
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

 TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH EKOLOGICKY ŠETRNÉHO ODMAŠŤOVÁNÍ 

 
diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:       Martina Buryšková 

Vedoucí diplomové práce:     RNDr. Alena Labodová, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2013 

 



 



 

 



 

PODĚKOVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touto cestou bych ráda poděkovala především paní RNDr. Aleně Labodové, Ph.D. 

za odborné vedení při vypracování této diplomové práce, zaměstnancům firmy Caterpillar 

Global Mining Czech Republic, a.s. za poskytnuté odborné rady během práce a také za 

vyčerpávající informace o firmě.  



 

 

ANOTACE PRÁCE 

Cílem diplomové práce bylo nalézt vhodný ekologičtější způsob odmašťování 

povrchu výrobků před nástřikem barvy místo stávajícího použití ředidla pro firmu 

Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. Použití ředidla má vliv nejen na životní 

prostředí, ale také na zdraví zaměstnanců. Proto jsem se nejprve zaměřila, co obsahuje 

ředidlo, jak působí látky obsažené v ředidle na zaměstnance a co vyplývá ze zákona pro 

zaměstnavatele. Za použití metody čistší produkce jsem doporučila použití parního čištění 

a zhodnotila nejen environmentální dopady při využití, ale i ostatní přínosy. 
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SUMMARY 

The aim of this thesis was to find a suitable way to greener products degreasing 

surfaces prior to coating colors instead of the existing use of solvents for the company 

Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. The use of solvents influences not only the 

environment but also the health of employees. That's why I focus first, what has thinner 

contained and how does the substance contained in the diluent acts on staff, and what is 

required by law for employers. The use of cleaner production methods I suggested using a 

steam cleaning and assess not only the environmental impacts during use, but also other 

benefits. 
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1. Úvod                                                                                                                                                           

 Hlavním cílem každého podnikatele či organizace je samozřejmě dosáhnout co 

nejvyššího zisku. Dopad činnosti firmy na životní prostředí je kolikrát to poslední, co se 

řeší. Dle zákona 17/1992 Sb. je životní prostředí chápáno jako vše, co vytváří přirozené 

podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. 

Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a 

energie. Ochrana ŽP pak zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo 

poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a 

odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních 

ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu ŽP jako celku.  

 Významné z hlediska globálního je narušování ekosystému vlivy antropogenními, 

které obecně můžeme rozdělit do tří následujících skupin: 

- nepřiměřený odběr látek a energií z přírodních ekosystémů, 

- nepřiměřené vnášení látek a energií do přírodních ekosystémů čili znečišťování 

životního prostředí, 

- složité kombinace obou těchto způsobů, jež vedou ke změnám přírodních 

ekosystémů. 

Hlavním zdrojem antropogenního narušení je výroba a spotřeba určitého produktu 

(výrobku nebo služby) včetně doprovodných procesů. Výrobní a spotřební procesy, jimiž 

se člověk odlišuje od jiných živých organismů, nejsou samostatnými procesy, oddělenými 

od procesů přírodních, ale jsou s přírodou pevně spojeny látkovými a energetickými toky 

(vstupy a výstupy). Mezi vstupy patří přírodní zdroje, tedy suroviny, voda, vzduch, 

sluneční záření. Mezi výstupy se řadí emise do ovzduší, odpadní vody, odpadní teplo, tuhé 

odpady.  

 Vlivy výrobního a spotřebního procesu na ŽP a ekosystémy se zvyšují s nárůstem 

vstupních a výstupních toků. Čím více se výstupní toky kvalitativně odlišují od látek a 

energií, původně se v přírodě vyskytujících, tím větší vlivy na ŽP a přírodní děje lze od 

procesu očekávat. Vzhledem k tomu, že kvantita a kvalita zmíněných vstupu a výstupů je 

ovlivňována celou řadou dalších faktorů, především růstem lidské populace, úrovní 

vědecko - technického rozvoje, úrovní řízení procesu a morálně etickou vyspělostí 
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společnosti, mění se v souladu se změnou těchto faktorů i velikost a charakter dopadu 

produkce a spotřeby na ŽP. [6] 

 Ve své práci se snažím najít vhodnější variantu, která by snížila dopady činnosti 

firmy na životní prostředí a zdraví zaměstnanců. 
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2. Představení firmy Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. 

 

2.1 Historie vzniku firmy v zahraničí 

 Počátky firmy Caterpillar spočívaly ve výrobě nespolehlivých kolových parních 

traktorů, které používali zemědělci v Kalifornii. Od roku 1908 se provoz na páru podařilo 

nahradit benzínem. Traktor byl pojmenován „Caterpillar“ podle toho, jak se pohyboval po 

zemi. Poptávka začala převyšovat výrobní kapacity, proto se naskytla myšlenka 

expandovat na nové trhy a od roku 1910 byl produkt „Caterpillar“ v provozu po celém 

světě. Kolem roku 1925 vzniká nová organizace, jejíž produktová řada obsahovala pouze 5 

traktorů. Díky zdokonalování dieselových motorů vznikaly nezávislé celosvětové sítě 

prodejců. Po roce 1978 byla firma Caterpillar v popředí v nabídce svých produktů oproti 

nabídce jiných společností.  

 Firma se dále rozvíjela a od roku 1995, kdy se spojila s podnikem Elphinstone 

Pty. Ltd., začala obchodovat s těžebním zařízením. Společnost v roce 2011 koupil Bucyrus 

International, Inc. přední výrobce podzemního a povrchového důlního zařízení. Firma je 

světovou jedničkou v oblasti navrhování a výroby technologií pro povrchovou i podzemní 

těžbu. Povrchové technologie slouží k těžbě uhlí, mědi, železné rudy, ropných písků a 

dalších surovin, zatímco podzemní se v první řadě využívají k těžbě uhlí. Zároveň se 

strojírenstvím vyrábí Bucyrus i vysoce kvalitní OEM součásti a poskytuje prvotřídní 

servis. Bucyrus International, Inc. sídlí v South Milwaukee (Wisconsin, USA). 

 Dnes firma Caterpillar provozuje přes 500 obchodních míst po celém světě (viz 

obrázek č. 1), čímž je také zajištěno lepší a rychlejší uspokojení potřeb zákazníků.  
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2.2 Vize společnosti a vztah k životnímu prostředí 

Dnes je těžba důležitější než kdykoliv jindy v historii. Světový vývoj a zvýšená 

urbanizace jsou hnací trvalou poptávkou po minerálech, kovech a uhlí. Energetická 

náročnost výrazně vzroste v příštím desetiletí a bude kladen větší důraz na otázky napájení, 

bezpečnost, náklady a dopad na životní prostředí. 

Svět minerály potřebuje, očekává se, že populační růst ve městech poroste zhruba 

dvakrát až téměř na 70 procent světové populace v roce 2050. Jak tyto noví městští 

obyvatelé usilují o zlepšení jejich životní úrovně, je třeba zemím vybudovat infrastrukturu, 

která slouží na rostoucí poptávku po spolehlivé energetice, dopravě, bydlení, čisté vodě a 

kanalizaci. Jak tyto populace spotřebovávají více zdrojů, bude poptávka po mědi, uhlí, 

železné rudy a dalších komodit roste.  

Obrázek č. 1: Rozmístění obchodních míst [1] 
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Řada nových zdrojů energie a paliva jsou ve vývoji a v některých případech 

zaváděna pro použití v omezených aplikacích na místech po celém světě. Caterpillar 

podporuje toto úsilí a vede svůj vlastní výzkum a vývoj alternativních pohonných hmot 

nejen na energii, ale také na stroje CatPower. Pro splnění energetických potřeb v rostoucím 

světě, existuje důležitý zdroj, uhlí. Většina světového pokračujícího ekonomického 

pokroku závisí na zachování uhlí jako bezpečném a spolehlivém zdroji energie. Není 

možnost odklonit se od takového bohatého zdroje energie. Namísto toho by se měly i 

nadále hledat způsoby, jak zpracovávat a využívat uhlí čistě a efektivně. 

Ekonomika těžbu potřebuje, mnohé země totiž spoléhají na příjmy z těžebního 

průmyslu na podporu svých národních ekonomik. V Austrálii, například těžební průmyslu 

zaujímá kolem 8 procent celkového hrubého domácího produktu, což se promítá do miliard 

dolarů každý rok. Těžební průmysl je také hlavním zaměstnavatelem v řadě zemí. Je to 

průmysl, který zaměstnává lidi s různými dovednostmi a poskytuje trhu konkurenční platy 

a výhody. 

Průmysl pokračuje ve zlepšování, firmy ohrožuje i větší zaměření na dopad jejich 

činností, které mají vliv na prostředí a lidi. Dnešní horníci pilně pracují na snížení dopadu 

těžby na životní prostředí a těžební průmysl dělá velké pokroky ekologicky a sociálně. 

 

Většina hlavních těžebních organizací mají vrcholové vedení, které je odpovědné 

za bezpečnost a udržitelný rozvoj a jsou aktivně hledány způsoby, jak řešit tato témata na 

úrovni těžby a podnikové úrovni. Caterpillar klade důraz na koncepci efektivní těžby a 

zároveň pomáhá chránit zdraví a bezpečnost horníků a snaží se o zmírnění dopadů na 

životní prostředí a podporuje komunity v důlních oblastech. 

Vzhledem k tomu, že roste poptávka po vydobytých nerostech, roste i potřeba pro 

širokou škálu zařízení a řešení na podporu těžebním průmyslu. Caterpillar je hrdý na to, že 

může nabídnout kompletní nabídku a služby pro povrchové a podzemní důlní zařízení a 

podpořit úsilí zákazníků v rámci udržitelnější rozvoje. 

Zákazníci firmy jsou sice různorodí, ale mají něco společného, všichni očekávají od 

společnosti to nejlepší. Očekávají, že jim bude nabídnuta nejlepší kvalita, nejlepší výkon, 
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nejlepší produktivita a více než cokoli jiného, očekávají také nejlepší hodnotu za cenu, 

kterou platí. To je důvod, proč musí firma nastavit laťku hodně vysoko.  

V rámci vlastního etického kodexu chování, si firma stanovila politiku pro šetrné 

chování k životnímu prostředí a praktiky tak, aby i návrhy a design výroby svých produktů 

splňovaly přísné požadavky. Zavázali se však, že budou dělat mnohem víc než to. 

Udržitelnost znamená využívání své technologie a inovace, zvýšením efektivity a 

produktivity s menším dopadem na životní prostředí a zároveň se snaží pomáhat svým 

zákazníkům o to samé - umožnit jejich podnikání, aby se stalo více produktivní tím, že 

poskytují své produkty, služby a řešení za využití svých zdrojů mnohem efektivněji. 

Jde také o snahu znovu vyrobit výrobky a komponenty při zachování až 85 procent energie 

vynaložené během původního výrobního procesu. Výrobky jsou koncipovány tak, aby byly 

schopny pracovat více při menší spotřebě paliva a docházelo k menší spotřebě zdrojů 

během jejich života.  Velké úsilí je věnováno výpočtu uhlíkové stopy, zkoumání dopadu a 

dostupnosti bionafty a paliv vyráběných z  biomasy. Zavázali se také podporovat 

komunity, kde důlní společnosti působí.  

 

 

2.3 Vznik firmy v České republice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Sídlo firmy [ 3]  
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 Historie společnosti Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. sahá až do 

roku 1949. Společnost prošla mnoha organizačními změnami a změnami názvů. V roce 

1952 byla společnost známa pod názvem OKD, BASTRO, a.s. se sídlem v Ostravě-

Radvanicích. Firma se zabývala výrobou ocelových konstrukcí, hydraulickými válci a 

pásovými dopravníky pro povrchovou těžbu. V prosinci roku 2008 prodala OKD, a.s. svou 

dceřinou společnost OKD, BASTRO, a.s. firmě Bucyrus Czech Republic, a.s. Teprve v 

roce 2012 se stal podnik součástí celosvětové divize společnosti Caterpillar a společnost je 

zapsána jako Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. 

 Firma zaměstnává v ostravské pobočce zhruba 550 zaměstnanců, z toho asi 3 ve 

vedení managementu. Dle obchodního rejstříku jsou předmětem činnosti firmy: 

- projektová činnost ve výstavbě 

- hostinská činnost (přerušeno od 26.10.2008) 

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (přerušeno od 25.10.2006) 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

- montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 

- výroba tepelné energie 

- rozvod tepelné energie 

- obráběčství 

- zámečnictví, nástrojařství 

- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 

- montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 

- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektrických a 

telekomunikačních zařízení 

- galvanizérství, smaltérství 

- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
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2.4 Zaměření firmy v ČR 

   „Jsme tam, kde se těží.“ Zní motto společnosti, kterou lze nazvat světovým 

gigantem. Firma je zaměřena především na výrobu, instalaci, údržbu, opravy a kompletní 

servis mechanizovaných výztuží a hřeblových a pásových dopravníků, dále se pak firma 

zaměřuje v rámci interních dodávek ve skupině na díly důlních výztuží a ramena 

hydraulických rypadel. (Ukázka dílů důlních sekcí viz obrázek č. 3 až č. 5) Velkou část ze 

všech příjmů, tvoří příjmy ze zakázek pro společnost OKD, s níž velice úzce spolupracuje. 

Důležitým obchodním partnerem je samozřejmě i mateřská společnost Caterpillar Global 

Mining Europe GmbH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Díly důlních sekcí před lakováním [4] 
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Obrázek č. 4: Díly důlních sekcí po lakování [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Díly důlních sekcí po lakování [4] 
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3. Stávající způsob odmašťování a jeho environmentální dopady 

 Díky vzrůstajícím dodávkám pro mateřskou společnost, je potřeba zrychlit a 

zefektivnit proces odmaštění výrobků.  

 

3.1 Úprava povrchu a potřeba odmaštění 

 Výrobky (viz obrázek č. 4 a č. 5) jsou povrchově upravovány nástřikem barvy. 

Základní podmínkou před nástřikem je však čistota povrchu, tzn. odstranění mechanických 

nečistot, svářečských dýmů a mastnoty. Znečištění povrchu by mohlo mít negativní vliv na 

kvalitu a trvanlivost nátěru výrobku. Nelze proto ani předpokládat s tzv. nulovou 

variantou, což znamená provádění povrchových úprav výrobků bez odmaštění jejich 

povrchu, protože mělo negativní vliv na výslednou kvalitu výrobků.  

 Před samotnou povrchovou úpravou, probíhá nejen vizuální kontrola jakosti 

výrobků, ale i nedestruktivní zkouška pomocí ultrazvukové sondy, ke zkoušce je zapotřebí 

určitý roztok. Po zaschnutí tohoto roztoku zaměstnanci mechanicky očistí povrch 

smirkovým kotoučem a následně odmastí povrch ředidlem C6000. V současné situaci 

provádí odmaštění 2 zaměstnanci cca asi 20 % směny, tj. asi 1,5 hodiny v třísměnném 

provozu. 

 

 

3.2 Vliv na zdraví zaměstnanců   

 Dle bezpečnostního listu (viz příloha č. 1) obsahuje ředidlo C6000 nebezpečné 

složky (viz obr. č. 6), které jsou pro zaměstnance zdraví škodlivé. Nejzávažnější účinky při 

manipulaci na zdraví zaměstnanců má působení toluenu. Primárním vstupem toluenu do 

těla je inhalace, vstřebává se 50% vdechnutého toluenu. Může být absorbován také 

trávicím traktem nebo kontaktem s kůží. Toluen ovlivňuje hlavně centrální nervovou 

soustavu. Dráždí dýchací orgány, způsobuje srdeční arytmii a poškozuje játra a ledviny. 

Dráždí také kůži a oči. Akutní expozice způsobují bolesti hlavy, závratě, únavu, ztrátu 

koordinace a barevného vidění, zvracení a apatii. Chronická expozice způsobuje únavu, 

ztrátu soustředění a paměti, podrážděnost, trvalé bolesti hlavy a poškození mozečku. Ve 
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většině případů jsou tyto příznaky (po ukončení expozice) dočasné. Toluen může přecházet 

placentou do plodu a může se také nacházet v mateřském mléce.  

 Pokud se najednou uvolní velké množství toluenu v uzavřeném prostoru, může 

reagovat s kyslíkem za vzniku toxického benzaldehydu. Je velmi hořlavý a může vytvářet 

při pokojové teplotě výbušné směsi s kyslíkem. 

 Při manipulaci s ředidlem musí být v rámci technického opaření zajištěno 

dostatečné větrání a místní odsávání. Dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., přílohy č. 2, části 

A, musí být také dodrženy PEL a NPK-P a to zejména: 

- PEL/NPK-P (mg.m
-3

) pro toluen:   200/500 

- PEL/NPK-P (mg.m
-3

) pro butanol:   300/600 

- PEL/NPK-P (mg.m
-3

) pro aceton:    800/1500 

- PEL/NPK-P (mg.m
-3

) pro ethylacetát:  700/900 

 

 Aby bylo sníženo riziko pro zaměstnance, je potřeba dodržovat určitá 

bezpečnostní pravidla a zejména používat osobní ochranné pomůcky k: 

- ochraně dýchacích orgánů – maska s filtrem proti organickým párám 

- ochraně očí – ochranné brýle 

- ochraně rukou – ochranné rukavice 

- ochrana kůže – ochranný pracovní oděv  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Informace o složení látky nebo přípravku [4]  
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Na základě zákona č. 350/2011 Sb. je klasifikace látky/přípravku následující: 

- výstražné symboly:  F   Vysoce hořlavý 

Xn   Zdraví škodlivý 

 

- R-věty:   R11   Vysoce hořlavý 

R 20   Zdraví škodlivý při vdechování 

 

- S-věty:   S2  Uchovávejte mimo dosah dětí 

S16   Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz   

kouření 

S 23   Nevdechujte páry 

S 24/25  Zamezte styku s kůží a očima 

S 26   Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte 

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

S 29   Nevylévejte do kanalizace 

S 33   Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické 

elektřiny 

S 46  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a 

ukažte tento obal nebo označení 

   S 51   Používejte pouze v dobře větraných prostorách 

3.3 Povinnosti zaměstnavatele  

 Zaměstnavatel je povinen dle zákona č. 258/2000 Sb. kategorizovat práci 

zaměstnance dle možných rizik. V § 38 stanoví, že měření a vyšetřování pro účely zařazení 

prací do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie nebo změn zařazení prací do těchto kategorií, 

může zaměstnavatel provádět pouze prostřednictvím akreditované nebo autorizované 

osoby, v § 39 definuje rizikové práce a stanoví některé povinnosti pro zaměstnavatele u 

něhož se rizikové práce vyskytují, v § 40 stanoví povinnou evidenci rizikových prací a její 

obsah, v § 41 upravuje užívání biologických činitelů a azbestu, v § 41a upravuje povinnosti 

zaměstnavatele při výrobě teplé vody pro osobní hygienu zaměstnanců (zmíněno jen pro 
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úplnost, protože se netýká kategorizace), v § 42 stanovuje, že náklady spojené se 

zajišťováním ochrany zdraví při práci podle tohoto zákona hradí zaměstnavatel a v § 43 je 

uvedeno, že povinnosti dle § 37 až 41 se vztahují i na osoby samostatně výdělečně činné.  

Kategorizací také splní i povinnosti uvedené v zákoně č. 262/2006 Sb., tzn., že je 

povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a 

pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková 

opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících 

faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být 

zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení 

pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob 

zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle prováděcího právního předpisu. [11] 

Jednotlivé kategorie práce jsou popsány ve vyhlášce č. 432/2003 Sb. Pracovníci 

firmy Caterpillar jsou dle vyhlášky zařazeni do kategorie druhé, což jsou práce, při nichž 

podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen 

výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány 

hygienické limity faktorů stanovené zvláštními právními předpisy
*
, a práce naplňují další 

kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé. Zařazení práce do určité kategorie vyjadřuje 

souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě 

pracovních podmínek.  

 Odmašťování a čištění povrchů organickým ředidlem patří mezi činnosti uvedené 

v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v příloze č. 2 pod kódem 9.5 a 9.6. Zákon 

také popisuje základní pojmy jako např. organické rozpouštědlo, je to jakákoli těkavá 

organická látka, která je používána samostatně nebo ve směsi s jinými látkami, aniž by 

přitom prošla chemickou změnou, slouží k rozpouštění surovin, produktů nebo odpadů, 

nebo která se používá jako čistící prostředek, k rozpouštění znečišťujících látek, jako 

                                                           
*
 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve 

znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.,  

Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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odmašťovací prostředek, jako dispergační činidlo, jako prostředek používaný k úpravě 

viskozity nebo povrchového napětí, jako změkčovadlo nebo jako ochranný prostředek. 

Nebo těkavá organická látka, což je jakákoli organická sloučenina nebo směs 

organických sloučenin, s výjimkou methanu, která při teplotě 20 °C má tlak par 0,01 kPa 

nebo více nebo má odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího použití. 

Konkrétní rozdělení VOC látek je obsažen ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. VOC látky se dělí: 

a) těkavé organické látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní 

a toxické pro reprodukci a jimž jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti 

H340, H350, H350i, H360D nebo H360F, nebo které musí být těmito větami 

označovány, s výjimkou benzinu, 

b) halogenované těkavé organické látky, jimž jsou přiřazeny standardní věty o 

nebezpečnosti H341 nebo H351, nebo které musí být těmito větami označovány, 

c) benzin a těkavé organické látky, které nespadají pod písmeno a) nebo b). 

 

 Vyhláška č. 415/2012 Sb. upravuje také nakládání s VOC látkami, příloha č. 2 

k vyhlášce obsahuje přípustné emisní limity a v příloze č. 5 v části IV je popsán způsob 

provedení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek. Tento vyplněný bilanční 

list se ukládá k provozní evidenci a na požádání je poskytnut příslušným orgánům ochrany 

ovzduší současně se všemi podklady potřebnými pro ověření správnosti vstupních dat 

použitých pro výpočty.  

 Dle zákona č. 185/2001 Sb. má prvotní původce při své činnosti nebo 

v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a 

nebezpečné vlastnosti. Při využití ředidla na odmašťování povrchu, vzniká odpad 

znečištěný VOC látkami. Odpad je označen dle vyhlášky 381/2001 Sb. kódem 080117 – 

odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky. 

Postup pro zařazování odpadů podle Katalogu odpadů se řídí dle vyhlášky 

381/2001 Sb. Příloha č. 1 k vyhlášce obsahuje Katalog odpadů a v příloze č. 2 k vyhlášce 

se nachází seznam nebezpečných odpadů, obsažených v Katalogů odpadů označených 

hvězdičkou „*“. 
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3.4 Spotřeba ředidla a likvidace odpadu 

Celková spotřeba ředidla za rok 2011 (viz tabulka č. 1) činila 1038 kg. Z této 

hodnoty však nelze jednoznačně určit, kolik se toho spotřebovalo na odmašťování povrchu 

výrobku. Z celkového množství se nesleduje, kolik se využije na odmaštění povrchu 

výrobků. Likvidace znečištěných hadrů a rukavic byla zajištěna specializovanou firmou, 

zabývající se odvozem a likvidací nebezpečného odpadu. Spotřeba byla v průměru 100 - 

150 kg.  

Za rok 2012 (viz tabulka č. 2) stoupla spotřeba ředidla o 408,2 kg což je o 9347,78 

Kč víc. Nárůst spotřebovaného ředidla mohlo být způsobeno zvýšením produkce kusů 

výrobků nebo také nešetrným zacházením a plýtváním zaměstnanců. Množství 

zlikvidovaných rukavic a hadrů je v průměru stejné jako v předešlém roce. Cena za 

likvidaci, která se pohybuje okolo 7 400,- Kč za tunu odpadu, zůstává stejná. 

 

 

Tabulka č. 1: Spotřeba ředidla a likvidace odpadu za rok 2011 

Rok 2011 Spotřeba (kg)/rok Cena Kč Celkem náklady 

Ředidlo 1038 22,9 23770,2 

hadry a 

rukavice 

likvidace 

150 7400
*)

 1110 

CELKEM     24880,2 
*)

 částka 7400,- je za 1 tunu odpadu 

 

Tabulka č. 2: Spotřeba ředidla a likvidace odpadu za rok 2012 

Rok 2012 Spotřeba (kg)/rok Cena Kč Celkem náklady 

Ředidlo 1446,2 22,9 33117,98 

hadry a 

rukavice 

likvidace 

150 7400
*) 

1110 

CELKEM     34227,98 
*)

 částka 7400,- je za 1 tunu odpadu 
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4. Návrh na nový způsob odmašťování 

 Nalezení vhodného způsobu úpravy povrchu výrobků před lakováním, by měl 

také vyřešit problém stávajícího použití ředidla, jako odmašťovacího prostředku. Ředidlo 

má vysoký odpar, tím může docházet k rychlému nasycení filtru v odsávání v lakovně. 

Filtry by pak propouštěly škodliviny do ovzduší, jako by tam filtrační látka vůbec nebyla.  

  

4.1 Čistší produkce jako preventivní opatření 

 K naplnění cíle ochrany ŽP jsou používány různé dostupné metody a nástroje. 

Jednou z použitých metod může být například čistší produkce. Existuje množství definic, z 

nichž nejznámější je definice UNEP – Programu OSN pro životní prostředí: „CP je stálá 

aplikace integrační prevenční strategie v ochraně životního prostředí zaměřená na procesy, 

výrobky a služby s cílem zvýšit jejich efektivnost a omezit rizika pro člověka i pro životní 

prostředí. U výrobních procesů zahrnuje čistší produkce efektivnější využívání surovin a 

energií, vyloučení nebo omezení toxických a nebezpečných materiálů i prevenci vzniku 

odpadu a znečištění u zdroje. U produktů (výrobků a služeb) se strategie čistší produkce 

zaměřuje na snížení vlivů na životní prostředí, a to v rámci jejich celého životního cyklu, 

od vývoje až po jejich využití.“ [5] 

 V souvislosti s CP se obvykle mluví o dvojím efektu, environmentálním a 

ekonomickém. Těchto efektů je ve skutečnosti ještě více a všechny napomáhají zvyšování 

konkurenceschopnosti podniku: 

- snížení produkce odpadů 

- snížení ekologického rizika vyloučením používání nebezpečných látek 

- splnění zákonných norem pro životní prostředí 

- zlepšení pracovního prostředí v provozech 

- zlepšení životního prostředí v okolí podniku 

- úspory nákladů na nakládání s odpady 

- úspory nákladů na nákup surovin, které by se ztratily v odpadech 

-    možné zlepšení kvality výrobků 
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- úspory na poplatcích za znečišťování 

- zlepšení postavení podniku při jednání s úřady 

- zlepšení environmentálního image podniku 

 Podstata úspěchu CP spočívá v tom, že na rozdíl od aplikace strategie kontroly a 

řízení znečištění, která většinou vede ke zvýšení nákladů, je aplikace CP doprovázena 

téměř vždy pozitivním ekonomickým efektem, snížením výrobních nákladů, zvýšením 

efektivnosti výroby a zvýšením konkurenceschopnosti. 

 Tento významný rozdíl je způsoben tím, že CP snižuje negativní dopad na ŽP 

předcházením (omezováním) vzniku odpadů. Každý odpad, jehož vzniku se podaří 

zabránit, znamená nejen úsporu surovin, za které by bylo nutno zaplatit, ale i úsporu 

nákladů, které by musely být vynaloženy buď na jeho zneškodnění nebo ve formě poplatku 

či pokuty na jeho vypuštění do ŽP. 

 Kromě toho vede aplikace CP velmi často ke zjištění zbytečných výrobních ztrát. 

Prověřením výrobních procesů pomocí materiálově energetických bilancí se téměř vždy 

zjistí úniky materiálů a energií způsobené špatným stavem anebo prací výrobních zařízení. 

Náprava, může se jednat o organizační opatření, opět vede nejen ke snížení znečištění ŽP, 

ale i ke zlepšení ekonomiky podniku. [6]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7: Faktory ovlivňující vznik odpadu [5] 
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Z hlediska environmentální politiky patří posuzování možností čistší produkce mezi 

informační dobrovolné nástroje vhodné pro používání v podnikové sféře. Subjekt není 

nijak nucen tento nástroj používat, a jestliže jej použije s účelem získat potřebné 

informace, je výsledné rozhodnutí o realizaci opatření, jímž by se odstranily příčiny 

znečišťování ŽP, opět závislé jen na rozhodnutí managementu podniku. [19] 

 

4.2 Význam čistší produkce  

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

produkce je univerzální aplikovatelná a integrální pojatá preventivní strategie, která 

problémy životního prostředí neřeší tím, že by zátěž z jedné složky životního prostředí 

přenášela do složek ostatních, ale tím, že nejdříve ze všeho hledá příčinu vzniku dané 

zátěže a tu se snaží odstranit. Tento způsob jako jediný může vést ke stálému snižování 

negativního dopadu na životní prostředí a k jeho celkovému ozdravění. Strategie čistší 

produkce je tak plně v souladu s myšlenkou trvale udržitelného rozvoje. Z hlediska 

podniku je znalost a aplikace čistší produkce velmi výhodná také při zavádění 

environmentálních manažerských systémů, nebo vede k zavádění preventivních opatření, 

která jsou, jak praxe ukazuje, ekonomicky mnohem výhodnější, než opatření reaktivní. 

Znalost metodiky posuzování možností CP je velmi důležitá i z hlediska zavádění 

nejlepších dostupných technik a plnění požadavků zákona č.76/2002 Sb., o integrované 

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

odpadu, ale hledající možnosti jeho vhodné likvidace. Velký význam strategie CP i její 

metodiky (posuzování možností CP) dokazuje i ta skutečnost, že v roce 1989 byl tzv. 

Program čistší produkce zařazen do činnosti UNEP (United Nations Environmental 

Programme), a to do divize pro technologie, průmysl a ekonomii (Division for 

Technology, Industry and Economics, zkratka DTIE). Hlavním úkolem programu bylo 

šíření znalostí o CP, o její ekonomické výhodnosti a budování kapacit pro její zavádění. Od 

roku 1990, kdy DTIE uspořádala první semináře na nejvyšší úrovni k CP, se tyto semináře 

pořádají každé dva roky a setkávají se na nich zástupci vlád, mezinárodních organizací i 

nevládních struktur a diskutují o dalším rozvoji CP. Jedním z nejvýznamnějších těchto 

seminářů byl 5. seminář v Soulu v roce 1998, kde byla vyhlášena Mezinárodní deklarace 

čistší produkce a také principy financování CP. Deklarace CP apeluje na subjekty, které 
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mohou ovlivňovat vývoj, podporování a realizaci opatření napomáhajících realizaci CP, 

aby se k této strategii zavázaly a šířily jak její principy, tak i její metodiku, (tj. 

systematický postup posuzování možností CP), do všech oborů lidské činnosti. Podpisem 

Deklarace se daný subjekt (podnik, stát, region) zavazuje, že bude, mezi jiným, využívat 

svého vlivu k budování kapacit na šíření informačních, vzdělávacích a tréninkových 

programů CP, podporovat její integraci a realizaci a v neposlední řadě i sdílet nabyté 

zkušenosti a předávat je ostatním zájemcům. Deklarace byla přeložena do 17 jazyků a od 

doby jejího vzniku do konce září 2002 ji podepsalo 350 významných signatářů z řad vlád, 

průmyslových svazů apod. Celkový počet všech podpisů převýšil hodnotu 1700. Databázi 

podpisů vede UNEP DTIE. [21] 

 

4.3 Projekt čistší produkce obecně 

Podnikatelské subjekty se v dnešní době musí vypořádávat se značnými a stále 

rostoucími legislativními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí. Pro jejich 

splnění je důležité začlenit odpovědný přístup k životnímu prostředí do řídících a 

výrobních procesů. Pokud podnik nechce jen realizovat často neproduktivní nápravná 

opatření vynucená legislativou, má možnost řešit problémy v oblasti environmentálního 

managementu pomocí postupů čistší produkce. Zavedení a plnění příslušných směrnic či 

norem pak pro podnik nemusí představovat zátěž, ale naopak dlouhodobý přínos, 

ekonomický i environmentální. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8: Schéma CP jako přístupu pro efektivnější využívání vstupních surovin [7] 
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Základem přístupu k realizaci postupů CP je myšlenka, že se nemá jednat o 

jednorázovou akci. Pokud má program prevence být životaschopný a má přinášet 

předpokládané environmentální a ekonomické výhody, musí být v organizaci vybudován 

systém provádění projektů CP. 

Prvním krokem tohoto dlouhodobého programu je zhodnocení potenciálu CP. 

V organizaci se jedná o první, nebo také pilotní projekt, na základě kterého je potom 

stanoven program zavádění CP v organizaci. Podle charakteru výrobního odvětví a podle 

charakteru dosavadní práce v podniku může mít tento dlouhodobý program růžné 

zaměření.  

Úkolem pilotního projektu na zhodnocení potenciálu produkce je: 

- určit pro organizaci kritická místa, kde vzniká zbytečné znečištění a kde lze 

v souladu s preventivním přístupem eliminovat nebo snížit zdroje znečišťující ŽP 

-  na základě environmentálního, technického a ekonomického hodnocení 

jednotlivých nalezených způsobů řešení stanovit priority, z nichž vyplyne pořadí, 

podle něhož budou prevenční postupy v organizaci uskutečňovány. 

Pro úspěšné provedení projektu, je nezbytná účast poradce, konzultanta, který je 

s problematikou CP teoreticky i prakticky dobře obeznámen. Většinou jde o externího 

poradce, ale může jím být i pracovník podniku, který má potřebné znalosti. (obrázek č. 9 

zachycuje přehledné schéma jednotlivých částí projektu) 
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Obrázek č. 9: Obecné schéma projektu CP v organizaci [6] 
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4.3.1 Příprava projektu 

 Příprava projektu, kterou provádí přípravná skupina, je prvním krokem při 

posuzování možností CP. Hlavními úkoly tohoto kroku jsou: 

- získání souhlasu a podpory vedení k realizaci projektu 

- stanovení a zveřejnění environmentální politiky podniku 

Není třeba zvlášť zdůrazňovat, že pro každou akci prováděnou v jakékoli 

organizaci je nutné získat souhlas vedení. V případě CP, kdy se jedná o nový přístup 

k řešení problémů a kdy je zapotřebí spolupráce zaměstnanců z různých oddělení, je nutné, 

aby kromě souhlasu vedení byl vzbuzen i jeho zájem a přislíbena spolupráce a podpora po 

celou dobu realizace projektu. Kdyby vedení nebylo dostatečně přesvědčeno o užitečnosti 

projektu, pak by projekt dříve nebo později uváznul na mrtvém bodě a pravděpodobně by 

tím byla velmi ztížena jakákoliv další aplikace CP. Pro úspěch projektu je klíčová 

motivace vedení podniku. Bez podpory vrcholového vedení se celý postup stane 

neúčinným. Nejpádnějším důvodem pro management je určitě ekonomický efekt plynoucí 

ze snížení poplatků za znečišťování ovzduší, snížení nákladů na zneškodňování tuhých 

odpadů, úspor ze snižování surovinové náročnosti výroby, ušetřené elektrické energie. Je 

také nutno brát v úvahu stávající zákonné normy, které ukládají povinnost omezování 

vzniku odpadu. V neposlední řadě hraje svou roli i vnější prezentace vztahu příslušného 

podniku k ŽP. Nedílnou podmínkou úspěchu projektu je i motivace a získání podpory a 

spolupráce řadových pracovníků podniku.  

Vyhlášení environmentální politiky podniku, je veřejné prohlášení, které 

představuje písemný závazek vedení podniku, poskytuje jasný důkaz podpory vrcholového 

managementu připravovanému projektu CP. V podstatě jde o písemné prohlášení podniku, 

podepsané ředitelem podniku, v němž je uvedeno hlavní zaměření podniku v oblasti 

ochrany ŽP. Environmentální politika je velmi obecné prohlášení, které poskytuje rámec 

pro pozdější stanovení konkrétních cílů a cílových hodnot.  

Zásady environmentální politiky: 

- zvyšování smyslu pro odpovědnost za ŽP mezi zaměstnanci 

- posouzení dopadů na ŽP všech činností, postupů a produktů 

- posouzení dopadů na ŽP všech současných činností – lokálně i globálně 

- závazek k prevenci znečištění 
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- prevence havárií 

- monitoring, postupy pro kontrolu dodržování strategie 

- opatření při nedodržení politiky, cílů a úkolů 

- spolupráce s úřady pro zavedení postupů minimalizace odpadů v případech 

havarijních úniků 

- informace veřejnosti a otevřený dialog s veřejností o dopadech činnosti podniku na 

ŽP 

- doporučení způsobů nakládání s výrobky, zneškodnění po jejich využití 

- vyžadování shodných norem dodavatelů s normami platnými pro podnik [6] 

 

Interní prezentace environmentální politiky lze provést různými způsoby: 

- osobním dopisem ředitele všem zaměstnancům 

- publikováním politiky v závodním časopise 

- vyvěšením na nástěnkách 

- zařazením do pracovních porad 

- zařazením do školení nových zaměstnanců 

Volba způsobu závisí na velikosti a charakteru podniku. Je důležité zajistit obecnou znalost 

politiky v rámci celé organizace a také mimo organizaci (mohou existovat externí a interní 

verze). [6] 

 

 

4.3.2 Předběžné hodnocení 

 Předběžné hodnocení slouží k identifikaci oblastí, ve kterých v organizaci dochází 

k nejvyšším ztrátám, hledáme tedy nejvyšší potenciál CP. Z předběžného hodnocení se 

dále vychází při vymezení rozsahu projektu CP, tedy prostor, ve kterém bude projekt 

prováděn. V neposlední řadě se pak stanovují priority řešení. V prvním kroku je potřeba 

udělat přehled o hlavních materiálových a finančních tocích a efektivnosti jejich využití 

v technologii. Tento přehled se získá provedením jednoduché analýzy hlavních vstupů a 

výstupů celého podniku. Jako efektivní pomůcka se zde osvědčilo vyplnění tzv. tabulek 

TOP TWENTY: 

- 20 nejvýznamnějších surovin a pomocných látek (viz tabulka č. 3, pouze záhlaví) 
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- 20 nejvýznamnějších odpadů a emisí (viz tabulka č. 4, pouze záhlaví) 

- 20 toxikologicky závažných surovin a pomocných materiálů 

 

V případě, že se u některé položky nemohou zjistit přesné údaje, provede se expertní 

odhad. Vyplnění těchto tabulek se odvíjí od všech procesů, výrobků a služeb, které jsou 

předmětem činnosti organizace. [6] 

 

Tabulka č. 3: 20 nejvýznamnějších surovin a pomocných látek 

 

Č. 

Název 

materiálu 

Měrná 

jedn. 

Množ. 

/rok 

Jedn. 

cena  

Celk.

cena 

Použití Podíl zužit. 

ve výrobku 

Ekonom. 

ztráta 

1         

 

 

 

Tabulka č. 4: 20 nejvýznamnějších odpadů a emisí 

 

Č. 

Odpad nebo 

emise (plynné i 

kapalné) 

Jednotka Množ./rok Cena 

obsažených 

surovin 

Cena za 

zneškodnění 

Celkové 

náklady 

1       

 

 

 Pro úspěšné provedení projektu je nezbytně nutné dokonalé seznámení se 

strukturou a výrobní náplní podniku. To představuje získání přehledu o výrobním procesu, 

materiálových tocích ve výrobě, údajích o výrobě jako je spotřeba surovin, objem výroby, 

spotřeba energie, shromáždění výsledných zpráv podnikových kontrol. Sběr informací je 

možné provádět z účetních dokladů o nákupu surovin nebo prodeji výrobku, výdejek na 

dílnu a vnitropodnikového účtování, výkazů o spotřebě surovin, údajů měřících přístrojů, 

odborných odhadů nebo z měření provedených pracovní skupinou. 
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  Stanovení priorit projektu CP v organizaci můžeme použít různá kritéria. 

Doporučují se: 

- finanční ztráty spojené s produkcí odpadu a znečištění 

- porovnání celkových nákladů spojených s produkcí jednotlivých odpadů a 

znečištění 

- množství a nebezpečnost odpadu a znečištění 

- snadnost a rychlost nápravy 

 

 Pro stanovení rozsahu projektu se vymezí zaměření projektu a ohraničí se oblast, 

ve které se bude projekt realizovat. Je třeba se vyvarovat dvou extrémů: 

- příliš velký rozsah – je neúměrný kapacitám, které se pro řešení projektu mohou 

uvolnit. Přetížení pracovníků vede k nervozitě, k nepřesné práci a vyvolává 

nespokojenost. 

- příliš malý rozsah – hrozí nebezpečí, že se projekt odtrhne od souvislosti s vyšším 

celkem. Zaměření na menší prostor než je výrobní linka znemožňuje najít skutečné 

příčiny vzniku odpadů a znečištění. 

 

 

4.3.3 Plánování a organizace projektu 

 Prvním krokem při organizaci projektu CP je ustavení řídící a pracovní skupiny. 

Řídící skupina stanovuje cíle projektu a kontroluje průběh jeho řešení. Úkolem pracovní 

skupiny je zabezpečit projekt po technické stránce. V každém týmu je nutné jmenovat 

vedoucího skupiny, který jako manažer řídí práce na projektu a zároveň odpovídá za 

úspěšný průběh návrhu, realizace a vyhodnocení projektu. Většina členů projektových 

týmů by měla být proškolena v metodice čistší produkce. Je doporučováno, aby ostatní 

pracovníci podniku či organizace byli s principy CP alespoň seznámeni. Obvykle je 

postupně do aktivit zahrnován širší okruh osob. Někdy jsou také do pracovních skupin 

zapojováni i odborníci ze spolupracujících subjektů (např. konzultanti, dodavatelé 

technologií, pracovníci poskytující externí služby, atd.). Důraz je kladen na informovanost 

a motivaci všech účastníků. Pouze pracovníci, kteří mají dostatek informací a motivace, 

mohou efektivně pracovat a správně rozhodovat. Zvláště u větších subjektů je vhodné 
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jmenovat zástupce vedení do pracovní skupiny projektu, jeho partnerem bývá odborný 

konzultant CP. Cílem je pravidelné informování vedení podniku o průběhu projektu a 

zajištění neustálé podpory. [7] 

Hlavní úkoly řídící skupiny: 

- stanovit cíle a strategii projektu 

- schválit plán projektu 

- stanovit odpovědnosti jednotlivých pracovníků za jednotlivé etapy projektu 

- posoudit správnost stanovení priorit 

- koordinovat projekt CP s dalšími programy (řízení jakosti, TQM, EMS) 

- zabezpečit financování a zdroje 

- sledovat realizaci opatření 

- zajistit zveřejnění výsledků 

- ve všech fázích projektu kontrolovat jeho plnění [5] 

 

Hlavní úkoly pracovní skupiny: 

- stanovit celkové případně dílčí cíle programu 

- vytvořit systém sledování odpadních toků 

- určit priority pro jednotlivé duhy odpadů 

- vybrat pracovníky do týmů pro hodnocení a analýzu 

- provádět respektive řídit průběh analýzy a návrh opatření 

- provádět vyhodnocení analýzy proveditelnosti navržených variant 

- vybrat a obhájit vybrané varianty pro realizaci 

- předložit řídící skupině návrh rozsahu a formy financování navržených variant 

- řídit proces realizace navržených variant 

- monitorovat technicko – ekonomickou výkonnost variant po jejím uvedení do 

provozu [6] 

 

 Cíl projektu určuje řídící skupina. Je důležité, aby byl stanoven přiměřené 

okolnostem, ani příliš vysoký anebo naopak příliš nízký. Na rozdíl od environmentální 

politiky, která je formulována zcela obecně, je třeba, aby formulace cíle byla přesná, 

jednoznačně vyjádřená a obsahovala cílovou hodnotu, které se má dosáhnout. Cíl projektu 

se nesmí přecenit ani podcenit, musí být reálně dosažitelný a musí být měřitelný. 
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V průběhu práce na projektu se může vyskytnout celá řada nejrůznějších 

překážek, které pak mohou negativně ovlivnit realizaci. Je vhodné si je vytipovat dopředu 

a snažit se o jejich eliminaci. [6] 

Sestavení časového plánu je pro zavedení projektu také důležité. Vhodná doba 

trvání projektu je několik měsíců až jeden rok. Časový plán dává možnost kontroly 

průběhu projektu. Zároveň jsou stanovovány odpovědnosti jednotlivých pracovníků na 

realizaci jednotlivých etap projektu. 

 

4.3.4 Fáze analýzy 

 K objektivnímu posouzení splnění vytčeného cíle je zapotřebí stanovit ještě ve 

fázi analýzy ukazatele splnění cíle. Při stanovení ukazatelů se zaměřujeme na suroviny 

nebo odpady, jejichž množství chceme aplikací CP změnit nebo zredukovat, tedy takové, 

které souvisí se stanovenými cíli projektu. Ukazatele mají vždy formu jednotky množství 

nebo energie, vztažené na jinou jednotku. Porovnáním hodnoty týchž ukazatelů před a po 

realizaci projektu CP lze zjistit účinnost provedených opatření. 

    Pro vybraný úsek je třeba provést soupis všech látkových a energetických vstupů 

a výstupů, které překračují zvolenou hranici systému. U vstupů je vhodným třídícím 

parametrem charakter použití látky ve výrobním procesu, neboť z něj vyplývá možnost 

vyloučení látky či její náhrada látkou jinou. Výstupy je vhodné rozdělovat podle příčiny 

jejich vzniku, neboť na jejím podkladě lze hledat způsob, jak vzniku příslušného odpadu 

zabránit. Za bilanční období se nejčastěji volí doba jednoho roku, neboť je z hlediska 

inventur nejvhodnější. Také může být bilancován i menší časový úsek, potom je třeba data 

převést na společný údaj. [6] 

  Sestavení blokového schématu látkových a energetických toků znázorňuje 

všechny operace a jednotkové procesy, jež ve vybraném úseku probíhají. Při získávání dat 

pro látkové a energetické toky lze vycházet z: 

- účetních dokladů o nákupu surovin a prodeji výrobků 

- výdejek na dílnu a vnitropodnikového účtování 

- výkazu o spotřebě surovin 

- norem pro výrobu a spotřebu materiálů 

- údajů měřicích přístrojů 
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- výkazů ztrát 

- evidence vzniklých odpadů 

- dokladů o přepravě odpadů a vážních lístků ze skládky nebo spalovny 

- chemických analýz [6] 

 

4.3.5 Fáze návrhu variant  

 Po důkladném prozkoumání sledovaného procesu a identifikaci příčin ztrát se 

navrhuje několik variant řešení. Tím je zajištěna vyšší pravděpodobnost nalezení 

optimálního řešení. Je dobré využít tvůrčího potenciálu a odborných zkušeností členů 

pracovní skupiny. Proto je vhodné do řešitelského týmu zahrnout všechny odborníky, kteří 

se na projektu podíleli. Při navrhování variant má tým k dispozici mimo vlastního 

odborného potenciálu i emocionální základnu. Týmy musí mít schopnost komunikovat a 

řešit problémy. 

Projekt se v daném stádiu dostává z fáze analýz do fáze navrhování konkrétních 

kroků pro zlepšení ekonomického a environmentálního profilu organizace. Stupeň zlepšení 

je dán souhrnem efektů všech vhodných řešení. [7] 

 

V dané fázi, mimo návrhů variant získaných již v předešlých etapách projektu, použijeme 

některou metodu pro tvorbu variant: 

- brainstorming – ústní navrhování jednotlivých nápadů 

- brainwriting pool – výměna psaných nápadů 

- metoda individuálního zápisníku – každý člen týmu si zapisuje své nápady 

 

Při navrhování variant výše uvedenými metodami platí následující pravidla: 

- během sběru námětů je zakázána jakákoliv kritika a hodnocení 

- je nutno podpořit předložení vysokého počtu návrhů 

- při navrhovacím procesu je nutno hledat kombinace a zlepšení návrhů [7] 
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4.3.6 Analýza proveditelnosti 

 Navržená řešení musí projít environmentálním, technickým a ekonomickým 

zhodnocením. Posuzuje se jejich nový vliv na ŽP, na kvalitu výrobků, vyhodnocuje se vliv 

na bezpečnost práce. Posoudí se změna oproti výchozímu stavu. Zásadní je pro podnik 

vyčíslení ekonomických úspor.  

 V technickém hodnocení je nutno prokázat, že se v upraveném procesu nevytvoří 

nové problémy spojené se zdravím zaměstnanců a se ŽP. Zcela ústředním prvkem 

v technicko-ekonomické analýze ŽP je samozřejmě nutnost analyzovat ekonomický přínos 

daného opatření pro snížení znečištění. To znamená, že jsou prováděny běžné analýzy 

návratnosti investic. Pro získání co nejkratší návratnosti investic je důležité vyčerpat 

všechny možnosti snížení nákladů, které opatření umožňuje. Často jsou při zpracování 

odpadů a snižování úniku škodlivin přehlédnuty náklady na mzdy, dopravu a zpracování. 

Podobně jsou opomíjeny náklady spojené s plýtváním surovinami, energiemi a se 

zvýšenou spotřebou vody.  

 Vyhodnocené varianty jsou pracovní skupinou předloženy řídící skupině, která je 

posoudí a vybere perspektivní k realizaci. Pracovní skupina sleduje průběh realizace a 

podává zprávy. Po skončení realizace pracovní skupina předloží řídící skupině závěrečnou 

zprávu o realizovaných řešeních, obsahující vyhodnocení do jaké míry bylo dosaženo 

splnění původních cílů. [6] 

 

 

4.3.7 Fáze realizace 

 Jako první krok realizace je potřeba zdokumentovat to, co již bylo uděláno a 

navrhnout postup k uskutečnění navržených opatření včetně měření dosažených efektů. 

Pracovní skupina zpracuje tyto údaje ve formě, která je vhodná pro jejich prezentaci řídící 

skupině. Dokument má tři základní funkce a slouží především jako: 

- zdokumentování činnosti pracovní skupiny pro posouzení její účinnosti a dále pro 

jiné pracovníky podniku, kteří se budou v budoucnu podílet na programu CP 

- podklad pro řídící skupinu, která na jeho základě rozhodně o zavedení 

jednotlivých opatření (schválí plán realizace) a dále rozhodne o zavedení 

(pokračování) programu CP 
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- podklad pro pracovníky podniku, kteří budou odpovědni za dodržení plánu 

realizace 

 Důležitou součástí plánu realizace musí být i návrh, jak zajistit financování 

jednotlivých investičně náročných opatření. Jako podklad slouží ekonomické vyhodnocení 

opatření. Pokud se podnik rozhodne pro financování z vnějších zdrojů ve formě úvěru, je 

možné využít pro jeho získání závěrečný dokument projektu, který dokládá, že se jedná o 

nejvýhodnější variantu z různých možných řešení. Tyto podklady spolu s doložením 

preventivního charakteru opatření mohou být použity i při žádosti o financování ze zdrojů, 

které mají CP jako prioritu, děje se to nejčastěji formou měkkých půjček. [5] 

 

 

4.3.8 Vyhodnocení výsledků projektu 

  Výsledky zavedených změn by měly být měřeny, vyhodnocovány a zaměstnanci 

podniku by o nich měly být informování. K měření ukazatelů látkových a energetických 

toků je vhodné pokud možno používat stejných metod, kterými byly tyto ukazatelé měřeny 

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

přesnější.  

    O výsledcích vyhodnocování, především o hodnotách snížení negativního 

dopadu na ŽP a o dosažených úsporách, by měly být informování jak zaměstnanci 

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

programy CP a ke stanovování nových cílů. U zainteresovaných stran se pak zvýšení 

zájmu o programy CP může projevit i větší ochotou k poskytnutí potřebných finančních 

prostředků, úvěrů, půjček. Kromě toho jde i o zvyšování dobré pověsti podniku. [6] 

      Zajištění zpětné vazby je stejně jako u systémů environmentálního 

managementu i u programu CP důležitým předpokladem pro efektivní řízení programu a 

slouží jako podklad pro stanovování nových cílů ke stálému zlepšování environmentálních, 

ale i ekonomických parametrů podniku. [5] 

 



Martina Buryšková: Návrh ekologicky šetrného odmašťování 

 

2013  31 

 

4.4 Nový způsob odmašťování  

 

4.4.1 Předběžné hodnocení a stanovení cíle 

 Ředidlo je využito ve firmě více způsoby. Slouží nejen k odmašťování povrchů 

výrobků, ale využívá se také při nástřiku barvy. Technologie nástřiku a spotřeba ředidla 

nebyla předmětem zjišťování. Hlavním cílem je navrhnout variantu, která by nahradila 

dosavadní využívání ředidla při úpravě povrchů před nástřikem barvy. Zároveň by také 

došlo ke snížení či úplnému odstranění odpadů ve formě ředidlem znečištěných hadrů. 

 

4.4.2 Návrhy možných variant 

 Pro odmaštění povrchů výrobku před nástřikem barvy bylo uvažováno o využití: 

- stacionárního vysokotlakého zařízení 

- průmyslového parního čističe 

 Původně navrhovaným způsobem pro odmaštění, bylo použití stacionárního 

vysokotlakého zařízení, s průtokovým ohřevem vody na zemní plyn. Do zařízení měl být 

použit čistící přípravek pro vysokotlaké čištění „RM 81 ASF“ a přípravek pro povrchovou 

úpravu kovů (fosfátování) „RM 48 ASF“. Tento záměr byl zamítnut Krajskou hygienickou 

stanicí v Ostravě. 

Nalezení vhodného způsobu odmaštění povrchů výrobků před lakováním, muselo 

splňovat určité požadavky. Hledisko ochrany ŽP a zaměstnanců bylo samozřejmě na 

prvním místě. Dalším kritériem byla co nejmenší manipulace po odmašťování, tzn., že 

povrch měl být po odmaštění co nejdříve suchý a voda nezatékala do otvorů ve výrobku. 

Podmínkou byl i provoz na elektřinu, z důvodu použití v uzavřeném prostoru. Těmto 

podmínkám nejvíce vyhovoval průmyslový parní čistič. 

 

4.4.3 Výběr parního čističe 

 

Dle dostupných informací byla porovnávána dvě zařízení dle různých technických 

parametrů s ohledem na cenu zařízení. 
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 Prvním srovnávaným zařízením byl parní čistič Idromatic ASTRA STEAMER 

Evo. (viz obrázek č. 10) Průmyslový paročistič a vyvíječ páry ASTRA Steamer Evo, jak je 

označován, se vyznačuje vysokým výkonem, který mu dává naftová ohřívací jednotka s 

topným výkonem 30 kW. Přehřátá pára má tlak 8 barů a teplotu v bojleru až 185°C. To 

umožňuje odmašťovat kovové profily, součásti motorů nebo strojů, čistit výrobní linky a 

podobně. Pára čištěné součásti zároveň desinfikuje. Velká výhoda této čistící technologie 

spočívá v tom, že při čištění vzniká minimální množství odpadů (znečištěné vody). Proto 

lze čistit i ve výrobních halách nebo ve venkovních prostorách. Parní čistič má elektrický 

příkon pouhých 300 W (230 V), takže se dá používat i tam, kde nejsou třífázové elektrické 

rozvody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10: Parní čistič Idromatic ASTRA STEAMER Evo [28] 

 

 

Technické parametry  

- tlak páry ………….......……. 7-9 bar 

- teplota v bojleru ……….…. 185°C 

- teplota na trysce ................... 90°C 

- elektrický příkon ..…........…. 300 W 
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- tepelný výkon …..............…. cca 30 kW 

- spotřeba vody …….....……. 0.6l/min 

- spotřeba nafty ……........…. 3,8 l/hod 

- hadice ………….............… 10 nebo 20 m 

- autonomní provoz............... 45 minut 

- možnost použití dvou parních pistolí najednou 

- nádrž na vodu ……….………27 l 

- nádrž na naftu ……………… 20 l 

- jedná se o úplně novou převratnou technologii čištění 

- stroj pracuje plně automaticky 

- ohřev zapíná při tlaku 7 bar a vypíná při 9 bar 

- výkon je dostatečný pro současné použití dvou stříkacích pistolí 

- příslušenství se skládá ze silikonové hadice 10 nebo 20 m dlouhé a ze speciální 

pistole odolné do 160°C 

- stroj může pracovat nezávisle na zdroji vody s využitím vlastní nádrže 

- malý příkon umožňuje snadné připojení k elektrické síti nebo pohon generátorem 

- velké úspory provozních nákladů při čištění 

- při čištění nedochází ke kontaminaci okolí rozstřikem drobných kapiček vody 

- stroj je výrazně levnější než stejně výkonný elektrický parní čistič [28] 

 Tento přístroj nabízí firma Habra s.r.o. za běžnou cenu 130 075,- Kč s DPH. Patří 

mezi levnější zařízení, ale svými parametry nesplňuje požadavky firmy. Zařízení má 

zbytečně vysoký tepelný výkon, nízký tlak okolo 7-9 bar. Nevyhovující je také provoz 

naftové ohřívací jednotky. Bude využíván v uzavřeném prostoru a zbytečně by se do 

ovzduší dostávaly další znečišťující látky z paliva. 

Druhým porovnávaným zařízením je parní čistič SteamForce20. (viz obr. č. 11) 

Jedná se o nejvýkonnější elektrický parní čistič s bojlerem na trhu. Nástupce modelu 

Galaxy a Cosmos. Je koncipován pro nejnáročnější průmyslové čištění a odmašťování 

povrchu díky objemu suché páry, které lze jednotka vytvořit. Zásadní a mocný nástroj pro 

průmyslové prostředí a aplikace, který je schopný řešit s důvěrou nejtěžší čištění 

pracovních míst, v těchto náročných a rozmanitých odvětvích, jako jsou potraviny a 

nápoje, zpracovatelský průmysl, doprava, automobilový průmysl, zemědělství a všeobecný 
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průmysl. Robustní tělo z ušlechtilé oceli zajistí dlouhou životnost a silné kolečka usnadňují 

manévrování s jednotkou. 

 Zařízení nabízí firma Parní Čističe.cz za cenu cca 320.000,- Kč bez DPH. (viz 

příloha č. 2) Je samozřejmě ochotna jednotku zdarma předvést, zda bude pro firmu 

vyhovující. K parnímu čističi společnost doporučuje i odmašťovač Northo. Dle 

bezpečnostního listu (viz příloha č. 3) bych ale nabízenou chemii vynechala, pouze 

v případě silného znečištění povrchu výrobků. Cena se pohybuje 300,- Kč bez DPH za 

kanystr o objemu 5 l, ředí se v poměru 1:20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11: Parní čistič SteamForce20 [20] 

 



Martina Buryšková: Návrh ekologicky šetrného odmašťování 

 

2013  35 

 

Technická specifikace zařízení: 

- elektrické připojení 400 V 

-  28.5 A 

-  max. příkon 19.500 W 

-  zásobník na chemii 5 litrů 

- nerezový bojler 16 litry 

- tlak páry 10.5 bar 

- teplota páry 185 °C nominální 

- regulace množství páry plynulá 

- doba nahřívání přibližně 7 minut 

- množství páry 460 g za minutu 

- provoz nepřetržitý 

- rozměry (délka, šířka, výška) 55cm, 100cm, 93cm 

- váha 110 kg 

- délka elektrického kabelu 5 m 

- tělo stroje nerezová ocel 

- vnitřní stěna trubek teflon 

- bezpečnostní termostat 195 °C 

- elektroventil pro konstantní tlak 

 

Hlavním dodavatelem je však firma OspreyDeepclean , která vyvinula zařízení s cílem 

poskytnout cenově efektivní a ekologicky šetrnou alternativu k tradičnímu čistícímu 

zařízení, s důrazem na čištění a účinnost, spolehlivost a uživatelsky přátelské ergonomii. 

Tato řada průmyslových parních čističů byla speciálně vybrána tak, aby bylo vyhověno 

přísným normám čistoty požadovanými průmyslovými uživateli a bylo poskytnuto 

nesrovnatelné hloubkové čištění, kdekoli a kdykoli je to nutné s minimálními prostoji.  

Tradiční ruční čištění se obvykle provádí s potenciálně nebezpečnými 

chemikáliemi, které nedosahují požadovaných norem. Suchá pára, vytvořená pod tlakem 

při teplotách až 180°C, rozpustí mastnotu, okamžitě ničí bakterie a dezinfikuje každý 

povrch, jehož se dotkne. Pára rovněž pronikne trhlinami a štěrbinami a do dalších těžko 

dosažitelných oblastí. 
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Výhody použití: 

- vylepšená baktericidní účinnost – dostupné CCFR studie 

- čištění s minimem prostojů 

- snižuje spotřebu vody a chemikálií a doprovodná rizika 

 

 Zařízení splňuje určité technické parametry a požadavky firmy. Cena stroje se 

pohybuje sice trochu výše, nicméně svou kvalitou a využitím se vyváží. Tento přístroj 

bych navrhovala jako vhodnou variantu pro odmašťování povrchu výrobků před nástřikem 

barvy. 
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5. Zhodnocení změn environmentálních dopadů při využití nového způsobu 

odmašťování 

Hlavním záměrem firmy při hledání nového způsobu odmaštění bylo zejména 

s ohledem na životní prostředí omezení používání ředidla C6000, které obsahuje těkavé 

organické látky. Těmto látkám pak byli vystaveni i zaměstnanci. Při manipulaci s ředidlem 

následně vznikaly i znečištěné odpady, které se následně musely likvidovat 

specializovanou firmou. Novým navrženým způsobem pro odmaštění je použití parního 

čističe SteamForce20. 

 

5.1 Environmentální dopady při využití nového způsobu odmašťování 

 Výhodou tohoto zařízení je využití páry, která za vysokých teplot snadno rozpouští 

veškeré nečistoty a průmyslové nánosy, proto není potřeba již žádných chemických 

přípravků. Výrobky se stávají ekologičtější a kvalitnější. Celý proces následného lakování 

se zrychlí. Nemalou výhodou použití je rozhodně i úspora vody a energie. Pro zařízení 

nebude potřeba žádných nových investičních opatření na čištění vody a může být využit 

stávající způsob.  

 

5.2 Dopad na zaměstnance 

Celý proces odmašťování bude probíhat v lakovně. Prostor je vybaven filtry pro 

zachycování nečistot, dostatečným odvětráváním a vytvořeným podtlakem tak, aby bylo 

ochráněno zdraví zaměstnanců. Při použití zařízení ale nedochází ke znečišťování ovzduší 

žádnými škodlivými látkami a zaměstnanci tak nebudou vystaveni žádným emisím. Jediné 

nebezpečí bude při manipulaci s horkou párou. Zaměstnanci budou mít běžné ochranné 

osobní pomůcky a budou řádně poučení a proškoleni s obsluhou stroje. 

 Při využití stávajícího způsobu odmaštění je zapotřebí dvou zaměstnanců, kteří čistí 

každý povrch výrobku téměř 1,5 hodiny. I zde by byla velká úspora času a zaměstnanců. 

Nebylo potřeba dvou zaměstnanců, na obsluhu stroje by stačil jen jeden zaměstnanec. Tím 

by bylo možno přesunout dle potřeby kvalifikované pracovníky tam, kde jsou zapotřebí, a 

bylo by tak možné ušetřit určitou část mzdových nákladů. 

 



Martina Buryšková: Návrh ekologicky šetrného odmašťování 

 

2013  38 

 

6. Závěr 

Cílem mé práce bylo seznámení s firmou Caterpillar Global Mining Czech 

republik, a.s. Ne nadarmo je možno mluvit o světovém gigantu v poskytování komplexních 

služeb a produktů pro důlní průmysl. V rámci ochrany životního prostředí se firma snaží 

působit i na své zákazníky a podporovat je v rámci udržitelného rozvoje.  

Pobočka v Ostravě – Radvanicích je zaměřena pouze na výrobu, instalaci, údržbu, 

opravy a kompletní servis mechanizovaných výztuží a hřeblových a pásových dopravníků, 

tzn. díly důlních sekcí. S co největším ohledem na životní prostředí, byla potřeba změnit 

stávající způsob odmašťování povrchu výrobků před lakováním. Použití ředidla jako 

odmašťovacího prostředku přináší i rizika pro zaměstnance. Zde byl také kladen důraz, aby 

byli zaměstnanci v rámci bezpečnosti co nejvíce ochráněni. Samozřejmě bylo uvažováno o 

nulové variantě, bez použití úpravy povrchu, ale ta by samozřejmě nic neřešila a navíc by 

měla vliv na následnou kvalitu lakování výrobku. Proto jsem navrhla možnost použití 

parního čističe SteamForce20. Zda bude navržené zařízení opravdu splňovat předpoklady a 

potřeby firmy, je nutné vyzkoušet. Firma, která nabízí uvedené zařízení, je ochotna přístroj 

zdarma předvést a zapůjčit k testování.  

Ve své práci jsem se zaměřila také na vliv těkavých látek na zdraví zaměstnanců a 

povinnosti pro zaměstnavatele vyplývající ze zákona při nakládání s nebezpečnými 

látkami. Dále jsem se snažila přiblížit a vysvětlit pojem čistší produkce, který může 

výrazně přispět nejen k ochraně životního prostředí, ochrany zdraví zaměstnance, ale také 

ke snížení výdajů resp. nákladů firmy a zvýšit zisk.  
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