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

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-279-2009-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-337-2010-sb
http://www.inisoft.cz/strana/narizeni-351-2002-sb
http://www.inisoft.cz/strana/narizeni-354-2002-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-362-2006-sb
http://www.inisoft.cz/strana/narizeni-372-2007-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-553-2002-sb
http://www.inisoft.cz/strana/narizeni-597-2006-sb
http://www.inisoft.cz/strana/narizeni-615-2006-sb
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Příloha č. 2 

1 Návrh studie proveditelnosti  
 

1.1 Podnikatelský záměr 
 

Základní údaje: 

Obchodní firma:                             Ekoguma s.r.o. 

IČ:                                                dosud nepřiděleno 

Sídlo:                                            Novgorodská 948/8, Praha 10 – Vršovice 

Oprávněný zástupce:                       

kontakt:                                        e-mail: lubos.rolnik@gmail. com, tel.: 739 075677 

Název projektu:                             Technologická linka na recyklaci pneumatik 

Technické parametry:                     viz. kapitola 5.2 

Umístění záměru :                          Olomoucký kraj, obec Mikulovice, KÚ Mikulovice,  

                                                     areál bývalé vojenské posádky Mikulovice 

Charakter stavebního záměru 

V rámci projektu budou využity stávající objekty v minulosti sloužící jako sklady munice, 

které budou dle projektu upraveny. Z hlediska zakládání staveb se jedná o území na rostlém 

terénu. Technologická linka na zpracování pneumatik je nový výrobní objekt. Technologická 

část stavby bude realizována dodavatelským způsobem, vyjma montáže, která bude 

provedena svépomocí za součinnosti dodavatele technologie. Stavba bude realizována na 

pozemcích Obecního úřadu Mikulovice. Budou využívány stávající  vodovodní a energetické 

sítě. V areálu je hustá síť zpevněných komunikací s částečným osvětlením.  

Zhodnocení  účelu a umístění záměru: 

a) Vytvoření nových pracovních míst. 

b) Využití volných objektů a ploch uvažované lokality. 

c) Produkce gumové drtě, ocelového šrotu a textilií. 

d) Napojení na stávající inženýrské sítě. 

e) Úspora primárních surovin. 

f) Ekologické zpracování odpadní pryže. 



[54] 

 

Finálními výstupy recyklační linky jsou:  

alternativní palivo z drcených pneumatik, ocelový odpad, pryžová drť a textilní vlákna. 

Všechny uvedené produkty jsou prodejné na vnitřním a zahraničním trhu. 

Doba a termín zahájení realizace: 

Předpokládaný termín zahájení  výstavby:  I Q 2013. 

Délka realizace projektu:  9 měsíců od podpisu smlouvy s dodavatelem. 

Katalogizace dle zák. č. 100/2001 Sb. – Kategorie II – 10.1 Zařízení pro nakládání s ostatními 

odpady s kapacitou 1000 až 30000 t. za rok.  

1.1.1 Vstupy výroby 

 

Pitná voda – normovaná spotřeba na zaměstnance 12 m
3
 za rok při jednosměnném provozu 

12x4= 48 m
3
 ročně.   

Požární voda – bude řešeno hydrantovým nástavcem na stávajícím zemním hydrantu.  

Elektrická energie – předpokládaná spotřeba el. energie činí 380000 kWh/ rok.  

Vytápění – vytápěn bude el. přímotopy pouze objekt kanceláře a sociálního zařízení.  

Ojeté pneumatiky a odpadní pryž budou odebírány od regionálních subjektů nakládajících 

s odpady Technické služby Jeseník, Technické služby Zlaté Hory a Technické služby 

Javorník, dále budou smluvně odebírány od podnikatelských subjektů produkující pryžový 

odpad, tedy především autoservisů. Tyto zdroje by však nestačily k naplnění kapacity výrobní 

linky proto budou smluvně odebírány z okolních regionu Bruntálsko a Šumpersko. Dalším 

zdrojem ojetých pneumatik bude Polsko kde jsou poplatky za odběr ojetých pneumatik cca o 

20 % vyšší než v ČR. Průměrná cena za odběr 1 kg ojetých pneumatik k recyklaci činí v ČR 

2,50,-Kč. Cílem je zajistit  40% zpoplatněných pneumatik  na vstupu.  
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1.2 Technologie recyklační linky 

Projekt byl zpracován na základě podkladů společnosti  TERIER  spol. s  r.o.   a ODES 

s.r.o.  Jaroměř zabývající je výrobou a provozováním recyklačních linek. 

Parametry linky 

vstupní materiál: pneumatiky osobní, nákladní do 1800 mm 

množství:              1,5  t/hod pneumatik na vstupu 

výstupy:           certifikované alternativní palivo ALTPALMP-05 (pryžová drť frakce  

                        cca 50 x 50 x 200 mm), sítovaná drť 0-3 mm, obsah fe 0%, obsah textil 

                     0,5 %, fe kord a textil 

Technologické procesy linky: 

1. příprava pneu pro drtící linku, 

2. předdrcení, 

3. linka jemného drcení s výstupem 0-4 mm, 

4. domletí na granulát 0-3 mm, 

5. dočištění gumového granulátu. 

 

Náročný proces drcení pneumatik klade zvýšené požadavky na jednotlivé zařízení, které mají 

specifické vlastnosti. Všechny drtící  stroje jsou robustní konstrukce a vysokootáčkové, jsou 

dynamicky vyváženy. Části vystavěné abrazi jsou vyrobené z  otěruvzdorné oceli  a  nejvíce 

namáhané díly pancéřovány tvrdonávary ze nástrojové oceli . Drtící nástroje jsou 

konstruovány tak, aby byly co nejjednodušší na údržbu a výměnu. Což je důležité pro 

ekonomiku náhradních dílů.  Technologická linka je řízena technologickým tablem, což je 

sice zastaralejší technologie, ale snižuje pořizovací náklady linky cca o 1 mil. Kč ve srovnání 

s řízením linky procesorem a výstupem na PC. 

 

1.3 Materiálové toky linky 

 

Přípravna 

Linka začíná přípravou pneumatik pro drtící linku. Příprava je nezbytná především při 

zpracovávání pneumatik z nákladních vozidel. Prvním strojem linky jsou hydraulické nůžky,  

umožňující rozstřižení rozměrných pneu na velikosti, zpracovatelné v následné technologii.  
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Dalším strojem v přípravně je rozřezávačka, která umožňuje rozříznout větší pneumatiky po 

obvodu na dva kusy. Při rozříznutí vypadne z pneumatik cizí materiál, který se v nich často 

nachází a který by mohl způsobit poškození linky. Výkon řezačky je podle druhu pneumatik 

výkon 2 – 4 t/hod. Osobní pneumatiky se nerozřezávají.  

Posledním zařízením přípravny je vytrhávačka patních lan nákladních pneumatik. Ta vytrhne 

patní lano. Tím se výrazně sníží opotřebování drtících nástrojů. Výkon je 1 – 2 t/hod podle 

druhu pneumatik. U osobních pneumatik není nutno patní lano vytrhávat. 

Pořizovací cena zařízení přípravny: 

 vytrhávačka patních lanek ………………… 680.000,-Kč, 

 řezačka pneu ………………………………..350.000,-Kč, 

 pneumatické nůžky……………………….....790.000,-Kč.   

       Cena na přípravny celkem…………………..   1.920 000,-Kč. 

Předdrcení 

Pneumatiky dále postupují do dvouhřídelového pomaloběžného drtiče pneumatik ST-1300 -

110 KW. Hlavní výhodou tohoto drtiče je, že se vyměňují pouze jednoduché nože a krytky. 

Rotor zůstává stále původní. Životnost při drcení pneu steel je cca  6 000 t pneu (minimálně  

Drť  pokračuje na hvězdicové síto, které ji přesně klasifikují na velikost cca (50-70) x (50-70) 

mm. Dále přes zásobník, který dokáže odstranit špičky a nerovnosti v hodinovém množství , a 

posílá do mlýna GH přesně nastavené hodinové množství.  Drť za tímto uzlem je vhodná i 

jako alternativní palivo. 

Celková cena části linky předdrcení je  5.000.000,- Kč. 

 

Jemné drcení 

Drť dále pokračuje do hrubého mlýna GH 600/600 90 kW. Mlýn je vybaven sítem 25-30 mm. 

Výstup z mlýna je pneumaticko-mechanický. Za tímto mlýnem dochází k první magnetické 

separaci. Za tímto uzlem je v gumě cca 1-3% kovu. 

Dále materiál postupuje po magnetické separaci do prvního mlýna  G 600/600/ 5/4/10. 

Z důvodu obsahu Fe v gumě má tento mlýn nože ze specielního materiálu, který je bez 

problému schopen tutop směs drtit. Stejně jak u mlýnu GH bude mlýn opatřen pancéřováním 

problematických ploch. Mlýn je  odsáván pneudopravou bez filtrů a pouze 

s cyklonem.Ventilátor je o příkonu 37 kW. 

Následuje mlýn G 600/600/5/4/4 mm sítem. Pneudoprava  ve složení ventilátor 22 (37) kW, 

potrubí,cyklon,odprášení. 

Celková cena technologie jemného drcení  je 19.100.000,- Kč. 
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1.4 Ostatní provozně-technické údaje linky 

 

Montáž 

U technologického celku obdobného rozsahu je časově náročná montáž, jejíž náklady 

v daném případě činí cca 300.000,-Kč, tedy v případě montáže svépomocí s dohledem 

dodavatelské firmy. 

 

Příkon linky 

Instalovaný příkon kompletní linky je 1 000 kWh. Při běžném provozu je spotřeba elektrické 

energie zhruba 60 %  instalovaného příkonu. 

Potřebné prostory 

A) Prostory nezbytné pro technologickou linku vychází z rozměrů technologie, kdy však je 

možnost variabilního uspořádání dle možností.  

Rozměry technologie:  18 x 45 x 8 

Příprava:    10 x 15 x 4 

B) Prostory pro skladování pneu  závisí na logistice provozu  a min. plocha je 4 000 m2. 

C) Prostory na skladování granulátu, oceli a odpadu závisí také na logistice. Textil a ocel je 

výhodné dávkovat přímo do kontejnerů.  

 

Doba realizace 

1. Projektová příprava cca 1 měsíc. 

2. Výroba strojů 6 – 8 měsíců. 

3. Montáž a oživení 1 měsíc. 

 

 Provozní ekonomicko-technické parametry linky 

Tyto parametry lze obecně poměrně obtížně stanovit. V následující analýze byly užitá data na 

základě výrobců zařízení a provozovatelů obdobných zařízení, v případě rozdílných údajů 

tyto byly zprůměrovány. Záleží na vstupních parametrech a to zejména: 

a) kvalita zpracovávaných pneu (stáří, stupeň opotřebení), 

b) druh zpracovávaných pneu – pro výpočtu je počítáno se složením cca 40% osobní       

a 60 % nákladní pneu. Traktorové pneu charakteristiky zlepšují. S pneu od  stavebních  

a těžebních strojů není uvažováno, 

c) organizace práce – logistika, 
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d) cena elektrické energie, 

e) cena lidské pracovní síly. 

 

Provozní náklady (zaměstnanci, energie, náhradní díly,..) na 1 kg granulátu jsou 

v podmínkách české ekonomiky cca 2,10 Kč/kg Pokud vztahujeme provozní náklady na kilo 

1 tunu zpracovaných pneumatik, pak tyto činí 1050 Kč/t. 

 

Pro ekonomiku provozu je důležité: 

a) kvalitní partner pro odběr granulátu, nebo vlastní výrobek, 

b) platba za recyklaci pneu u části vstupu, 

c) realizace kovového odpadu, 

d) realizace textilního odpadu. 

 

Výstupy z linky za hodinu při vstupu 1 t pneu: 

Granulát:          cca 600 kg. 

Ocel :               150 –300 kg, v průměru 225 kg z toho patní lanka cca 80 kg. 

Textil a odpad: dle složení vstupních pneumatik kolem 100-200 v průměru 150 kg. 

 

Hlučnost a prašnost 

Hlučnost v hale s technologickou linku je nad limitem 85 dBa (dle druhu provozu 90 – 100 

dBa) a obsluha je povinná nosit chrániče sluchu. Prašnost linky závisí na technologické kázni 

obsluhy a při jejím dodržování se pohybuje mezi 10 – 20 mg/m3. 

 

Provozní režim, obsluha 

Linka bude zpravidla provozována v jednosměnném provozu s počtem pracovníků 4. Jeden 

pracovník bude provádět vlastní obsluhu linky (spouštění, kontrolní činnost, řízení činnosti 

ostatních pracovníků na vstupu i výstupu linky). Další pracovník bude obstarávat dávkování 

pneu do linky, které je ruční. Další 2 pracovníci budou obstarávat přípravu pneumatik, 

manipulaci s materiálem a další potřebné činnosti. Provozní režim linky musí zahrnovat 

operativní opravy a údržbu. Plánováno: běžná údržba cca 1x týdně v rozsahu 2-5 hodin. 

Plánovaná odstávka 3 týdny v roce. 

 


