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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

V sou�asné dob� by m�la každá firma sledovat dopady svých �inností na ŽP  

a snažit se tyto dopady co nejvíce minimalizovat. Je to dáno p�edevším rostoucím 

tlakem ze strany legislativy.  

Tato diplomová práce charakterizuje vybrané nástroje k ochran� ŽP a p�ibližuje 

p�edevším ekodesign, neboli ekologický návrh výrobku jako zajímavou možnost, jak 

p�edcházet negativním dopad�m vznikajících lidskou �inností.  

Práce se dále zam��uje na zhodnocení stávajících environmentálních dopad� 

dvojsedadla SEM (výrobcem je Borcad cz s.r.o.) s cílem navrhnout ekodesignová �ešení, 

jak tyto negativní vlivy snížit, pop�. zcela odstranit.  

 

 

 

 

DIE ANOTATION DER DIPLOMARBEIT 

Zur Zeit sollte jede Firma ihre negativen Wirkungen auf die Lebensbedingungen 

betrachten und auch möglichst viel vermindern. Diese Verpflichtung wird vor allem 

durch steigenden Legislativedruck festgelegt. 

Diese Arbeit beschreibt die ausgewählten Methoden zum Schutz der 

Lebensbedingungen und orientiert sich auf das ökologische Produktdesign. Das 

ökologische Produktdesign ist eine interessante Möglichkeit, wie man durch die 

Menschentätigkeit entstehenden negativen Wirkungen vorbeugen kann. 

Diese Arbeit orientiert sich dann auf die Bewertung der bestehenden negativen 

Wirkungen von Doppelsitz SEM (Hersteller ist Firma Borcad cz s.r.o.) mit dem Ziel die 

ökologischen Designlösungen vorzuschlagen.  
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1. ÚVOD – CÍL PRÁCE, P�EDSTAVENÍ FIRMY BORCAD 

CZ S.R.O. 

Životní prost�edí se v posledních desetiletích zna�n� zm�nilo. Z diskusí o jeho 

ohrožení vychází obvykle jako nejožehav�jší problém globální oteplování, naléhavých 

otázek je však mnohem více, nap�. vy�erpání zdroj� surovin, zhoršení zdroj� pitné 

vody, stále �ast�ji se setkáváme s negativními vlivy ovzduší na lidský organismus  

a dokonce se ve výrobcích objevují toxické materiály! Hluk, zápach a zá�ení pat�í mezi 

další problémy.  

Všechny tyto negativní aspekty souvisí také s životním cyklem každého výrobku. 

Konkrétní výrobek ur�itým zp�sobem ovliv�uje životní prost�edí i v jednotlivých fázích 

svého celkového životního cyklu, který zahrnuje �adu díl�ích krok�, jimiž jsou:  

Obr. 1.  Fáze životního cyklu výrobku [1]  

 

Vztah mezi dodavateli a zákazníky, spot�ebiteli a p�ípadn� t�mi, kdo výrobek 

opravují, modernizují, �i recyklují znamená, že jednotlivé podniky mají a	 už p�ímý �i 

nep�ímý vliv a také odpov�dnost za p�sobení výrobku na životní prost�edí b�hem jeho 

životního cyklu.  

V dnešní dob� je problém nejen vymyslet a realizovat výrobek �i službu, která by 

svými vlastnostmi p�evyšovala konkurenci, ale také um�ní tyto výrobky a služby  

se ziskem prodat. Úkolem firmy p�i návrhu nového výrobku není jen dbát na jakost, 

vzhled, cenu a mnoho dalších vlastností daného výrobku, ale také vzít na v�domí  

a respektovat p�ání a pot�eby zákazník�. Potencionální zákazník by m�l nabýt pocit, že 

výrobek, který si koupil, spl�uje všechna jeho o�ekávání.  
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Jednou z možností, jak posílit konkurenceschopnost podniku a odlišit se od 

ostatních, je zavád�ní nových výrobk�, služeb �i technologií, které jsou mimo jiné 

šetrn�jší k životnímu prost�edí. P�estože zlepšování výrobk� z hlediska jejich dopad� na 

životní prost�edí a zvyšování ekonomické prosperity podniku jsou �asto vnímány jako 

dv� protich�dné aktivity, je tomu práv� naopak, protože zlepšováním environmentálních 

parametr� výrobku a výrobního procesu má podnik šanci zvýšit svoji 

konkurenceschopnost a v kone�ném efektu i ekonomickou efektivitu. [1] 

Zlepšování environmentálních parametr� výrobku má význam pro výrobce  

i spot�ebitele zejména proto, že propojením tradi�ních postup� zam��ených na funkce  

a design s environmentáln� orientovanou inovací výrobk� dává p�íležitost k napln�ní 

n�kolika d�ležitých hledisek: 

• p�ispívá ke zlepšení funkce a parametr� výrobk�,  

• suroviny a energie jsou efektivn�ji využívány,  

• umož�uje spln�ní požadavk� stále se zp�ís�ující  environmentální legislativy 

zejména v oblasti odpadového hospodá�ství,  

• dochází ke zlepšení image podniku a posílení vztahu se stále náro�n�jšími 

zákazníky. 

Zákazníci se p�i výb�ru výrobk� nezam��ují pouze na funk�nost ale dávají 

p�ednost kvalitním výrobk�m s nízkými provozními náklady a dlouhou životností. 

Jedním z významných krok�, který podporuje inovace výrobk� zam��ené na ochranu 

ŽP, je využití program� environmentálního managementu pro napl�ování cíl� 

environmentální politiky na podnikové úrovni v rámci EMS. 

1.1 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je podrobn�jší seznámení s jednou z možností, jak 

chránit životní prost�edí a to zejména p�edcházením negativních dopad� vznikajících 

lidskou �inností. 

Teoretická �ást práce charakterizuje dobrovolné nástroje k ochran� životního 

prost�edí, kdy objas�uje jednotlivé typy t�chto nástroj� a dále se blíže zam��uje na 

ekodesign výrobk� a jeho odraz v environmentální legislativ�. 
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Prakticky se tato diplomová práce zam��uje na posouzení stávajících 

environmentálních dopad� konkrétního výrobku s cílem navrhnout inovativní �ešení, jak 

tyto p�ípadné negativní vlivy snížit, anebo zda to bude možné, zcela odstranit.  

Pro tuto analýzu bylo zvoleno dvojsedadlo SEM pro p�epravu cestujících 

v regionální a mezim�stské doprav�, jehož výrobcem je spole�nost Borcad cz s.r.o..  

K dosažení tohoto cíle byly zvoleny principy ekodesignu, stru�n� �e�eno, hledání 

takových �ešení designu výrobku, která minimalizují negativní dopady výrobku na 

životní prost�edí v jeho celém životním cyklu.  

1.2 P�edstavení firmy Borcad cz s.r.o. 

Firma byla založena v roce 1990 panem Ing. Ivanem Borutou, p�vodn� jako 

konstruk�n� vývojové studio. V té dob� m�la firma pouze t�i zam�stnance, avšak 

pov�domí o kvalitních službách se rozší�ilo nejen v tuzemsku a zájem rychle rostl. 

Spolu se zakázkami na vývojové a konstruk�ní práce firma dostávala stále �ast�ji 

požadavky i na výrobu. V roce 1994 majitel firmy provedl zásadní krok a v najatých 

prostorách zahájil výrobu, jednalo se zejména o zakázky pro oblast veterinární  

a humánní medicíny. Byly to p�edevším opera�ní stoly pro tuzemský trh, pojízdné 

seda�ky a porodní postele pro n�mecký trh, gynekologická vyšet�ovací k�esla  

a v neposlední �ad� veterinární stoly a váhy. V této dob� již firma m�la 25 zam�stnanc� 

a používala v oblasti konstrukce a vývoje nejmodern�jší po�íta�ové programy  

(I-DEAS). [2] 

Každoro�ní r�st zejména výrobních zakázek zp�sobil, že pronajaté výrobní plochy 

byly již nevyhovující. Z tohoto d�vodu roku 1997 majitel firmy rozhodl o stavb� nových 

vlastních prostor� firmy. Ješt� téhož roku se zam�stnanci p�est�hovali do nové správní 

budovy a moderní výrobní haly ve Fry�ovicích. V této dob� již firma p�sobila  

i v oblasti vývoje a výroby komponent� pro železni�ní kolejová vozidla. Byly to 

zejména dodávky sedadel pro železni�ní vozy 1. a 2. t�ídy. [2] 

Neustálé zvyšování produkce pro železni�ní pr�mysl brzy zp�sobilo nutnost �ešit 

nejen celkovou kapacitu montážních výrobních ploch, ale i kapacitu konstruk�ního 

odd�lení. Proto firma v roce 2001 p�istav�la další výrobní halu a rozší�ila správní 

budovu. Kapacita celé firmy se tak zdvojnásobila, viz Obr. 2. 
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 Obr. 2.  Spole�nost BORCAD cz s.r.o. ve Fry�ovicích [2] 

            

Zvýšení kapacit i po�tu pracovník� si vynutilo soub�žn� s tím i zm�nu �ízení 

firmy. Firma se vybavila komplexním informa�ním systémem Helios v�etn� systému 

�ízení výroby. Konstruk�ní pracovišt� bylo posíleno softwarem Pro/Engineer. [2] 

V roce 2002 došlo k transformaci firmy Ing. Ivan Boruta-BORCAD na firmu 

BORCAD cz s.r.o. Tím se uzav�ela jedna, nemén� d�ležitá historická etapa a za�íná 

nová etapa v r�stu a expanzi firmy. 

Dnes je firma již vnímána jako spolehlivý a kvalitní evropský dodavatel 

medicínské techniky, seda�ek a lehátek pro osobní vagóny s velmi silným vývojovým  

a konstruk�ním zázemím. Dodávkami pro evropské firmy s celosv�tovou p�sobností, 

jakými jsou MAQUET, SIEMENS, ALSTOM, apod. se stala perspektivní firmou  

s dobrou budoucností. O tom sv�d�í i fakt, že se v sou�asnosti firemní prostory op�t 

zv�tšují, v roce 2007 zapo�ala  výstavba další, špi�kov� vybavené výrobní haly. 

Spole�nost zastává následující firemní strategii: 

Slogan: „BUDOUCNOST V P�ÍTOMNOSTI“ 

Vize: Úsp�šná, moderní a sv�tovou konkurencí respektovaná firma s výjime�ným 

kolektivem,  který je schopen vyvíjet a vyráb�t nad�asové produkty s výraznými 

inovacemi a vynikající kvalitou pro náro�né zákazníky, spolupracující s nejlepšími 

partnery, kte�í se aktivn� podílejí na vývoji a realizaci t�chto produkt�. [2] 
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Pro p�edstavu je níže znázorn�no n�kolik vybraných výrobk�, kterými firma 

disponuje.  

Obr. 3.  Sedadlo pro regionální dopravu typu SEK [3] 

  

Jednoduchá, robustní a ergonomicky optimální konstrukce zaru�uje dlouhou 

životnost i v náro�ných podmínkách regionální dopravy. Vým�nné potahy usnad�ují 

údržbu a snižují provozní náklady. Od roku 2000 bylo vyrobeno cca 10 600 ks sedadel 

pro cílové zákazníky �eské dráhy a Finské dráhy (VR Group Ltd.). [3] 

Obr. 4.  Sedadlo luxusní t�ídy typu SEH [4] 

  

Kvalita designu a funk�nost byly v roce 2004 ocen�ny Národní cenou za design. 

Sedadlo je ur�eno pro kategorii luxusních vlak�, ergonomie a design vytvá�í p�ív�tivý 

prostor pro cestujícího. Novinkou je koš na odpadky, který je integrovaný p�ímo do 

skeletu sedadla. Celá konstrukce je jednoduše �istitelná a tím je minimalizován �as 

vynaložený na pravidelné údržby. Od roku 2002 bylo vyrobeno cca 2500 ks sedadel pro 

vysokorychlostní vlaky s cílovými zákazníky �eské dráhy (�D) a Švýcarské dráhy 

(SBB). [4] 
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Obr. 5.  Gynekologické a vyšet�ovací k�eslo RADIUS [5] 

  

Firma Borcad CZ s.r.o. získala na mezinárodní výstav� MEFA 2002 v Brn� zlaté 

ocen�ní za gynekologické vyšet�ovací k�eslo Radius. Pacientky v�tšinou považují 

tradi�ní vyšet�ovací k�esla za velmi nep�íjemná. RADIUS, tak trochu jiné k�eslo,  

se nabízí jako nová alternativa. Jeho velice p�íznivý design navozuje citlivost situace p�i 

vyšet�ení a snaží se je zmírnit. [5] 

Obr. 6.  Multifunk�ní k�eslo Sella [6] 

  

Multifunk�ní k�eslo Sella svou kombinací pot�ebných funkcí, ergonomicky 

vhodn� zvolených proporcí a p�ív�tivým designem p�ináší �adu výhod a uleh�ení jak pro 

imobilní osobu, tak i pro obsluhující personál. Nízká hmotnost, vysoká mobilita  

a komfort sezení d�lají z tohoto výrobku vynikajícího pomocníka v domovech 

d�chodc�, lé�ebnách dlouhodob� nemocných, nemocnicích a také v privátní pé�i. Svou 

širokou nabídkou p�íslušenství umož�uje snadné p�izp�sobení dle individuálních 

pot�eb. Vysoký d�raz je kladen na komfort a bezpe�nost pacienta i obsluhujícího 

personálu. [6] 
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Obr. 7.  Porodní postel AVE [7] 

  

Porodní postel AVE získala ocen�ní Vynikající design ud�lované Design Centrem 

�R. Autorem designu postele je ak. socha� Ji�í Španihel. Porodní postel AVE svou 

koncepcí spojuje individuální požadavky rodi�ky na komfort a pohodlí  

s profesionálními pot�ebami porodního týmu, s d�razem na estetický a funk�ní design 

celého výrobku. 

 Kombinace nových technických �ešení, mezi n�ž pat�í nap�. asymetrické uložení 

zvedacího sloupu, velmi nízká minimální výška a nová koncepce nastavování nožního 

dílu, umož�uje jednoduchou manipulaci s rodi�kou. Použité materiály a celkové 

zpracování celé porodní postele snižuje manipula�ní a obslužné �asy na minimum, 

zaru�uje vynikající �istitelnost a hygienu. S použitím bohatého p�íslušenství porodní 

postele AVE je možné vedení porodu klasickým nebo alternativním zp�sobem (poloha 

v leže na zádech, v polosed�, na všech �ty�ech, v leže na boku, ve d�epu v záv�su,  

ve d�epu s oporou partnera). [7] 
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2. EKODESIGN  

2.1 Vymezení pojmu ekodesign 

V sou�asné dob� roste snaha podnik� snižovat dopady svých �inností na životní 

prost�edí. Tento trend je motivovaný jednak rostoucím tlakem ze strany legislativy, ale 

též i ochotou podniku snižovat své dopady nad rámec legislativních na�ízení. 

Zajímavým �ešením pro tuto situaci m�že být ekodesign, neboli ekologický návrh 

výrobku.  

Co podnik motivuje k ekodesignu:  

• právní požadavky, 

• konkuren�ní prost�edí, 

• inova�ní trendy, 

• spole�enská odpov�dnost za stav ŽP, 

• ekonomické p�ínosy, 

• požadavek zákazník�, 

• firemní environmentální politika. 

Obecn� lze ekodesign definovat jako systematický proces za�le�ování požadavk� 

na ochranu životního prost�edí do vývoje a konstrukce výrobk�  

s ú�elem vyvinout takový výrobek, jehož celý životní cyklus bude p�i poskytování 

požadovaného užitku a ekonomické efektivnosti vykazovat zárove� co nejnižší 

negativní dopad na životní prost�edí, tzn. nap�. vykazovat co nejnižší produkci odpad� 

všeho druhu, jakož i co nejnižší spot�ebu energie a materiál�.    

Obr. 8.  Aspekty ovliv�ující návrh výrobku [8] 
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Cílem ekodesignu je dosáhnout profitující rovnováhy mezi ekolologickými  

a ekonomickými požadavky prost�ednictvím správného designu výrobku. Tento cíl 

vychází ze skute�nosti, že až 70 - 80 % environmentálních dopad� výrobku, v�etn� 

spot�eby materiál�, je dáno již jeho designem, neboli konstrukcí. [9] 

Ú�elem aplikace ekodesignu je snížit negativní vlivy výrobk� podniku na životní 

prost�edí v jejich celém životním cyklu, a to již p�i jejich návrhu a konstrukci, z �ehož 

vyplývá, že  ekodesign pat�í mezi nástroje preventivní strategie.  

Po ukon�ení životnosti se výrobek stává odpadem, pop�. lze jeho funk�nost 

obnovit renovací, modernizací nebo využít jeho neopot�ebené sou�ásti. Materiály 

výrobku lze dále využít vhodnou recyklací, pop�. energetickým využitím ve spalovnách 

a získat tak energie z jeho materiál�. Nevyužitelné materiály se uloží na skládky. [9] 

Základní vlastnosti ekodesignu jsou: 

• dobrovolnost - není legislativn� p�ikazováno, 

• regula�ní nástroj – aplikace ekodesignu vždy vede k ur�itému snížení negativního 

dopadu na životní prost�edí, 

• environmentální profil výrobku – významné faktory, kterými výrobek p�sobí na 

životní prost�edí v pr�b�hu celého životního cyklu, tj. ur�ení t�ch látek, které 

výrobek odebírá a t�ch, které do životního prost�edí vnáší, 

• znalost ekodesignu je d�ležitá pro podniky se zavedenými environmentálními 

managerskými systémy (EMS, EMAS). [9] 

Jak již bylo zmín�no, ekodesign se zam��uje na environmentální zlepšení 

výrobku b�hem po�áte�ní fáze návrhu jeho designu a to nap�. zlepšením jeho 

funk�nosti, dále výb�rem materiál� s nižším negativním dopadem na životní prost�edí, 

aplikací alternativních proces�, zdokonalením užívání výrobku a minimalizací dopad� 

v jeho kone�né fázi. Tento proces se dá také využít pro zdokonalení již existujícího 

výrobku. [10] 

P�íklady vlivu výrobku na životní prost�edí 

• snižování zásob surovin ve sv�t�, 

• spot�eba energií, 

• spot�eba vody, 
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• globální oteplování, 

• úbytek ozonu, 

• smog, 

• kyselé ovzduší, 

• zne�iš	ování ovzduší a vodních zdroj�. 

• vysušování vodních ploch 

Obr. 9.  P�íklady vlivu výrobku na ŽP [11] 

2.2 Vznik ekodesignu 

Vznik ekodesignu byl motivován zvyšujícím se zájmem o možnosti ochrany 

životního prost�edí, jehož stav se i p�es vynakládané úsilí stále zhoršoval. Z pr�zkum� 

r�zných možností ochrany životního prost�edí provád�ných v 80. letech 20. století 

vyplynulo, že nejú�inn�jšími a nejekonomi�t�jšími zp�soby ochrany ŽP jsou metody 

založené na prevenci, tzn., že se hledají a odstra�ují p�í�iny, které životní prost�edí 

znehodnocují. [12] 

Aplikace této preventivní strategie na výrobní procesy vedla ke vzniku tzv.�istší 

produkce. �istší produkce se soust�e
ovala na hledání a likvidaci p�í�in 

znehodnocování životního prost�edí, jež zp�sobovaly výrobní procesy. Protože výrobní 

procesy do jisté míry ovliv�uje také charakter výrobku, brzy se p�esunulo p�sobení 

environmentální politiky z výrobních proces� na „další p�í�inu znehodnocování 

životního prost�edí“, tj. na výrobek a za�ala se formovat tzv. výrobkov� orientovaná 

environmentální politika. 

Environmentální aspekt

Environmentální dopad Environmentální efekt
energie

materiály

toxické látky

barvy SO2, CO2

kyselé dešt�

NOx

Azbest
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Rozvoj této politiky pak zp�sobil, že k d�ležitým vlastnostem výrobku jako nap�.: 

estetický vzhled, cena, funk�nost, bezpe�nost používání, byl za�azen i požadavek 

minimálního negativního dopadu výrobku na životní prost�edí. 

Obecn� je za vznik ekodesignu považován rok 1992, kdy byl na veletrhu 

v Hannoveru ve�ejnosti p�edstaven první výrobek zkonstruovaný podle zásad 

ekodesignu. Jednalo se o oto�nou kancelá�skou židli. M�la veliký úsp�ch nejen  

u ekolog�, ale i u spot�ebitel�. Ekologové oce�ovali jak snížení obsahu škodlivých 

látek, tak i velký podíl recyklovatelných �ástí (95%) a vybudování recykla�ního 

systému. Spot�ebitelé byli spokojeni jak se vzhledem židle, tak i s její jednoduchou 

údržbou. Díky recykla�ním proces�m se také snížily výrobní náklady a cena židle. 

Výsledkem pak byl vzr�st prodeje židle o 15% a zna�né zvýšení zájmu ostatních 

podnikatel� o výrobu a nákup ekodesignových výrobk�.  

2.3 Postavení ekodesignu v environmentální legislativ� 

Prosazování principu ekologicky šetrných výrobk� souvisí také s Integrovanou 

výrobkovou politikou (IPP – Integrated Product Policy), což je  nový p�ístup  

k výrobk�m a službám v rámci Evropské unie, který vyjad�uje obecné politické rámce 

udržitelné spot�eby a výroby.  

Základní cíl IPP je snížit využití p�írodních zdroj� a  negativní dopad výroby  

a služeb na životní prost�edí, a to v úzké kooperaci všech subjekt� – podnik�, 

spot�ebitel� i ve�ejné správy. K významným nástroj�m této výrobkové strategie pat�í 

zp�soby zve�ej�ování informací a komunikace o environmentálních vlastnostech 

produkt� mezi podniky i v��i spot�ebitel�m. 

Protože výroba a služby zárove� ovliv�ují hospodá�ský r�st a prosperitu, je výzva 

IPP zam��ena na kombinaci zlepšení životního stylu – užívání stále technicky 

dokonalejších výrobk� a služeb s minimálním negativním ú�inkem na životní 

prost�edí. Tato politika má zajistit posílení konkurenceschopnosti podnik� a výrobu 

šetrn�jší k životnímu prost�edí. Sou�ástí této výzvy je i vytvá�ení lepších podmínek pro 

šetrn�jší výrobky na evropském trhu. 

Prvky integrované výrobkové politiky EU:  

• ekodesign (navrhnout výrobek šetrný k ŽP), 

• LCA (vlastnosti výrobku zkontrolovat pomocí LCA), 
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• environmentální zna�ení (prokazateln� šetrné výrobky z�eteln� ozna�it), 

• finan�ní podpora (ozna�ené výrobky finan�n� zvýhodnit, nap�. sazbou DPH), 

• podpora trhu s šetrnými výrobky, 

• zelený marketing (propagovat šetrné výrobky), 

• rozší�ená zodpov�dnost výrobce (odpov�dnost za celý životní cyklus výrobku, 

zejména pak za jeho zp�tný odb�r, recyklaci a kone�né odstran�ní). [11] 

V posledních letech EU podnikla n�kolik legislativních aktivit v oblasti životního 

prost�edí a ovlivnila tak zejména elektrický a elektronický pr�mysl. Mezi 

nejvýznamn�jší sm�rnice a usnesení týkající se oblasti ŽP, ve kterých se odráží IPP, 

pat�í:  

1) Sm�rnice o omezení používání n�kterých nebezpe�ných látek (RoHS - Restriction 

of the use of certain Hazardous Substances Directive): �lenské státy musí zaru�it, že od 

1. 7. 2006,  nebudou elektrické a elektronické spole�nosti uvád�t na trh výrobky 

obsahující: olovo, rtu	, kadmium, šestimocný chróm, polybrombifenyl (PBB), 

polybromdifenylether (PBDE) a další vybrané látky s negativním dopadem na ŽP. [12] 

Prolínání RoHS s ekodesignem: RoHS je zam��ena sm�rem k výb�ru 

povolených materiál� (Certificate of Conformity vs. Kompletní deklarace materiál�), 

materiály musí být dodávány z prov��ených dodavatelských �et�zc�. Spole�ným rysem 

je, že podstata kontroly je založena na znalosti výrobku z pohledu použitých materiál�. 

RoHS povoluje výjimky, pokud neexistují alternativy p�ízniv�jší k životnímu prost�edí. 
2) Sm�rnice k odpadním elektrickým a elektrotechnickým za�ízením – OEEZ 

(WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment Directive):  

• �eší kontrolu odpad� a likvidaci výrobk�.(množství elektrotechnického odpadu: 6 

milion� tun v EU za rok, trend: r�st 3 až 5% ro�n�, zpracování je �asto náro�né), 

• stanovuje recykla�ní kvóty (míra sb�ru, zpracování a obnovení je doposud nízká), 

• WEEE zahrnuje p�edevším: t�žké kovy, problematické chemikálie, vzácné 

materiály jako drahé kovy, m�
, cín. [12] 

3) Sm�rnice o ekologickém návrhu elektrických spot�ebi�� (EuP – Eco-Design of 

Energy-using Products Directive): sjednocuje zákony EU v souladu s ozna�ením CE, 

Filozofie: 

• EuP v souladu s “Integrated Product Policy”, 



 20 

 

• cíl: optimalizace životního cyklu celého výrobku, 

• perspektiva: vyvážení ú�ink� na životní prost�edí v r�zných fázích živ. cyklu. 

Obr. 10.  EuP- hlediska ekodesignu – obecný pohled [12] 

 

 

 

 

Zatímco IPP je rámcovou politikou, která vymezuje prostor a filosofii legislativ� 
v oblasti ochrany životního prost�edí vztahující se k výrobk�m na úrovni EU, uvedené 
sm�rnice definují konkrétní požadavky na podnikový sektor. 

Rovn�ž v relevantních národních dokumentech – ve Strategii udržitelného 
rozvoje �R, Státní politice životního prost�edí a Rámci program� udržitelné 
spot�eby a výroby  je kladen d�raz na inovativní postup produkce založený na 
preventivních nástrojích a ú�inn�jším využívání, p�edevším neobnovitelných zdroj�. 

V �eském právním systému dosud není právní p�edpis, který by upravoval 
požadavky na ekodesign. I p�esto nalezneme mnoho zákon�, ve kterých se IPP  
a konkrétn� ekodesign  odráží, jako nap�.: 
1) Zákon �. 393/2007 Sb., kterým se m�ní zákon �. 406/2000 Sb., o hospoda�ení  

s energií, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� stanovuje požadavky na ekodesign 

energetických spot�ebi��. Novela tak p�enáší do �eské legislativy Sm�rnici 

Evropského parlamentu a rady 2005/32/ES, o stanovení rámce pro ur�ení 

požadavku na ekodesign energetických spot�ebi�� a o zm�n� sm�rnic rady 

92/42/EHS a Evropského parlamentu a rady 96/57/ES a 200/55/ES. Tato novela tak 

�eský právní systém obohacuje o nové pojmy a definice, jako je environmentální 

aspekt, ale i samotný pojem ekodesign (ekodesign lze definovat jako za�le�ování 

environmentálních aspekt� do návrhu a konstrukce výrobku s cílem zlepšit jeho 

environmentální vliv b�hem celého životního cyklu). [13] 

Novela p�ináší podstatnou zm�nu v oblasti Státního programu podpory úspor 

energie a využití obnovitelných zdroj� energie. Dotace ze státního rozpo�tu mají být 

nov� poskytovány také malým, st�edním a velmi malým podnik�m vyráb�jícím 

energetické spot�ebi�e, a to k zavád�ní nových postup� vedoucích ke spln�ní požadavk� 

na ekodesign. Nejv�tší zm�nou je vložení nového paragrafu (§ 8a Ekodesign) 

zabývajícího se ekodesignem obsahující následující informace a  povinnosti: 
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• výrobce nebo dovozce energetických spot�ebi�� stanovených provád�cím   

právním p�edpisem je povinen tyto spot�ebi�e p�ed uvedením na trh nebo do 

provozu opat�it ozna�ením CE a vydat prohlášení o shod� s požadavky na 

ekodesign, které deklaruje spln�ní požadavk� na ekodesign stanovených pr. 

právním p�edpisem, 

• prohlášení o shod� musí být poskytnuto kone�ným uživatel�m výrobku  

v �eském jazyce v tom p�ípad�, nelze-li tyto informace vyjád�it pomocí 

harmonizovaných symbol� nebo uznávaných kód�, 

• provád�cí právní p�edpisy mohou stanovit nap�.: - požadavky na ekodesign,  

- údaje o materiálovém složení a spot�eb� energetických spot�ebi��, - technické 

normy nebo postupy, které se mají použít, - další informace jako nap�.  jak mohou 

spot�ebitelé p�isp�t k udržitelnému užívání výrobku, - informace o ekologickém 

profilu výrobku a výhodách ekodesignu, dále o materiálovém složení a spot�eb� 

energie apod. [13] 

2) Zákon �. 185/2001 o odpadech v platném zn�ní obsahuje informace týkající se:  

a) p�edcházení vzniku odpad� (§ 10): - každý má p�i své �innosti nebo v rozsahu 

své p�sobnosti povinnost p�edcházet vzniku odpad�, omezovat jejich množství  

a nebezpe�né vlastnosti, - právnická a fyzická osoba, která uvádí na trh výrobky, je 

povinna uvád�t v pr�vodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití 

nebo jinou vhodnou formou informace o zp�sobu využití nebo odstran�ní 

nespot�ebovaných �ástí výrobk�,  

b) povinnosti p�i nakládání s bateriemi a akumulátory (§ 31): - je zakázáno  

vyráb�t  a  dovážet baterie a akumulátory, které obsahují více než 0,0005 hmotn. % rtuti, 

v�etn� p�ípad�, kdy jsou tyto �ásti zabudovány do za�ízení,  

c) uvád�ní elektroza�ízení na trh (§ 37 j): výrobce elektroza�ízení  musí zajistit, 

aby bylo vyrobeno tak, aby se usnadnila demontáž a využití, zejména op�tovné použití 

t�chto za�ízení a materiálové využití elektroodpadu, jeho komponent� a materiál�  

v souladu s stanovenými právními p�edpisy, - ustanovuje, že specifikované 

elektroza�ízení nesmí obsahovat olovo, rtu	, kadmium, šestimocný chrom, atd., nejedná-

li se o uvedené výjimky, 

d) zp�tný odb�r n�kterých výrobk� (§ 38): ur�uje výrobky podléhající zp�tnému 
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odb�ru po jejich použití, povinnost informovat spot�ebitele o zp�sobu provedení zp. 

odb�ru, atd. [14] 

3) Zákon o obalech 477/2001 Sb. v platném zn�ní obsahuje informace týkající se: 

• podmínek uvád�ní obal� na trh, koncentrace látek uvedených v Seznamu dosud 

klasifikovaných nebezpe�ných chemických látek, využití použitých obal� (§ 4),  

• údaj�, které mají být na obalech uvedeny - z jakého materiálu je obal vyroben, 

zp�sob nakládání s použitým obalem (§ 6), informace o vratných obalech (§ 8, 9), 

zp�tného odb�ru (§ 10), o využití odpadu z obal� (§ 12), apod. [15] 

4) Na�ízení vlády 197/2003 o plánu odpadového hospodá�ství �R: 

• obsahuje opat�ení k p�edcházení vzniku odpad�, omezování jejich množství  

a nebezpe�ných vlastností, zásady pro nakládání s nebezpe�nými odpady, zásady 

pro rozhodování ve v�cech dovozu a vývozu odpad�, podíl recyklovaných 

odpad�, podíl odpad� ukládaných na skládku, atd. [16] 

�SN 01 0962 - Environmentální management - Integrace environmentálních 

aspekt� do návrhu a vývoje produktu: ekodesign nevyžaduje vn�jší sou�innost a jeho 

použití závisí jen na rozhodnutí podniku. I když již existuje n�kolik postup� a pravidel 

jak ekodesign provád�t, není zatím na mezinárodním poli normalizován. �R vyšla jako 

�SN 01 0962. Norma je ur�ena pro praxi navrhování a vývoje produkt�, bez ohledu na 

typ, velikost, lokalizaci a složitost organizace a pro všechny druhy produkt�, a	 nové 

nebo modifikované. Je napsána pro ty, kte�í jsou p�ímo zapojeni do procesu návrhu  

a vývoje, i pro osoby zodpov�dné za p�ijímání rozhodnutí. V jednotlivých �ástech  

se norma zabývá: 

• strategickými hledisky a organiza�ní stránkou procesu, úlohou vedení, vazbou na 

EMS,  

• managementem dodavatelského �et�zce, požadavky na produkt v�etn� dopad� 

s ním spojených  

• základními problémy jako je v�asná integrace environmentálních aspekt� do 

návrhu, funk�nost, plánování procesu a jeho etapizace v�etn� testování prototypu  

až po uvedení na trh a p�ezkoumání produktu a procesu. [17] 
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Dodržování zákon� je nezbytné a je to také významný motiv ekologických snah. 

Nicmén� legislativa by nem�la být jediným d�vodem ekologických aktivit, protože 

nevede k inova�ním strategiím.  

2.4 Návaznost na jiné dobrovolné nástroje 

V souvislosti se vzr�stajícím proekologickým tlakem ve�ejnosti v 70. a 80. letech 

20. století za�aly podniky prosazovat environmentální management – tj. dobrovolnou 

aktivitu posilující image podniku, zvyšující zisky, konkurenceschopnost, ale zárove�  

i snižující náklady. B�hem dalšího vývoje pak vznikla celá �ada dobrovolných nástroj�. 

Níže jmenované nástroje se mohou navzájem prolínat, nap�íklad v rámci jedné strategie 

EMAS m�že být využito více dobrovolných nástroj� – ekodesign, ekolabeling, apod. 

[18] 

K dobrovolným nástroj�m �adíme p�edevším:  

• Systém environmentálního managementu (EMS) dle ISO 14001, 

• Systém environmentálního managementu (EMS) dle Národního programu EMAS, 

• Hodnocení environmentální výkonnosti, 

• Environmentální audit, 

• Environmentální zna�ení, 

• Integrovaná výrobková politika (IPP), 

• �istší produkce, 

• LCA, 

• Zelené nakupování, 

• Ekodesign. [18] 

Následující kapitoly jsou v�novány spojitosti ekodesignu s vybranými 

dobrovolnými nástroji. 
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2.4.1 Prolínání EMS (EMAS) s ekologickým návrhem  

Podle evropského Environmentálního manažerského a auditového schématu 

(EMAS) nebo dle ISO 14001 se manažerské systémy pro životní prost�edí tradi�n� 

zam��ují na pravidla �istší výroby, nicmén� prolínají se také s ekologickým návrhem 

výrobk�. Tyto systémy jsou tudíž vhodným po�áte�ním bodem k tomu, abychom 

aplikovali i ekologický návrh výrobk�. Jedním z podstatných cíl� podniku  

se zavedenými EMS je zlepšování environmentálního profilu podniku. [18] 

Jednou z možností je, že lze ekodesignu použít k inovaci výrobk�, �ili  

ke stanovení nových cíl�, jež budou v rámci požadavku neustálého zlepšování 

dosaženy. Stanovené cíle se mohou v souladu se zásadami ekodesignu týkat mj. snížení 

energetické a materiálové náro�nosti výrobku, zp�sobu distribuce, zvýšení podílu 

op�tovn� použitelných sou�ástí, materiálové recyklace. [19] 

Vzhledem k pracnosti ekodesignu je jeho použití výhodné p�edevším p�i návrhu 

nových výrobk�. Z ur�ení jejich environmentálních profil� a zjišt�ní možností snížení  

dopadu výrobku na ŽP lze pak stanovit jednotlivé environmentální cíle EMAS. [19] 

2.4.2 Ekodesign ve spojení s environmentálním zna�ením 

Ekodesign m�že být užite�ný i p�i rozvíjení environmentálního zna�ení, nebo	 

podnik m�že na základ� ekodesignu podat návrh na vytvo�ení nové výrobkové kategorie 

a sm�rnice.  

Environmentální zna�ení je celosv�tov� uplat�ovaný a rozvíjející se koncept, 

který je sou�ástí širších strategií a politik ochrany ŽP a udržitelného rozvoje. Má 

podobu p�evážn� dobrovolného informa�ního nástroje a zam��uje se na environmentální 

aspekty výrobk� nebo služeb. Ekozna�ení je podporováno mezinárodními organizacemi, 

vládami, ve�ejnou správou, výrobci a poskytovateli služeb, spot�ebiteli  

i representanty zájmových skupin ve�ejnosti. [20] 

Význam systém� ekozna�ení se zvýšil jeho za�azením do �ady mezinárodních 

norem ISO 14000, ISO 14020 - Environmentální zna�ky a prohlášení. Toto zna�ení není 

d�ležité pouze pro soukromé zákazníky, ale hraje roli i ve velké �ásti ve�ejných 

zakázek, kde ekologické vlastnosti výrobk� mají sv�j rozhodující význam. Cena, 

funk�nost a obsluha mají samoz�ejm� zásadní vliv na rozhodnutí k nákupu, nicmén� 
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p�ívlastek ekologický m�že být dalším d�vodem, pro� daný produkt koupit. Za 

ekologicky šetrný výrobek by byli lidé ochotni snad i zaplatit více, ale to neznamená, že 

musejí být nutn� dražší. Ve skute�nosti �asto bývají levn�jší, hlavn� když vezmeme  

v potaz náklady na jejich životní cyklus. [20] 

Výrobek m�žeme ozna�it jako šetrný k životnímu prost�edí tehdy, pokud je stejn� 

funk�ní, jako konkuren�ní výrobek, ale v porovnání s ním p�edstavuje menší zát�ž pro 

životní prost�edí s ohledem na alespo� jeden environmentální aspekt.  

Typy environmentálního zna�ení, základní rozdíly a zp�sob použití 

Celkovým cílem environmentálních zna�ek a prohlášení je povzbudit poptávku  

a nabídku takových produkt�, které zp�sobují menší tlak na životní prost�edí, a to 

prost�ednictvím sd�lování ov��itelných, p�esných a nezavád�jících informací  

o environm. aspektech produkt�, a tím stimulovat potenciál pro neustálé, trhem �ízené 

zlepšování. Je tak podporováno uplat�ování postup� ekodesignu a inova�ní úsilí 

výrobc� a poskytovatel� služeb. [20] 

Existují t�i standardizované typy environmentálního zna�ení a prohlášení: 

A) typ I – produkty spl�ující p�edem stanovené environmentální požadavky  

v rámci ur�ité produktové kategorie, které jsou nezávisle ov��eny t�etí stranou 

(ekologicky šetrné produkty), 

B)  typ  II – environmentální tvrzení o produktu vydané výrobcem bez certifikace 

t�etí, nezávislou stranou. Toto vlastní env. tvrzení musí být ve�ejn� ov��itelné (ov��ení 

tzv. druhou stranou) na základ� informací dobrovoln� zp�ístupn�ných vyhlašovatelem.  

C) typ III – kvantifikované environmentální informace zahrnující celý životní 

cyklus produktu. Jsou ur�ené ke srovnání produkt� shodných funk�ních vlastností  

a nezávisle ov��ené t�etí stranou. [20] 

K výše uvedeným typ�m zna�ení se vztahují normy �ady ISO 14020, konkrétn�: 

• ISO  14020 – Environmentální zna�ky a prohlášení - Obecné zásady, 

• ISO 14021 – Environmentální zna�ky a prohlášení - Vlastní environmentální 

tvrzení (typ II environmentálního zna�ení), 

• ISO 14024 – Environmentální zna�ky a prohlášení - Environmentální zna�ení 

typu I - Zásady a postupy, 
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• ISO 14025 – Environmentální zna�ky a prohlášení - Environmentální prohlášení 

typu - III - Zásady a postupy. [20] 

I. typ environmentálního zna�ení 

Tento typ environmentálního zna�ení (ekozna�ení, anglicky ecolabelling) je 

representován tzv. ekozna�kami, ud�lovanými výrobk�m a službám, které spl�ují 

p�edem stanovené požadavky v rámci program� env. zna�ení typu I.  

Pokud podnik zohlednil p�i navrhování výrobku ochranu životního prost�edí, m�l 

by využít možnost tuto informaci uvést na obalu výrobku. K tomuto ú�elu slouží systém 

zna�ení ekologicky šetrných výrobk�. Na základ� prop�j�ené licence jsou produkty 

ozna�ovány ochrannou známkou, tzv. ekozna�kou s identifika�ním �íslem, která 

identifikuje produkt, který si spot�ebitel z �ady dané kategorie produkt� m�že 

p�ednostn� vybrat, nebo	 je garantovaným zp�sobem ov��eno, že je v pr�b�hu celého 

životního cyklu šetrn�jší nejen k ŽP, ale i ke zdraví spot�ebitele. [20] 

Programy zna�ení jsou dobrovolné, mohou být vedeny ve�ejnou nebo soukromou 

agenturou a mohou být národní, regionální nebo mezinárodní. Dnes existuje asi 30 

národních a regionálních program� ekozna�ení po celém sv�t�.  

V �R se m�žeme setkat s národní ekozna�kou "Ekologicky šetrný výrobek". 

Tato ochranná známka je ud�lována od roku 1994, kdy vznikl Národní program 

ozna�ování výrobk�. Vlastníkem ochranné známky je �eská informa�ní agentura 

životního prost�edí (CENIA), garantem  Ministerstvo životního prost�edí a její 

ud�lování �ídí Agentura pro ekologicky šetrné výrobky.    

Program ekozna�ení Evropské unie  

Program ekozna�ení EU vznikl v roce 1992. Jeho právní rámec je dán Na�ízením 

Evropského parlamentu a Rady �. 1980/2000 o revizi programu ekozna�ení 

Spole�enství. K jednotlivým produktovým kategoriím jsou vydávána rozhodnutí. [20] 

Program je spravován Evropskou radou pro ekozna�ení (EUEB) s podporou 

Evropské komise a všech �lenských stát� EU. EUEB tvo�í také zástupci pr�myslu, 

ekologických a spot�ebitelských organizací. Program je sou�ástí širší strategie zacílené 

na podporu udržitelné spot�eby a výroby. Dosažení tohoto cíle je usilováno v kontextu 

Integrované výrobkové politiky zam��ené na celý životní cyklus. [20] 
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Obr. 11.  Loga „ekozna�ení“ �eské republiky a Evropské unie [20] 

                                                        

Výrobek ekozna�ením získá: 

• státem garantované potvrzení vyšší užitné hodnoty na základ� toho, že prošel 

p�ísnými testy prokazujícími spln�ní kvalitativních a ekologických požadavk�,  

• mezinárodní uznání o výrobku doloží, že je k životnímu prost�edí šetrn�jší než 

konkuren�ní a neozna�ené výrobky, 

• doporu�ení zákazník�m od �ady ekologických nevládních organizací, 

• za�adí se mezi prioritn� nakupované zboží všemi institucemi, které používají 

systém zelených zakázek.  

II. typ environmentálního zna�ení (vlastní environmentální tvrzení) 

Problematika vlastních environmentálních tvrzení vydávaných výrobci nebo 

obchodníky souvisí s širší problematikou �estné hospodá�ské sout�že, etikou 

marketingu (inzerce, reklama), spot�ebitelskou politikou a v jejím rámci ochranou 

spot�ebitele. Zásady tohoto druhu zna�ení a prohlášení jsou popsány v norm� ISO 

14021. Jsou rovn�ž sou�ástí dobrovolných kodex� podnikatelské sféry, nap�. Kodexu 

environmentální propagace, vydaného Mezinárodní obchodní komorou (ICC). [18] 

V poslední dob� se k této podob� marketingu obrací �ada výrobc� nebo 

poskytovatel� služeb, kte�í by rádi podpo�ili odbyt svých výrobk�, které mají n�jaký 

pozitivní environmentální aspekt. Jedná se v podstat� o ur�itý druh reklamy 

k p�esv�d�ení odb�ratel� a spot�ebitel�, že práv� jejich zboží je v daném ohledu 

nejlepší. Forma takových vlastních sd�lení m�že být velmi r�zná – od prohlášení po 

speciální zna�ky �i obrazce, které se objevují na samotných výrobcích, jejich obalech, 

p�ípadn� elektronických a tišt�ných materiálech prohlašovatele. Obecn� se pro n� 

používá pojem „vlastní environmentální tvrzení“. [20] 

Firma vydávající toto tvrzení musí být schopna každého kdykoli ujistit  

o správnosti tvrzení prost�ednictvím jasné, v�decky ov��ené a dokumentované metodiky 
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hodnocení. Ve tvrzení lze uvést tu skute�nost, že výrobek získal zna�ku ekologicky 

šetrného výrobku a zd�raznit kritéria, která v d�sledku získání zna�ky spl�uje 

(návaznost na Environmentální zna�ení typu I). Podobn� lze využít dosažených anebo 

dosahovaných cíl� v rámci EMAS nebo EMS dle ISO 14001 a informací získaných 

pomocí metody LCA. [20] 

P�íklady tvrzení: 

• kompostovatelný, 

• recyklovatelný, 

• opakovan� použitelný, 

• snížené množství odpadu. [20] 

Podpora II. a III. typu environmentálního zna�ení má oporu již ve stávajících 

koncep�ních a strategických dokumentech, zejména ve Státní politice životního 

prost�edí. 

III. typ environmentálního zna�ení (environmentálních prohlášení o produktu 

- Environmental Product Declaration – EPD)  

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je dobrovolný informa�ní nástroj, 

který podnik m�že zcela voln� a samostatn� používat k propagaci svých výrobk�, 

p�edstavuje soubor m��itelných informací o vlivu produktu na ŽP v pr�b�hu jeho celého 

životního cyklu (nap�. spot�eba energií a vody, emise do ovzduší, vody a p�dy, produkce 

nebezpe�ných odpad�, vliv na zm�nu klimatu, ozónovou vrstvu, apod.), které mají 

umožnit porovnávání mezi produkty plnícími stejnou funkci. [20] 

Tyto informace se zjiš	ují metodou analýzy životního cyklu (LCA) podle norem 

�SN ISO 14040 a 14044 a mohou být ješt� dopln�ny r�znými dalšími údaji, jež jsou 

považovány za podstatné. Základními informacemi k této studii jsou sou�ástkové  

a materiálové složení produktu, popis p�epravních nárok�, výrobních postup� (finálního 

produktu i jednotlivých díl�), zp�sobu užití, demontáže, recyklace atp. [20] 

Tato podrobná data jsou následn� vložena do specializovaných softwar� 

využívajících rozsáhlé datové báze, jejichž výstupem jsou údaje, poskytující komplexní 

obraz o environmentálních dopadech produktu v rámci jeho celého životního cyklu, tj. 

„od kolébky do hrobu“. 
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Hlavním cílem EPD je dosáhnout prost�ednictvím sd�lování ov��ených, p�esných 

a nezavád�jících informací o environmentálních aspektech výrobk� nebo služeb, 

zvýšení poptávky a nabídky t�ch výrobk� a služeb, které mají nižší negativní dopad na 

ŽP než výrobky v��i nim alternativní. Organizace tímto ov��eným prohlášením sd�lují, 

že jsou d�v�ryhodnými partnery a zavazují se k neustálému omezování negativních 

vliv� produktu na ŽP ve všech fázích jeho životního cyklu. [20] 

Obr. 12.  Logo environmentálního zna�ení III. typu [21] 

 

V rámci environmentální politiky Evropské unie nejsou pro environmentální 

zna�ení a prohlášení typu II a III dosud vytvo�eny žádné specializované nástroje. Jsou 

však samoz�ejmou sou�ástí konceptu Integrované výrobkové politiky a zárove� jsou  

ve všeobecné �ásti sm�rnic o klamavé reklam�. 

2.5 Zásady ekodesignu 

I když se ekodesign stále vyvíjí, lze �íci, že jeho hlavní zásady, které byly poprvé 

uve�ejn�ny v americkém �asopise Innovation v roce 1992, z�stávají v podstat� stejné. 

P�ístup vychází z tradi�ních postup� vývoje výrobk� se zohledn�ním environmentálního 

profilu výrobku a jeho dopad� na životní prost�edí. 

Jedná se o 7 následujících zásad:  

1. Prosazování bezpe�ných produktù a služeb – které budou bezpe�né z hlediska 

zdraví �lov�ka a budou mít co nejmenší negativní dopad na životní prost�edí, 

2. Ochrana biosféry - hledání takových �ešení, aby se minimalizoval únik jakékoliv 

látky, která by mohla poškodit ovzduší, vodu �i p�du, 

3. Udržitelné využívání p�írodních zdroj� - usilování jak o udržitelné užívání 

obnovitelných p�írodních zdroj�, tak i o ochranu vegetace, zv��e  a p�vodní p�írody, 

4. Snižování odpad� a zvyšování recyklace - p�i návrzích výrobk� dbát na 

p�izp�sobivost, opravitelnost a recyklaci používáním n�kolika jednoduchých 

recyklovatelných a nesmíšených materiál�,  namísto  používání slitin a vrstvených 

materiál�, 
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5. Šetrné užívání energie – p�i návrzích vybírat environmentáln� bezpe�né energetické 

zdroje a zavád�t úsporná opat�ení spot�eby energie ve výrob� a fázi užívání výrobku, 

zvlášt� potom u výrobk�, které mají nejvýrazn�jší dopady ve fázi užívání,  

6. Snižování rizika - hledání cest, jak minimalizovat environmentální a zdravotní rizika 

jak zam�stnanc�, tak i zákazník�, 

7. P�edávání informací - vzájemné p�edávání informací, které by mohly pomoci  

ve výb�ru nejvhodn�jších materiál� a postup�. [21] 

2.6 Strategie ekodesignu 

Strategie ekodesignu závisí nejprve na tom, zda se jedná o zm�nu konstrukce 

stávajícího výrobku nebo o vývoj zcela nové koncepce výrobku. Na základ� vybrané 

strategie se pak zvolí n�který z používaných systematických p�ístup�. [8] 

1) vývoj zcela nové koncepce výrobku 

P�i vývoji zcela nové koncepce výrobku se nezvažuje hmotná stránka výrobku, ale 

funkce, která má být výrobkem pln�na a zp�sob jakým bude pln�na. Zvažují se proto 

následující možnosti:  

a) tzv. dematerializace – možnost náhrady výrobku službou, 

b) možnost spole�ného užívání, 

c) integrace funkcí – možnost náhrady více výrobk� jedním, multifunk�ním, 

d) stanovení funk�ního optima – tzn. nap�. náhrada vícenásobného balení 

výrobk�.  

2) zm�na konstrukce výrobku  

V p�ípad�, že se jedná o zm�nu konstrukce výrobku, rozeznáváme 7 druh� 

strategií ekodesignu, které lze podle oblasti jejich p�sobení, rozd�lit do následujících 

t�í skupin: 

A) Strategie zam��ené na složení výrobku 

B) Strategie zam��ené na stavbu výrobku 

C) Strategie zam��ené na obslužné systémy 
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ad A) Strategie zam��ené na složení výrobku 

1. Výb�r materiál� a sou�ástí s nízkým negativním vlivem na životní prost�edí 

• snížení užití nebezpe�ných chemických látek, 

• užití obnovitelných a recyklovatelných materiál�, 

• užití materiál� s nízkými energetickými nároky na výrobu, 

2. Snižování spot�eby materiál� 

• snížení hmotnosti výrobku, 

• snížení objemu a rozm�ru výrobk�, 

• snížení po�tu r�zných druh� materiál� v jednom výrobku, 

• snížení po�tu sou�ástí a montážních celk� výrobku, 

ad B) Strategie zam��ené na stavbu výrobku 

3. Optimalizace výrobních proces� 

• zavád�ní inovací výrobních proces� dle zásad �istší produkce, 

• snížení po�tu výrobních operací, 

• snížení energetických nárok� výroby, 

• snížení spot�eby pomocných materiál�, 

4. Optimalizace distribu�ních sítí výrobku 

• minimalizace transportované hmotnosti a objemu, 

• snížení množství obalového materiálu, 

• volba vratných a recyklovatelných obalových materiál�, 

• energeticky efektivní druh transportu, 

5. Snížení negativních dopad� na životní prost�edí b�hem užívání výrobku 

• snížení spot�eby energií, 

• zvyšování efektivity využití energií, 

• snadná údržba a opravy výrobk�, 

• zvýšení životnosti výrobku, 

• „�istší“ zdroje energie, 

• snížení spot�eby a množství spot�ebních materiál�, 

• „�istší“ spot�ební materiály, 

• snížení odpad� z provozu výrobku, 
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ad C) Strategie zam��ené na obslužné systémy 

6. Optimalizace životnosti výrobku 

• optimalizace funk�nosti výrobk�, 

• zvýšení spolehlivosti a životnosti výrobku, 

• zajišt�ní snadné údržby výrobku spot�ebitelem, 

• zajišt�ní snadné opravitelnosti výrobku, 

7. Optimalizace zp�sobu likvidace výrobku po skon�ení životnosti 

• renovace, modernizace a op�tovné použití výrobku, 

• snadná demontáž výrobku, 

• snadná identifikace a t�íd�ní materiál� a sou�ástí výrobku, 

• op�tovné využití sou�ástí výrobk�, 

• recyklace materiál� výrobku, 

• energetické využití materiál� výrobku, 

• zamezení úniku nebezpe�ných látek z výrobku. [8]  

Zavedení ekodesignu pro nový výrobek nebo pro zlepšení již existujícího výrobku 

probíhá v n�kolika vzájemn� navazujících krocích zahrnujících jeho celý životní cyklus. 

Jednotlivé kroky znázor�uje Obr. 13.  

Obr. 13.  Oblasti aplikace ekodesignu [8] 
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2.7 Postup p�i ekodesignu 

Rámcový postup p�i ekodesignu se neliší od b�žn� používaného postupu návrhu  

a konstrukce výrobk�, novým prvkem je p�edevším stanovení environmentálního 

profilu výrobku, tzn. ur�ení všech významných faktor�, jimiž výrobek negativn� 

p�sobí nebo bude p�sobit na životní prost�edí v pr�b�hu svého celého životního cyklu  

a zvolení vhodné strategie ekodesignu, �ili zp�sobu, jímž bude tento dopad snížen.  

U každého faktoru je nutné ur�it rozsah a intenzitu jeho p�sobení a následky, které toto 

p�sobení v životním prost�edí vyvolá a rozhodnout o opat�eních, jež je budou 

minimalizovat. [8] 

Tento postup m�žeme zjednodušen� popsat takto: 

1) Stanovení funk�ního profilu výrobku 

2) Stanovení environmentálního profilu výrobku 

3) Výb�r strategie ekodesignu pro snížení dopad� na ŽP v celém rozsahu 

životního cyklu 

2.7.1  Metoda LCA (Life Cycle Assessment) ve spojení s ekodesignem 

P�i realizaci ekodesignu se využívá mnoha metod a postup�, p�edevším metody 

LCA a r�zných metod „vícekriteriálního“ hodnocení. Metoda LCA neboli metoda 

posuzování životního cyklu pat�í mezi nejd�ležit�jší analyticko informa�ní nástroje 

environmentální politiky, s jehož pomocí lze zjistit a posoudit negativní dopady 

vybraného výrobku (služby) na ŽP a to v pr�b�hu jeho celého životního cyklu.  

V systému mezinárodních norem environmentálního managementu, tj. v �ad� ISO 

14000, je �azena p�ímo mezi nástroje managementu. Tento systematický postup je ur�en 

dle norem �ady ISO 14040. [1] 

Oficiální definice metody LCA je uvedena v �SN EN ISO 14040 a zní: „LCA je 

shromaž�ování a vyhodnocování vstup�, výstup� a možných dopad� na životní 

prost�edí výrobkového systému b�hem jeho celého životního cyklu“. [18] 

Použití metody LCA nevyžaduje vn�jší sou�innost. Podnik ji m�že používat na 

základ� vlastního uvážení. Metoda je univerzální a m�že jí použít každá organizace, 

která pot�ebuje objektivn� posuzovat a vzájemn� porovnávat vlivy ur�itých systém� 

(výrobk�, služeb, proces�) na životní prost�edí. [1] 
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Výhody metody LCA: velkou výhodou LCA je, že nabízí normalizovaný zp�sob 

na výpo�et velikosti vliv�, jimiž posuzovaný produktový systém p�ispívá ke globálním 

problém�m, takže lze spo�ítat a porovnat negativní vlivy r�zných variant a vybrat 

optimální �ešení a podle n�j pak stanovit cíle environmentální politiky EMAS. [18] 

Nevýhody metody LCA: uplatn�ní metody LCA vyžaduje pom�rn� velké 

množství dat a jejich sb�r je �asov� i finan�n� náro�ný. Tuto p�ekážku pomáhají 

p�ekonat databáze materiál� obsahující informace o jejich dopadech.  

Výrobkové nástroje, tj. LCA, ekodesign nebo environmentální zna�ení mohou 

svým ú�inkem p�esáhnout hranice podniku ob�ma sm�ry, tj. ovlivnit jak dodavatele, tak 

odb�ratele. Oba typy nástroj� se dopl�ují, protože každá zm�na výrobku s sebou nese  

i zm�nu ve výrobním procesu. 

2.7.2 Plán realizace ekodesignového projektu 

Plán realizace ekodesignového projektu lze uskute�nit v níže specifikovaných 

sedmi krocích, které mohou doplnit a zlepšit tradi�ní proces návrhu výrobk�. Jednotlivé 

fáze provád�ní ekodesignu jsou analogické fázím provád�ní �istší produkce. [8] 

Z uvedených krok� lze podle pot�eby realizovat pouze ty, které odpovídají 

konkrétní situaci v podniku a specifik�m navrhovaného nebo inovovaného výrobku. 

Délka trvání ekodesignových projekt� je závislá na komplexnosti výrobku a hloubce 

provád�ných zm�n v designu výrobku. U v�tšiny projekt� se pohybuje v rozmezí 3 - 12 

m�síc�. Ekodesignový projekt vyžaduje sou�innost n�kolika úsek� v podniku 

podílejících se na vzniku nebo inovaci výrobk�. Projektový tým je obvykle sestaven  

z lidí, kte�í z hlediska svých rozdílných aktivit v rámci podniku mohou zastávat opa�né 

názory na vývoj výrobku. Tato „neshoda“ stimuluje k nalézání nových �ešení, které 

mohou být v kone�ném d�sledku v souladu se zpo�átku protich�dnými požadavky. [8] 

Realizace ekodesignového projektu je pro podnik p�íležitostí k získání zkušeností  

v nové oblasti zvyšující efektivitu práce a zvyšující jeho konkurenceschopnost. 

D�ležitým aspektem využití nov� získaných znalostí je záv�re�né vyhodnocení výsledk� 

realizovaného projektu. [8] 

Plán realizace ekodesignového projektu:  

1) Organizace ekodesignového projektu 
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• podpora a závazek vedení podniku, 

• sestavení projektového týmu, 

• sestavení plánu a rozpo�tu projektu, 

2) Výb�r výrobku 

• sestavení kritérií výb�ru výrobku, 

• výb�r výrobku, 

• detailní popis výrobku, 

• detailní popis ekodesignového projektu, 

3)  Stanovení ekodesignové strategie 

• analýza environmentálního profilu výrobku, 

• analýza interních a externích vliv� na design výrobku, 

• vygenerování možných alternativ zlepšení designu výrobku, 

• posouzení p�ínos� alternativ zlepšení výrobku, 

• výb�r a definice ekodesignové strategie, 

4) Generování a výb�r návrh� �ešení 

• vytvo�ení možných návrh� inovací výrobku, 

• výb�r vhodných návrh� �ešení, 

5) Vytvo�ení detailního konceptu výrobku 

• praktické uplat�ování ekodesignové strategie, 

• posouzení proveditelnosti koncept�, 

• výb�r nejvhodn�jšího konceptu, 

6) Propagace a uvedení výrobku do výroby 

• interní propagace nového designu výrobku, 

• vytvo�ení plánu propagace výrobku, 

• p�íprava výroby, 
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7) Následné aktivity 

• zhodnocení výsledk� realizace výrobku s novým designem, 

• zhodnocení výsledk� celého projektu, 

• vytvo�ení ekodesignového programu. [8] 

2.8 Výhody a nevýhody ekodesignu  

Používání ekodesignu m�že podniku p�inést mnoho ekonomických výhod. Krom� 

výroby zcela nového a na trhu dosud neexistujícího produktu �i nabízené služby, což by 

m�lo posílit postavení podniku na trhu je cílem ekodesignu, tak jako v p�ípad� zavád�ní 

systému jakosti, dosáhnout snížení náklad�. B�hem analýz se �asto objeví skryté 

nedostatky i rezervy, které mohou být využity z hlediska designu výrobku v podob� 

snížení materiálových a energetických nárok� ve fázi jeho výroby i užívání. [18] 

Náklady dále snižuje i minimalizace používání vzácných prvk� a snaha o op�tné 

používání n�kterých sou�ástí nebo o používání recyklovaných materiál�. Nutnost 

omezovat používání toxických a nebezpe�ných látek snižuje riziko a možnosti vzniku 

havárií.  

2.8.1 Výhody zavád�ní ekodesignu  

Provozní výhody 

• úsp�šné napl�ování požadavk� environmentální legislativy, 

• prevence problém� v oblasti životního prost�edí, zdraví a bezpe�nosti práce, 

• snížení budoucích rizik spojených s odpov�dností související s výrobkem, 

• posílení komunikace uvnit� podniku, s dodavateli i zákazníky, 

• zvýšení odpov�dnosti a posílení spolupráce pracovník�, 

Ekonomické výhody 

• získání konkuren�ní výhody, 

• zvýšení užitné hodnoty výrobku pro zákazníka, 

• zefektivn�ní systému výroby, 

• snížení výrobních náklad�, 

• snížení provozních náklad� výrobku, 

• zlepšení environmentálního profilu podniku, 

• zvýšení zájmu odb�ratel�, 
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Marketingové výhody 

• za�len�ní pot�eb a požadavk� zákazníka do vývoje výrobku, 

• vývoj inovovaných výrobk� šetrných k životnímu prost�edí, 

• posílení image založené na vztahu podniku k životnímu prost�edí, 

• poskytování informací zákazníkovi o výrobku a jeho dopadech na životní 

prost�edí. [8] 

2.8.2 Nevýhody a rizika ekodesignu 

Mezi hlavní p�ekážky širšího využívání ekodesignu v sou�asné dob� pat�í 

p�edevším nedostupnost informací a málo všeobecných znalostí o celém konceptu. 

Praktické využití ekodesignu je pom�rn� finan�n� i �asov� náro�nou záležitostí 

vyžadující zkušené odborníky, kte�í sledují vývoj v mnoha oblastech a musí neustále 

rozši�ovat své znalosti týkající se jak vývoje energetických zdroj� a chování látek  

v životním prost�edí, tak i p�ípadného rozvoje pomocných metod (LCA, vícekriteriální 

hodnocení, apod.). Podniku se �asto vyplatí vyškolit si své ekodesignery. [18] 

Aby úsilí ekodesignér� nep�išlo nazmar, musí podnik p�ed uvedením výrobku na 

trh realizovat zelený marketing zd�raz�ující snížený negativní dopad nového výrobku 

na životní prost�edí a zajistit, aby byl spot�ebitel detailn� informován nejen o správném 

používání výrobku z hlediska životního prost�edí, ale i o jeho nejlepší likvidaci jako 

spot�ebního odpadu. 

2.9 Zelený marketing  

D�ležitou záv�re�nou �ástí ekodesignu je tzv. zelený marketing, v n�mž lze 

využít mimo jiné vlastní environmentální tvrzení a environmentální prohlášení typu III. 

Profil ekodesignového výrobku je zdrojem mnoha informací, které b�žn� nejsou p�i 

propagaci výrobk� využívány. 

Pro výrobky, do jejichž vývoje a konstrukce byly zapracovány požadavky ochrany 

životního prost�edí m�že výrobce uplat�ovat principy tzv. zeleného marketingu, který je 

zacílen jednak na omezené dopady výrobku na životní prost�edí a jednak na skute�nost, 

že výrobce má odpov�dný p�ístup k ŽP, monitoruje vlivy svých �inností na ŽP a snaží 

se je omezovat. [22] 
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Pro propagaci environmentáln� šetrných výrobk� je vhodné vybrat n�kolik 

klí�ových pozitivních informací, nap�. ekologicky šetrné materiály nebo snadná 

recyklace výrobku po skon�ení životnosti. Jejich prezentování musí být pro spot�ebitele 

srozumitelné. K dosažení úsp�chu v reklamní kampani velmi p�isp�je, když vedle 

stru�ného uvedení vlastností, kterými výrobek p�ispívá ke snížení negativního dopadu 

na ŽP, je zárove� i vysv�tleno, jak se tato skute�nost odrazí v životním prost�edí  

a v život� jedince �i spole�nosti. Nesta�í tedy uvést, že výrobek "neobsahuje freony", 

ale je zárove� nutné zd�raznit, že se tím p�ispívá ke snížení rozkladu ozónové vrstvy, 

kterou �lov�k pot�ebuje pro snížení množství ultrafialového zá�ení, jež zp�sobuje 

rakovinu k�že  a vede k oslepnutí. [22] 

U spot�ebitele, který je obeznámen s problematikou životního prost�edí, se mohou 

tyto informace stát rozhodujícím prvkem p�i výb�ru zboží. Ú�inn� p�sobí také 

informace, které upozor�ují spot�ebitele na fakt, že volbou tohoto výrobku se sám podílí 

na omezování negativních dopad� na ŽP (nap�. tím, že výrobek ve fázi užívání 

nespot�ebovává žádné nebezpe�né látky). Zve�ej�ovaná informace o environmentálních 

vlastnostech výrobku musí být samoz�ejm� založena na spolehlivém vyhodnocení 

environmentálních dopad� výrobku, tj. nesmí být zavád�jící a zkreslující.  [22] 

A�koliv není doposud v �eské republice zvykem informovat spot�ebitele  

o environmentálních vlastnostech výrobk�, v mnoha západních zemích, p�edevším 

v N�mecku a Dánsku, se jedná již o b�žnou sou�ást propagace výrobk�, spot�ebiteli 

mnohdy vyžadovanou. Tento trend se dá v budoucnosti p�edpokládat i u nás. Zelený 

marketing obvyklou propagaci výrobk� nikterak neprodražuje. [22] 

Konkrétní vysv�tlení p�ísp�vku výrobku k ochran� životního prost�edí nejen 

zvyšuje dopad reklamy, ale p�ispívá i ke zvýšení všeobecné informovanosti spot�ebitele  

o problémech ŽP, jež je stále ješt� nedostate�ná. Tento koncept je v souladu s Kodexem 

environmentální inzerce ICC (Sv�tové obchodní komory) a má oporu i v užívání 

environmentálního zna�ení všech typ�. Zelený marketing je sou�ástí environmentální 

politiky Evropské unie a našel své vyjád�ení i v usnesení vlády �R, podporujícím nákup 

ekologicky šetrných výrobk� pro státní instituce a v rámci ve�ejných zakázek.  
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3. CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

V této �ásti jsou stru�n� shrnuty technické a obchodní údaje o posuzovaném 

výrobku, které poskytl výrobce.  

Sedadla jsou ur�ena pro p�epravu cestujících v regionální a mezim�stské 

doprav� ve vozech 2. t�ídy, kde zajiš	ují pot�ebný komfort p�i cestování. Konstrukce 

sedadel je dostate�n� robustní, aby splnila pevnostní požadavky p�i dodržení 

pot�ebné lehkosti  

a pohodlí p�i užívání. Všechna sedadla jsou koncipována jako dvojsedadla a jsou 

vybavena podru�kami u okna i na stran� uli�ky. Sedadla jsou pevná, bez možnosti 

polohování podru�ky �i jiného dílu. 

Produkce v roce 2007 �inila 30 voz� po 200 sedadel, tzn. celkem 6000 ks 

dvojsedadel. Výhled na rok 2008 je cca 4000 ks dvojsedadel.  

Obr. 14.  Dvojsedadlo SEM - 000 [23] 
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3.1 Materiálové složení výrobku 

Dvojsedadlo je složeno z následujících díl�:  

Obr. 15.  Díly dvojsedadla, [vlastní zpracování z poskytnutých dat spole�nosti] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobek má hmotnost cca 30 kg a je složen z následujících materiál�: 

Tab. 1.  Materiálové složení dvojsedadla [vlastní zpracování z poskytnutých dat 

spole�nosti] 

 

Materiál Hmotnost (kg) 

ocel 15,5 

d�evo 5,2 

PUR 4,5 

ABS 3,01 

plast 0,34 

látka 1,3 

k�že 0,04 

práškové barvy 0,11 

 

DVOJSEDADLO 

�aloun�ní Rám dvojsedadla Ostatní komponenty 

Podhlavník 

Op�rák 

Sedák 

ABS kryt zad 

Kryt podru�ek 

Spojovací mat. 
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Graf  1.  Materiálové složení dvojsedadla [vlastní zpracování dle hmotnostní 

specifikace] 

Hmotnost (kg)

ocel

d�evo

PUR

ABS

plast

látka

k�že

práškové barvy

 

�aloun�ní:  

• �aloun�né �ásti, sedák a op�rák jsou potaženy látkou, 

• podhlavník je potažen k�ží, 

• �aloun�ní je vypln�no polyuretanovou (PUR) p�nou na podklad� tvo�eném 

bukovou p�ekližkou, která je opat�ena neho�lavým nát�rem FLAMGARD 

(výrobce Qualichem s.r.o.), 

• použité polyuretanové p�ny jsou neho�lavé a mají hustotu 85-95 kg/m3.[24] 

3.2 Výrobní postupy a použité technologie  

P�i výrob� dvojsedadla jsou aplikovány následující technologie: 

Výrobní operace pro kovové sou�ásti:  

• ohýbání plech� a profil�, 

• pálení plech� a profil� laserem, 

• �ezání závit�, 

• vystružování d�r, 

• soustružení, 

• svá�ení, 
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Výrobní operace pro plastové sou�ásti: 

• vst�ikování plastu (kryt podru�ky), 

• vakuové lisování plast� (ABS kryt zad), dokon�ovací operace se provád�jí dle 

složitosti ru�n� nebo na CNC frézovacích centrech, 

Povrchová úprava a barevnost:  

• vzorování potahové látky i koženky je specifikováno odb�ratelem, 

• kostry sedadel v�etn� madla jsou nast�íkány práškovým plastem 

POXYPOLYESTER NCS 6005 R80B,   

• podru�ky i plastový kryt zad je v barv� NCS 6005 R80B,   

• povrchová úprava všech spojovacích �ástí je provedena antikorozní povrchovou 

úpravou. [24] 

Montáž:  

Montáž sedadla je provád�na výrobcem p�ed balením a distribucí. Jednotlivé 

kroky montáže jsou popsány v pracovních postupech zpracovaných informa�ním 

systémem  Helios. Celkový �as pot�ebný pro montáž jednoho dvojsedadla �iní cca 20 

min. 

Pro montáž a je doporu�eno používat b�žné ná�adí a montážní pom�cky, 

p�edevším šrouby M12, M6 a Al nýty. Šroubové spoje  se zajiš	ují proti pooto�ení 

lepidlem Loctite (dodavatel Henkel, a.s.). Pokud se zadní kryt sedadla dotýká st�ny nebo 

jiného sedadla, je nutné místo styku chránit vhodným m�kkým materiálem. 

Zjednodušený postup montáže je následující: nakomaxitovaný rám se vloží  do 

montážního stojanu a pro�istí se závitové p�ipojovací otvory, akumulátorovou vrta�kou 

se p�išroubuje �aloun�ní podru�ky, pneumatickou nýtova�kou se p�inýtuje ABS kryt 

zad. Nasune se podhlavník s �aloun�ním zad a folií se p�ivine k rámu aby nevypadl, 

poté se nasunou krycí plastové zátky. [25] 

Montáž provádí výrobce jen �áste�n�. �aloun�ní sedáku si montuje zákazník 

p�ímo ve voze, protože kompletn� smontované sedadlo nelze do vozu z rozm�rových 

d�vod� umístit. 

Pro zákazníka jsou zpracovány technické podklady pro sedadlo SEM-000, které 

obsahují seznam náhradních díl� a návod na jejich vým�nu – viz. P�íloha 1. 
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3.3 Funk�ní vlastnosti a zp�sob používání výrobku 

Dvojsedadla jsou navržena a konstruována tak, aby jejich životnost dosahovala až 

30 let. Slouží k pohodlnému sezení v regionální p�eprav� na menší vzdálenosti  

a z tohoto d�vodu také nejsou polohovatelná. Dvojsedadla nejsou vybavena b�žným 

p�íslušenstvím (multimediální panel pro p�ipojení notebooku, DVD, osv�tlení…), které 

nap� známe ve vlacích mezinárodní p�epravy vyšší kvality EC a IC. 

Ve fázi užívání doporu�uje výrobce následující zp�sob údržby: ne�aloun�né díly 

je možno �istit b�žnými �istícími prost�edky. Zne�išt�né potahy �aloun�ných díl� je 

možno �istit jemným kartá�ováním, vysáváním, jemným klepáním, šampónováním 

suchou p�nou, nebo vhodnou kombinací t�chto zp�sob�. Nesmí se v žádném p�ípad� 

namo�it, prát ve vod� ani prát ve vod� s pracími prášky! V p�ípad� poškození potah� 

nebo PUR p�ny jenutno vym�nit celý �aloun�ný díl. [24] 

3.4 Zna�ení, balení a distribuce 

Každé dvojsedadlo je ozna�eno samolepicím identifika�ním štítkem umíst�ném 

na rámu sedadla. Zna�ení dvojsedadel se provádí  p�ed jejich balením a je následující:  

Obr. 16.  Identifika�ní štítek dvojsedadla [26] 

 

Sedadla jsou dodávána na d�ev�ných europaletách, zabezpe�ena proti posunutí 

plastovými p�ebalovými pásky a zabalena v ochranné plastové fólii. Obal je viditeln� 

ozna�en informacemi o povaze p�epravovaného výrobku, jeho základními technickými 

údaji a údaji o výrobci. Podle informace od dodavatele obal� jsou jak polypropylenové 

p�ebalové pásky, tak i ochranná plastová fólie recyklovatelné. Pro p�esun sedadel je 

nutno použít za�ízení ur�ené pro manipulaci s europaletami za dodržení zvýšené 

opatrnosti.  

Vyrobeno dne  :  22.01.2008
Zakázka �.(v�z): 61011030.029

Typ                   :  SEM - 000

�.výkresu : SEM - 001SEDADLO
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Obvyklým zp�sobem p�epravy je silni�ní doprava. Pro transport jsou využívány 

valníková vozidla (náv�sy - p�ív�sy) o nosnosti do 25 tun (do 38 EUR palet), tzn., že 

jedno vozidlo p�epraví najednou celý jeden v�z, tj.  200 ks dvojsedadel.  

Skladování je nutno provád�t v neporušených p�epravních obalech, v suchých  

a bezprašných prostorách. 

3.5 Nakládání s výrobkem po skon�ení jeho životnosti 

Výrobce v technických podkladech uvádí následující doporu�ený postup 

likvidace: po rozložení sedadla je nutno jednotlivé komponenty rozt�ídit podle druhu 

materiálu a takto je p�edat firm� zabývající se likvidací odpadu (sb�rné suroviny) jako 

separovaný odpad. Všechny použité materiály jsou b�žn� p�ijímány. [24] 

3.6 Marketing a propagace výrobku 

Výrobek je propagován a nabízen na zahrani�ním trhu. Odb�ratelem je švýcarská 

firma Stadler a koncovým zákazníkem Polské a Ma
arské dráhy. Firma Stadler provádí 

kompletní montáž voz�, tj. i s dodanými dvojsedadly. 

Propagaci zajiš	uje marketingové odd�lení výrobce ve spolupráci s externím 

grafickým studiem, k výrobku jsou vytišt�ny informa�ní letáky. Marketing a propagace 

se zam��ují na kvalitu a atraktivní design. Další výhodou je pro odb�ratele zajímavá 

cena.  

Propaga�ní materiály neposkytují informace o dopadech výrobku na životní 

prost�edí. [27] 
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4. POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPAD	 VÝROBKU NA 

ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ  

4.1 Cíle hodnocení dopad� výrobku na ŽP 

Aby bylo možné p�i navrhování, resp. redesignu výrobku uplatnit principy 

ekodesignu, je nutné nejprve ur�it, jaké dopady na životní prost�edí vznikají 

v jednotlivých fázích životního cyklu výrobku. Výrobce následn� rozhoduje o tom, které 

z t�chto dopad� výrobku na ŽP by bylo vhodné omezit a jakou ekodesignovou strategii 

p�i tom uplatnit.    

4.2 Vymezení rozsahu hodnocení dopad� na ŽP 

Pro ú�ely této diplomové práce byly vybrány následující fáze životního cyklu 

dvojsedadla, které byly p�edm�tem hodnocení: 

 

 

 

Do hodnocení fáze výroby jsou zahrnuty také environmentální dopady související  

se zpracováním materiál� a surovin pro výrobu polotovar�. 

Fáze balení a distribuce výrobku zahrnuje hodnocení environmentálních dopad� 

obal�, balicích proces�, distribuce výrobku ke spot�ebiteli a nakládání s použitými 

obaly. 

Hodnocení fáze užívání výrobku se zam��ilo na procesy údržby a oprav výrobku  

a také na pomocné prost�edky nutné p�i b�žném užívání výrobku. 

Fáze odstran�ní výrobku po ukon�ení jeho životnosti byla hodnocena 

z hlediska alternativ možného naložení s výrobkem po skon�ení užitné fáze životního 

cyklu výrobku. 

 

Výroba 
Balení a 

distribuce 
výrobku 

Fáze užívání 
výrobku 

Odstran�ní výrobku 
po ukon�ení jeho 

životnosti 
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4.3 Kvantitaivní hodnocení dopad� výrobku na ŽP 

4.3.1 Metodika hodnocení 

Pro kvantitativní vyhodnocení dopad� dvojsedadla na ŽP byly použity softwary  

Eco-It a SimaPro 7.1, které umož�ují pomocí zvolených metod vyhodnotit a vzájemn� 

srovnat p�ípadné negativní vlivy konkrétního výrobku na ŽP a to z hlediska jeho 

materiál� a proces�.  

Zkušební verze softwaru Eco-It a demo verze softwaru SimaPro 7.1 jsou voln� 

dostupné na internetových stránkách spole�nosti PRé Consultants bv, konkrétn� na 

http://www.pre.nl/download/default.htm. 

Pro hodnocení byla v softwarech zvolena metodika Eco-Indicator 99, která �lení 

dopady jednotlivých fází životního cyklu výrobku do t�í základních kategorií: 

1) Dopady na lidské zdraví 

2) Dopady na kvalitu ekosystému 

3) Dopady na �erpání p�írodních zdroj� 

Pomocí váhového systému jsou hodnotová vyjád�ení dopad� jednotlivých fází 

životního cyklu výrobku agregována do jediné hodnoty, která je ozna�ena jako 

ekoindikátor. Ekoindikátory jsou bezrozm�rná �ísla (uvád�ná se zkratkou Pt = point), 

která vyjad�ují celkové environmentální dopady výrobk� nebo proces�. �ím vyšší 

je hodnota ekoindikátoru, tím závažn�jší dopad na životní prost�edí p�edstavuje.  

Metodika používá a kombinuje údaje z nejr�zn�jších databází tak, aby dopady 

jednotlivých materiál� a �inností byly stanoveny co nejp�esn�ji. Vzhledem 

k bezrozm�rnému vyjád�ení hodnoty ekoindikátoru a tím i možnosti akumulovat do 

kone�ného skóre r�zné parametry, je tato metodika posuzování dopad� na ŽP nejlépe 

využitelná p�i srovnávání r�zných alternativ téhož výrobku, resp. p�i srovnávání dopad� 

r�zných referen�ních výrobk� mezi sebou. [22] 

S ohledem na specifi�nost n�kterých údaj� byly metodikou Eco-Indicator 99 

vyhodnoceny fáze výroby, užitná fáze a fáze odstran�ní po skon�ení životnosti. Fáze 

balení a distribuce výrobku byla p�edm�tem kvalitativního hodnocení jinou metodou. 
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4.3.2 Hodnocení fáze výroby z hlediska materiál� a proces� 

Nejprve byly v softwaru Eco-It vyhodnoceny dopady jednotlivých díl� 

dvojsedadla. Zadávané hodnoty vycházely z výše uvedené hmotnostní specifikace.  

Graf 2. znázor�uje hodnoty dopad� jednotlivých díl� dvojsedadla. Ty ukazují, že  

z hlediska dopad� na životní prost�edí je nejvýznamn�jší výroba a procesní zpracování 

ocelového rámu dvojsedadla.  

Graf  2.  Analýza environmentálních dopad� díl� dvojsedadla [vlastní zpracování dle 

hmotnostní specifikace] 

 

Rám dvojsedadla  

P�i analýze ocelového rámu z hlediska materiál� a výrobních operací bylo 

vyhodnoceno, že nejv�tší dopady na životní prost�edí souvisí s p�ímou výrobou oceli 

pro sou�ásti dvojsedadla. Následné procesy zpracování oceli (ohýbání, soustružení, 

svá�ení,..) a povrchové úpravy p�edstavují dopady �ádov� nižší.  

Hodnocení vliv� bylo provedeno v softwaru SimaPro 7.1. Grafy 3. a 4. 

znázor�ují velikost dopad� výroby 14,3 kg oceli pot�ebné pro rám dvojsedadla 

z hlediska vliv� a �erpání p�írodních zdroj�, vlivu na lidské zdraví a kvalitu 

ekosystému. 
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Graf  3.  Analýza výroby 14,3 kg oceli z hlediska vliv� na p�írodní zdroje, zdraví  

a ekosystém kvality [vlastní zpracování dle hmotnostní specifikace] 

 

Graf  4.  Analýza výroby 14,3 kg oceli z hlediska �erpání p�írodních zdroj� [vlastní 

zpracování dle hmotnostní specifikace] 

 

 



 49 

ABS kryt zad 

Druhý nejvýznamn�jší dopad byl vyhodnocen u ABS krytu zad. Ekoindikátorová 

hodnota pro výrobu materiálu ABS je pom�rn� vysoká. Dle informace od dodavatele 

ABS díl�, je však tento materiál recyklovatelný, takže v kone�né fázi nep�edstavuje 

významnou zát�ž na životní prost�edí. 

�aloun�né díly dvojsedadla 

T�etí nejv�tší dopad na životní prost�edí byl vyhodnocen u op�ráku. Materiálová 

skladba jednotlivých �aloun�ných �ástí dvojsedadla se významn� neliší a vyšší dopad 

op�ráku je tedy zp�soben pouze jeho vyšší hmotností v porovnání s ostatními díly. 

  Detailní analýza materiál� op�ráku dle Grafu 5. dále ukazuje, že k jeho 

dopad�m na životní prost�edí nejvíce p�ispívá polyuretanová výpl�. Tyto dopady 

souvisí, stejn� jakou u výše analyzovaných ocelových a ABS �ástí, s vlastní výrobou 

PUR p�ny pro �aloun�né díly dvojsedadla. 

Graf  5.  Analýza op�ráku dvojsedadla [vlastní zpracování dle hmotnostní specifikace] 

          
4.3.3 Hodnocení fáze užívání výrobku 

Vyhodnocení užitné fáze dvojsedadla pomocí softwaru Eco-It ukázalo, že 

vzhledem k tomu, že dvojsedadlo není polohovatelné, nep�edstavuje žádné nároky 

z hlediska energetické spot�eby a dále vzhledem k minimální pot�eb� dopl�kových 

p�ípravk� a látek pro údržbu dvojsedadla, je dopad této fáze na životní prost�edí 

zanedbatelný. To je patrné i z níže vyobrazeného Grafu 6., který porovnával výsledky 

hodnocení t�í vybraných fází. 
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Graf  6.  Porovnání dopad� dvojsedadla ve fázi výroby, užívání a nakládání po 

skon�ení životnosti [vlastní zpracování dle hmotnostní specifikace] 

 

 

Pozn. ke grafu 6.: Hodnota ekoindikátoru ve fázi nakládání s výrobkem po skon�ení životnosti je 

ovlivn�na volbou scéná�e nakládání s výrobkem, viz kapitola 4.3.4. 

4.3.4 Hodnocení fáze odstran�ní výrobku po skon�ení životnosti 

Dvojsedadlo bylo uvedeno na trh v roce 2006 a z toho d�vodu doposud nenastala  

u žádného konkrétního výrobku fáze ukon�ení životnosti. Proto byly v rámci této 

diplomové práce zvažovány pravd�podobné alternativy budoucího nakládání 

s výrobkem po skon�ení jeho životnosti. 

Alternativa 1 

Podíl hmotnosti výrobku k recyklaci    75 % 

Podíl hmotnosti výrobku uložený na skládku    20 % 

Podíl hmotnosti výrobku pro energetické využití      5 % 

 

Tato kombinace zp�sob� nakládání s výrobkem po ukon�ení životnosti je 

z hlediska dopad� na životní prost�edí relativn� p�íznivá a z hlediska dnešních postup� 

nejlépe odpovídá pravd�podobnému scéná�i skute�ného odstran�ní výrobku po skon�ení 

jeho životnosti. Jak ukazuje Graf 7., ekoindikátorová hodnota této alternativy snižuje 

celkový dopad výrobku na ŽP o – 0,67 Pt. 
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Graf  7.  Nakládání s výrobkem po skon�ení jeho životnosti – alternativa 1 [vlastní 

zpracování dle hmotnostní specifikace] 

 

Alternativy 2 a 3 byly zvoleny tak, aby ukázaly, do jaké míry je výsledné skóre 

ekoindikátoru citlivé na volbu zp�sobu odstran�ní výrobku po skon�ení jeho životnosti.   

Alternativa 2 

Podíl hmotnosti výrobku k recyklaci: 100% 

Podíl hmotnosti výrobku uložený na skládku:    0% 

Podíl hmotnosti výrobku pro energetické využití:    0% 

 

Alternativa 2 je z hlediska dopad� na životní prost�edí nejšetrn�jší, �emuž 

odpovídá i celkové skóre ekoindikátoru, který snižuje negativní dopad výrobku na 

životní prost�edí o - 0,89 Pt - viz Graf  8. 

Graf  8.  Nakládání s výrobkem po skon�ení jeho životnosti – alternativa 2 [vlastní  

zpracování dle hmotnostní specifikace] 
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Alternativa 3 

Podíl hmotnosti výrobku k recyklaci     0 % 

Podíl hmotnosti výrobku uložený na skládku 100 % 

Podíl hmotnosti výrobku pro energetické využití     0 % 

 

Alternativa 3 je navržena jako nejmén� p�íznivý scéná� nakládání s výrobkem po 

skon�ení jeho životnosti. Výrobek bude celý uložen na skládku. Jak ukazuje Graf 9., 

hodnota ekoindikátoru navyšuje celkový dopad výrobku na životní prost�edí o 0,1 bodu. 

Vzhledem k trend�m v nakládání s odpady není p�íliš pravd�podobné, že by tato 

alternativa v okamžiku ukon�ení životnosti dvojsedadla nastala.   

Graf  9.  Nakládání s výrobkem po skon�ení jeho životnosti – alternativa 3 [vlastní 

zpracování dle hmotnostní specifikace] 

 

Zajímavou alternativou pro výrobce by bylo op�tovné použití sou�ástí 

dvojsedadla. Vzhledem k velké náro�nosti na p�esnost dat nebyla tato alternativa 

metodikou Eco-Indicator 99 posuzována. P�esto bude p�edm�tem doporu�ení pro 

ekodesignová opat�ení v následujících kapitolách. 

4.4 Kvalitativní hodnocení dopad� výrobku na ŽP  

4.4.1 Metodika hodnocení 

Pro posouzení fáze balení a distribuce dvojsedadla byla zvolena metoda 

kvalitativního hodnocení pomocí tzv. LCA Checklists. Kvalitativní metoda byla 

up�ednostn�na z toho d�vodu, že pro optimalizaci fáze balení a distribuce jsou d�ležité 

nejen dopady jednotlivých použitých materiál�, ale také logistika p�epravního systému, 
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�i alternativa zp�tného odb�ru obal�, tzn. parametry, které není vždy možné p�esn� 

kvantitativn� vyjád�it. [22] 

Metodika LCA Checklists pracuje se soubory kontrolních otázek zam��ených na 

vyhodnocení jednotlivých fází životního cyklu výrobku, v tomto p�ípad� fáze balení  

a distribuce. Každému aspektu fáze je p�i�azeno hodnocení A (ideální situace), B 

(potenciál pro zlepšení), nebo C (nutné zlepšení). Hodnotitel projde všechny aspekty  

a následn� rozhodne, jaká opat�ení navrhne pro ty aspekty, které obdržely hodnocení C, 

resp. B, tj. u kterých je nutné jejich negativní dopad omezit.      

Metodika LCA Checklists hodnotí následující aspekty fáze balení a distribuce 

výrobku: 

• skute�ná pot�eba balení výrobku, 

• objem a hmotnost balení, 

• systém zp�tného odb�ru obal� výrobku, 

• systém op�tovného použití obal� výrobku, 

• obsah nebezpe�ných látek v balení výrobku, 

• recyklovatelnost balení, 

• použití recyklovaného materiálu v obalech, 

• zp�sob p�epravy výrobku k odb�rateli, 

• �ízení vlastního p�epravního systému v�etn� nákupu vozidel, 

• plánování logistiky p�epravy. [22] 

4.4.2 Hodnocení dopad� fáze balení a distribuce výrobku na ŽP 

Pro posuzované dvojsedadlo byly výše uvedené aspekty kvalitativn� vyhodnoceny 

zp�sobem uvedeným v následující tabulce: 
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Tab. 2.  Hodnocení fáze balení a distribuce dvojsedadla [vlastní zpracování na 

základ� poskytnutých dat] 

Aspekt balení a distribuce výrobku Hodnocení1 

Skute�ná pot�eba balení výrobku A 

Objem a hmotnost balení B 

Systém zp�tného odb�ru obal� výrobku C 

Systém op�tovného použití obal� výrobku B 

Obsah nebezpe�ných látek v balení výrobku A 

Recyklovatelnost balení A 

Použití recyklovaného materiálu v obalech B 

Zp�sob p�epravy výrobku k odb�rateli C 

�ízení vlastního p�epravního systému v�etn� nákupu vozidel B 

Plánování logistiky p�epravy A 

Z hodnocení uvedeného v tabulce vyplývá, že sou�asný systém balení a distribuce 

dvojsedadla nep�edstavuje výraznou zát�ž pro životní prost�edí, ale je zde velký prostor 

pro inovaci. Obecn� lze �íci, že ekodesignová opat�ení pro fázi balení a distribuce mají 

velmi �asto pozitivní ekonomický dopad a navíc je jejich realizace v porovnání nap�.  

se zm�nou výrobní technologie relativn� jednodušší.   

Pro aspekty balení a distribuce dvojsedadla, které byly vyhodnoceny písmenem B 

a C, byla navržena vhodná ekodesignová opat�ení (viz kapitola 6.3.). 

                                                 
1 A = optimální stav, B = potenciál pro zlepšení, C = nutné zlepšení  
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5. POSOUZENÍ MOŽNOSTI SNÍŽENÍ NEGATIVNÍCH 

VLIV	 VÝROBKU 

Na základ� kvantitativních a kvalitativních metod hodnocení dopad� výrobku na 

životní prost�edí byla jako nejzávažn�jší vyhodnocena fáze výroby díl� dvojsedadla. 

Tento výsledek je ovlivn�n p�edevším hlavním konstruk�ním materiálem, kterým je 

ocel. Ostatní použité materiály, stejn� jako jednotlivé výrobní procesy, mají dopad 

menší.  

Fáze balení a distribuce výrobku byla vyhodnocena jako relativn� nezát�žová 

z hlediska životního prost�edí, ovšem s velkým potenciálem pro inovaci.  

Fáze odstran�ní výrobku po skon�ení jeho životnosti byla vyhodnocena pouze na 

základ� pravd�podobných alternativ vzhledem k tomu, že se jedná o výrobek pom�rn� 

nov� uvád�ný na trh. 
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6. NÁVRH EKODESIGNOVÝCH �EŠENÍ PRO VÝROBEK 

Na základ� výsledk� hodnocení skute�ných dopad� dvojsedadla na životní 

prost�edí ve fázích jeho životního cyklu byly ur�eny fáze s nejv�tším environmentálním 

dopadem a dále fáze s velkým potenciálem pro inovaci a vylepšení vlastností výrobku. 

Pro vybrané fáze byla navržena ekodesignová �ešení na základ� ekodesignových 

strategií pro celý životní cyklus výrobku. Tato �ešení primárn� zlepšují environmentální 

profil výrobku, ale pozitivn� ovliv�ují také jeho funk�ní vlastnosti, životnost, provozní 

náklady a další aspekty d�ležité pro konkurenceschopnost výrobku.   

Všechna navržená ekodesignová �ešení by m�l výrobce intern� vyhodnotit 

z hlediska jejich proveditelnosti, souladu s obchodní strategií firmy, jejich finan�ní 

náro�nosti a krátkodobého i dlouhodobého p�ínosu.  

Zvolené strategie: 

1) optimalizace výb�ru materiál� pro výrobek, 

2) optimalizace výrobních proces�, 

3) optimalizace systému balení a distribuce, 

4) optimalizace fáze užívání výrobku, 

5) optimalizace odstran�ní výrobku po skon�ení jeho životnosti. 

6.1 Optimalizace výb�ru materiál� pro výrobek 

Ekodesignová �ešení pro optimalizaci materiálového složení výrobku obecn� 

zahrnují tato opat�ení: 

• užití obnovitelných materiál� (jejichž p�irozené zásoby na Zemi nejsou ani 

v dlouhodobém horizontu vy�erpatelné), 

• užití materiál� s nízkou energetickou náro�ností výroby, 

• užití materiál� neobsahujících nebezpe�né chemické látky,  

• snížení množství a hmotnosti použitých materiál�, 

• zna�ení materiál� jednotlivých sou�ástí výrobku pro snadnou identifikaci. 
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Pro posuzované dvojsedadlo byla tato ekodesignová �ešení aplikována 

následujícím zp�sobem:  

Jako nejproblemati�t�jší konstruk�ní materiály byly vyhodnoceny ocel a ABS. 

Ocel je vyráb�na z neobnovitelného p�írodního zdroje a navíc je její výroba vysoce 

energeticky náro�ná, proto byla navržena následující ekodesignová �ešení: 

�ešení �. 1: Zvýšení podílu recyklované oceli ve výrobku 

Použije-li výrobce p�i výrob� dvojsedadla ocel s podílem recyklované suroviny, 

dojde ke snížení dopad� výrobku na životní prost�edí. Míra omezení t�chto dopad� bude 

záviset na druhu použité oceli.  

Pro toto �ešení byly porovnány dv� varianty použité oceli lišící se podílem 

recyklovaného šrotu jako vstupní suroviny: 1 kg oceli obsahující 100% ocelového šrotu 

a 1 kg oceli obsahující 23% ocelového šrotu. Z porovnání obou variant na Grafu 10. je 

z�ejmé, jak významný je vliv zvýšeného podílu recyklované suroviny na snížení dopad� 

na ŽP, zejména z hlediska dopad� na lidské zdraví. [22] 

Graf  10.  Porovnání dvou variant použité oceli a jejich dopadu na ŽP [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ešení �. 2: Náhrada oceli jiným materiálem 

Vzhledem k požadavk�m na konstruk�ní vlastnosti dvojsedadla, p�edevším 

hmotnost a trvanlivost, byla navržena jako alternativa oceli slitina hliníku Al. P�estože 
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se jedná také o materiál z neobnovitelných zdroj�, ekoindikátor hliníku je ve srovnání 

s ocelí výrazn� nižší, zejména u hliníku recyklovaného. [22] 

Pro porovnání dopad� jsou p�ijaty následující zjednodušující p�edpoklady: 

1) všechny ocelové sou�ásti, krom� spojovacích komponent�, budou vyrobeny  

ze slitiny Al, 

2) sou�ásti ze slitin hliníku mají stejný tvar a objem, 

3) pro p�epo�et hmotnosti ocelových sou�ástí na hmotnost sou�ástí ze slitin Al     

je použit koeficient k Al = 0,346 (pom�r m�rných hmotností Al a oceli). [22] 

Graf 11. ukazuje výsledky analýzy dopad� 1 kg r�zných slitin hliníku s odlišným 

podílem hliníkového šrotu využitého jako vstupní surovina. 

Graf 11.  Porovnání dopad� r�zných typ� slitiny Al na životní prost�edí [22] 

 
 

 

 

 

 

 

 

Porovnáme-li p�ímo dopady oceli a hliníku na životní prost�edí p�i zpracování 

t�chto materiál� na dvojsedadlo, dojdeme k následujícím výsledk�m:  

Použití hliníku by m�lo vliv na dopady výrobních proces�, protože by eliminovalo 

pot�ebu povrchové úpravy. Nezanedbatelný je také dopad snížení váhy dvojsedadla p�i 

použití hliníku, který by snížil nap�. p�epravní náklady a zjednodušil by obsluhu 

dvojsedadel. 
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�ešení �. 3: Op�tovné použití ABS krytu zad  

Co se tý�e ABS krytu zad, který má z materiál� použitých p�i výrob� dvojsedadla 

druhý nejvyšší dopad na životní prost�edí, bylo navrženo následující ekodesignové 

�ešení: Vzhledem k vysoké trvanlivosti materiálu lze p�edpokládat, že kryty zad budou 

použitelné i po skon�ení životního cyklu výrobku. Toto �ešení sice nesnižuje po�áte�ní 

zát�ž ŽP spojenou s výrobou ABS kryt� pro dvojsedadlo, ale op�tovným použitím  

se snižuje jeho celkový dopad na ŽP.  Dle informace od výrobce krytu zad, je materiál 

ABS  recyklovatelný, což znamená, že v kone�né fázi již p�edstavuje minimální zát�ž 

na ŽP. 

�ešení �. 4: Polyuretanová p�na 

Polyuretanová p�na má dle hodnocení t�etí nejvyšší negativní dopad na životní 

prost�edí, ale jak již bylo výše zmín�no, tento dopad souvisí s její vlastní výrobu. Dle 

informace od výrobce PUR díl� je tento materiál recyklovatelný, z �ehož vyplývá, že po 

ukon�ení životnosti nep�edstavuje významnou zát�ž na životní prost�edí. I p�esto lze 

využít následujícího návrhu: 

Úprava designu sedáku a op�ráku dvojsedadla   

Pro p�ípadný redesign dvojsedadla by bylo vhodné zvážit úpravu tvaru sedáku  

a op�ráku, tak, aby tyto díly m�ly menší plochu p�i zachování své funkce. Tím by bylo 

možné omezit celkovou spot�ebu materiálu a také hmotnost celého dvojsedadla.     

�ešení �. 5: Ostatní materiály 

Ostatní materiály použité p�i výrob� dvojsedadla lze z hlediska jejich dopad� 

vyhodnotit jako mén� environmentáln� nep�íznivé, a to p�edevším proto, že se jedná 

p�evážn� o plasty, které mají recykla�ní potenciál. Aby bylo možné dosáhnout vysokého 

podílu recyklace, je t�eba zajistit kvalitní a snadnou separaci. Tento aspekt je nutné 

zvážit p�i ozna�ování jednotlivých �ástí dvojsedadla (viz. �ešení �. 8).  

�ešení �. 6: Regenerace zbytkových práškových barev 

Toto �ešení je zam��eno na snížení obsahu nebezpe�ných látek ve výrobku. 

Vlastní konstrukce dvojsedadla nemá z hlediska použití materiál� s obsahem 

nebezpe�ných látek žádné významné environmentální dopady. To souvisí p�edevším 

s použitím práškových barev, které mají v porovnání s v�tšinou b�žných nát�rových 
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hmot omezený dopad na životní prost�edí. Výhodou je také malé množství odpadu 

z aplikace. Pokud výrobce nevyužívá možnost regenerovat p�ebývající práškovou barvu 

(odpad z post�iku) a op�tovn� ji používat, doporu�uje se tuto možnost zvážit.    

�ešení �. 7: Náhrada toxického lepidla mén� environmentáln� nep�íznivým 

p�ípravkem 

Jako výrazn� environmentáln� nep�íznivé bylo vyhodnoceno použití lepidla na 

zajišt�ní spoj� a šroub� Loctite. Podle bezpe�nostního listu p�ípravku se jedná o lepidlo 

obsahující nebezpe�né látky s negativním dopadem na lidské zdraví, p�ípravek je 

toxický p�i vdechování a p�i vniknutí do vody zp�sobuje také toxicitu vodních 

organism�. Z t�chto d�vod� se doporu�uje hledat alternativní p�ípravek pro zajišt�ní 

spoj� a šroub� i s ohledem na zdraví a bezpe�nost práce zam�stnanc� výrobce. 

Z dlouhodobého hlediska se doporu�uje hledat náhradu za tento p�ípravek mezi mén� 

chemicky nebezpe�nými látkami.      

�ešení �. 8 : Ozna�ení a popis všech použitých materiál�  

D�ležitým ekodesignovým opat�ením z hlediska materiál� je jejich kvalitní 

zna�ení umož�ující snadnou identifikaci jednotlivých druh� materiál�. To je zásadní pro 

fázi odstra�ování výrobku po skon�ení životnosti i v p�ípad� servisních vým�n 

jednotlivých díl� dvojsedadla. P�esná informace o typu materiálu by m�la být obsažena 

v technickém listu nebo servisním manuálu výrobku.  

6.2 Optimalizace výrobních proces� 

Výrobní procesy používané p�i výrob� dvojsedadla byly vyhodnoceny z hlediska 

jejich dopadu na životní prost�edí spolu s konstruk�ními materiály v analýze metodou 

výpo�tu ekoindikátor� jako mén� významné. 

P�esto by m�l výrobce zvážit následující obecná ekodesignová opat�ení pro 

výrobní procesy: 

�ešení �. 9: Snížení energetické náro�nosti výrobních operací 

Vhodnou údržbou za�ízení, nepoužíváním zastaralých nástroj� a technologií  

a optimalizací �asového provozu všech stroj� a za�ízení je obvykle možné dosáhnout 

úspory el. energie, která p�edstavuje nep�ímé zatížení ŽP výrobkem.  
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�ešení �. 10: Snížení spot�eby pomocných materiál� a omezení vzniku odpad� p�i 

zpracování materiál� 

Tato opat�ení mohou p�inést provozní úspory a zárove� omezují celkový dopad 

výrobku na ŽP ve výrobní fázi. 

�ešení �. 11: Zvážení možnosti vynechání povrchové úpravy 

V p�ípad� n�kterých kovových materiál� není zapot�ebí jejich povrchové úpravy.      

6.3 Optimalizace systému balení a distribuce 

Jak již bylo uvedeno výše v �ásti hodnotící celkové environmentální dopady 

dvojsedadla, fáze jeho balení a distribuce nep�edstavuje v porovnání s ostatními fázemi 

významnou zát�ž pro životní prost�edí. Kvalitativní hodnocení této fáze ovšem ukázalo 

možnosti celé �ady inovativních �ešení.  

�ešení �. 12: Zajišt�ní systému zp�tného odb�ru obal� od výrobk� a jejich 

op�tovného použití 

Výrobce by m�l zajistit zp�tný odb�r obal� od výrobk� i jejich p�ípadnou 

likvidaci. Využitím takových obal�, které je možné op�tovn� použít pro balení  

a distribuci dalších výrobk�, šet�í výrobce náklady na balení a distribuci a sou�asn� 

snižuje dopady této fáze na životní prost�edí. Výrobce by m�l zvážit zp�tný odb�r 

europalet, na kterých jsou dvojsedadla dodávána odb�ratel�m a využít je nap�. pro 

p�epravu dalších výrobk�. 

�ešení �. 13: Snížení objemu a hmotnosti balení 

Výrobce m�že ve spolupráci s dodavatelem obal� hledat �ešení „na míru“, které  

sníží celkový objem balení dvojsedadla.    

�ešení �. 14: Použití recyklovaného obalového materiálu  

Použitím recyklovaných obal� výrobce snižuje dopad balení svých výrobk� na 

životní prost�edí. Obvykle jsou tyto recyklované obaly i finan�n� výhodn�jší. Informaci  

o nabídce recyklovaných obal� lze získat od dodavatele obal�. 

�ešení �. 15: Zm�na zp�sobu p�epravy výrobku k odb�rateli 

Silni�ní p�eprava má z hlediska dopad� na životní prost�edí až 35x negativn�jší 

vliv než doprava železni�ní. V�tší environmentální zát�ž p�edstavuje p�eprava 
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dodávkami do 3,5 t (hodnota ekoindikátoru �iní 140 mPt), v porovnání s 22 mPt  

u p�epravy kamionem do 28 t. P�eprava po železnici dosahuje hodnoty ekoindikátoru 

pouhých 3,9 mPt. Ekodesignovým �ešením by tedy jednozna�n� byla zm�na zp�sobu 

p�epravy výrobku na železni�ní dopravu. S touto zm�nou nicmén� souvisí také pot�eba 

zvýšené ochrany zboží a zajišt�ní kontroly nad p�epravou, které také p�edstavují ur�itý 

environmentální dopad. Doporu�uje se proto p�i zvažování možnosti zm�ny p�epravy 

všechny související aspekty vyhodnotit.       

�ešení �. 16: �ízení vlastního p�epravního systému v�etn� nákupu vozidel 

Mezi ekodesignová opat�ení související s optimalizací fáze distribuce pat�í mj.  

i �ízení vlastního p�epravního systému. Konkrétn� se jedná o zajišt�ní maximální 

efektivnosti p�epravy, tj. p�epravní vozidla jezdí optimáln� naložená, v ideálním p�ípad� 

jsou naložena i na zpáte�ní cest�, nap�. shromážd�nými obaly, nakoupeným materiálem 

�i výrobky ur�enými pro servisní zásah. Tato opat�ení souvisí s interním systémem 

logistiky. 

Významným ekodesignovým opat�ením je také optimalizovaný nákup vozidel, 

která spl�ují všechny p�edpisy týkající se emisních limit�, up�ednost�ují ekologická 

paliva, jsou servisn� zajišt�na dodavateli, kte�í nap�. mají certifikován systém �ízení 

kvality �i životního prost�edí.      

6.4 Optimalizace fáze užívání výrobku 

Pro fázi užívání výrobku jsou navrhována následující ekodesignová �ešení:   

• šet�ení energií p�i používání výrobku, 

• zajišt�ní snadné údržby a opravy výrobk�, 

• omezení vzniku odpad� p�i provozu výrobku. 

Vzhledem k tomu, že dvojsedadlo p�i provozu nespot�ebovává energii, 

navrhovaná ekodesignová opat�ení sm��ují p�edevším do oblasti pomocných p�ípravk�, 

údržby a oprav výrobku. Navrhovaná opat�ení p�ispívají k prodloužení životnosti 

výrobku, tedy uživatelské spokojenosti a zárove� snížené zát�ži ŽP. 

�ešení �. 17: Zajišt�ní snadn�jšího zp�sobu oprav a údržby výrobku 

Technické podklady pro sedadlo SEM-000 – viz. P�íloha 1. obsahují podrobný 

návod na montáž i údržbu výrobku. Tento manuál je opat�en i názornými obrázky.  
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Proces (de)montáže je relativn� jednoduchý, nevyžaduje žádné speciální ná�adí, 

ani velké technické znalosti. P�edpokládá se tedy, že �ásti dvojsedadla, nap�. p�i vým�n� 

�aloun�ní, m�že snadno (de)montovat i b�žná obsluha vozu.  

Souvisejícím ekodesignovým �ešením je zajišt�ní snadné vým�ny rychle 

opot�ebitelných díl�, tj. tyto díly by m�ly být snadno p�ístupné, lehce demontovatelné  

a dob�e ozna�ené. 

�ešení �. 18: Omezení vzniku odpad� p�i provozu k�esla 

Odpad spojený s provozem dvojsedadla potenciáln� p�edstavují vym��ované díly 

z d�vodu opot�ebení �i rozbití. Bylo by vhodné do technických podklad� doplnit 

informaci o tom, jak s takovými díly naložit, p�ípadn� které díly je možné vrátit výrobci 

k op�tovnému použití �i jinému zpracování. 

6.5 Optimalizace odstran�ní výrobku po skon�ení jeho životnosti 

Fáze nakládání s výrobkem po ukon�ení jeho životnosti je u dvojsedadla prozatím 

fází hypotetickou vzhledem k p�edpokládané dob� jeho užívání. Pro ekodesignový 

výrobek by m�la i v takovém p�ípad� být navržena �ešení, která zajistí odstran�ní 

výrobku nejšetrn�jším a nejekonomi�t�jším zp�sobem. Nejd�íve hledáme �ešení, jak 

výrobek v co nejv�tší mí�e renovovat, op�tovn� použít, recyklovat, a teprve v kone�né 

fázi se zam��ujeme na odstran�ní výrobku jako odpadu. V tomto duchu byla pro 

dvojsedadlo navržena následující ekodesignová �ešení: 

�ešení �. 19: Renovace, modernizace a op�tovné použití výrobku  

Je pravd�podobné, že n�které výrobky nebude možné celkov� renovovat �i 

modernizovat. V takovém p�ípad� p�ipadá v úvahu jejich �áste�ná renovace, �i použití 

n�kterých mén� opot�ebených díl�. Pro tyto p�ípady je dobré, pokud základní 

komponenty všech výrobk� konkrétního výrobce mají stejný �i slu�itelný design  

a mohou tedy být vzájemn� zam��ovány �i dopl�ovány. 

Pro umožn�ní renovace a modernizace po skon�ení životnosti výrobku je také 

d�ležité již ve fázi navrhování výrobku mít na mysli skute�nost, že po celou dobu 

užívání sedadla, v tomto p�ípad� až 30 let, by m�l výrobce být schopen zajistit náhradní 

díly, tj. i v p�ípad� inovací by nová �ešení m�la být kompatibilní s p�vodními výrobky.   
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�ešení �. 20: Recyklace výrobku 

Jak ukázalo kvantitativní hodnocení možných alternativ odstran�ní výrobku po 

skon�ení jeho životnosti, 100% recyklace dvojsedadla je z hlediska životního prost�edí 

velmi p�íznivou alternativou. Aby bylo možné dvojsedadlo takto recyklovat, je t�eba 

zajistit jeho konstruování z materiál�, které recyklaci umož�ují. Dále je t�eba zajistit 

snadnou demontáž, alespo� na funk�ní �ásti, které jsou složeny z kompatibilních 

recyklovatelných materiál�.  

Pokud je demontáž na jednotlivé díly složitá, p�ípadn� nemožná, zvyšují  

se náklady a �asto dochází k nekvalitní recyklaci v d�sledku kontaminace recykla�ních 

hmot. Výrobce by proto m�l informovat odb�ratele dvojsedadla o tom, že je ur�eno ke 

zp�tnému odb�ru a m�l by již ve fázi výroby ozna�it jednotlivé materiály tak, aby byla 

recyklace v kone�né fázi maximáln� usnadn�na. Zvláš	 se doporu�uje ozna�it ty 

sou�ásti, které obsahují nebezpe�né �i nerecyklovatelné látky.  

Vzhledem k dlouhé životnosti výrobku m�žeme p�edpokládat, že v okamžiku jeho 

ukon�ení bude trh s recykla�ními materiály podstatn� rozvinut�jší a zárove� bude tato 

oblast p�ísn�ji regulována. Výrobce tedy t�mito opat�eními p�edchází potenciálním 

problém�m s odstra�ováním výrobku po skon�ení jeho životnosti. 

Doporu�ení pro marketing  dvojsedadla  

Výrobce m�že uvád�t na propaga�ních materiálech k dvojsedadlu, že p�i 

navrhování výrobku byly zváženy dopady na životní prost�edí a výrobek byl 

konstruován tak, aby tyto dopady byly omezeny ve všech fázích jeho životního cyklu. 

V �eské republice existuje systém zna�ení ekologicky šetrných výrobk�, ovšem ten 

v sou�asnosti ud�luje zna�ení pouze omezenému spektru výrobk� a dvojsedadlo do 

žádné z existujících kategorií nespadá. Je ovšem možné, aby výrobce použil vlastní 

zna�ení, �i symbol upozor�ující spot�ebitele na fakt, že daný výrobek má omezený 

dopad na životní prost�edí.  

V p�ípad�, že se firma rozhodne vyhodnocovat dopady svých výrobk� a �inností 

na životní prost�edí systematicky, stává se ohleduplný p�ístup k ŽP sou�ástí firemní 

strategie a m�l by být ve�ejn� prezentován. Systematické vyhodnocování dopad� 

�inností na ŽP je mj. podmínkou zavedení systému �ízení podle normy ISO 14001.  
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7. ZÁV�R A DOPORU�ENÍ 

Cílem diplomové práce bylo vytvo�it ucelený p�ehled o jedné z možností, jak 

chránit životní prost�edí a to zejména p�edcházením negativních dopad� vznikajících 

lidskou �inností. 

Tato práce popisuje dobrovolné nástroje k ochran� životního prost�edí jednak 

v teoretické rovin�, kdy objas�uje jednotlivé typy t�chto nástroj� a dále se blíže 

zam��uje na ekodesign, nebo-li ekologický návrh výrobk�. 

Pov�domí zákazník� o stavu životního prost�edí a vlivu civilizace stále sílí a to 

ovliv�uje spot�ebitele p�i volb� výrobk�, které užívá. Ekologický návrh p�edstavuje 

aktivní p�ístup k dodržování legislativy a také k napln�ní pot�eb zákazník� z hlediska 

užitných vlastností výrobku. 

Prakticky se tato diplomová práce zam��ila na posouzení stávajících vliv� 

konkrétního výrobku na životní prost�edí s cílem jeho negativní dopady snížit, anebo 

zda to bude možné, zcela odstranit pomocí inovativních �ešení.  

 Pro tuto analýzu bylo zvoleno dvojsedadlo SEM pro p�epravu cestujících 

v regionální a mezim�stské doprav�, které vyrábí spole�nost Borcad cz s.r.o..  

K dosažení tohoto cíle byla zvolena metoda hodnocení environmentálních aspekt�  

Eco-Indicator 99  v softwarech  Eco-It a SimaPro 7.1, pro vyhodnocení fáze balení  

a distribuce byla použita metoda LCA Checklists. Hodnoceny byly vybrané fáze 

životního cyklu dvojsedadla, tj. od jeho vlastní výroby až po alternativy vy�azení po 

jeho používání. 

Analýza dopad� dvojsedadla na životní prost�edí v již zmín�ných fázích jeho 

životního cyklu ukázala, že environmentální profil stávajícího výrobku je uspokojivý, 

p�edevším vzhledem k materiálovému složení, jednoduchým výrobním proces�m  

a skute�nosti, že ve fázi užívání výrobek nespot�ebovává energii. P�esto bylo možné 

nalézt ekodesignová �ešení, kterými výrobce m�že tento profil ješt� dále zlepšovat. 

Firma, která p�sobí na rozsáhlém trhu pozná, že je nemožné uspokojit všechny 

jeho zákazníky. Pokud ale chce na trhu usp�t, musí se odklonit od filozofie hromadné 

výroby neodlišného zboží. 
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Jednou z cest, jak posílit konkurenceschopnost podniku a odlišit se od ostatních, 

je zavád�ní nových výrobk�, služeb �i technologií, které jsou mimo jiné šetrn�jší 

k životnímu prost�edí. K tomu ú�elu m�že posloužit již zmín�ný ekodesign. 

Práce je názornou ukázkou toho, jak by m�l ekologický design výrobku vypadat  

a m�že posloužit jako „návod“ firmám, které o ekodesignu dosud nemají jasnou 

p�edstavu. 
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spol. s r.o. – spole�nost s ru�ením omezeným, 

nap�. – nap�íklad, 

atd. – a tak dále, 
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1. TECHNICKÝ POPIS SEDADEL 

1.1   Všeobecný popis 

 sedadla jsou ur�ena pro p�epravu cestujících v regionální a mezim�stské doprav� 
ve vozech 2. t�ídy, kde zajiš	ují pot�ebný komfort p�i cestování 

 konstrukce je dostate�n� robustní, aby splnila pevnostní požadavky p�i  

dodržení pot�ebné lehkosti a pohodlí p�i užívání 

   všechna sedadla jsou koncipována jako dvojsedadla 

1.2 Vybavení sedadel 

  všechna sedadla jsou vybavena podru�kami u okna i na stran� uli�ky 

1.3 Polohování 

   sedadla jsou pevná, bez možnosti polohování podru�ky �i jiného dílu 

1.4 �aloun�ní 

 �aloun�né �ásti, sedák a op�rák jsou potaženy látkou  

 podhlavník je potažen koženkou 

 �aloun�ní je vypln�no PUR p�nou na podklad� tvo�eném p�ekližkou 

 použité polyuretanové p�ny mají hustotu 85-95 kg/m3 

1.5 Povrchová úprava a barevnost 

 vzorování potahové látky i koženky je specifikováno odb�ratelem 

 kostry sedadel v�etn� madla u uli�ky jsou nast�íkány práškovým plastem 
EPOXYPOLYESTER NCS 6005 R80B   

 podru�ky i plastový kryt zad je v barv� NCS 6005 R80B   

 povrchová úprava všech spojovacích �ástí je provedena antikorozní povrchovou 
úpravou 

1.6 Základní rozm�ry a hmotnost 

 vzdálenost mezi podru�kami   950 mm 

 ší�ka podru�ky      40 mm 

 celková ší�ka dvojsedadla           1030 mm 
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 ší�ka �aloun�ní    450 mm 

 výška sedáku od podlahy  430 mm 

 celková výška sedadla           1215 mm   

 sklon zádové �ásti                               15o 

    sklon sedáku                                        5o 

    hmotnost dvojsedadla s madlem      max. 33 kg  

1.7      Seznam sedadel 

 
Místo montáže Typ Upevn�ní Levý/Pravý Madlo �íslo Po�et 

Einbauort Typ Befestigung links/recht Griff Nummer Anzahl 
Na bednu sedadla St�na/podlaha L s madlem 
Bei Sitzkiste 

A 
Wand/Boden L mit Griff 

SEM-001 4 

Na bednu sedadla St�na/podlaha L bez madla 
Bei Sitzkiste 

A 
Wand/Boden L ohne Griff 

SEM-021 8 

Na bednu sedadla St�na/podlaha P s madlem 
Bei Sitzkiste 

A 
Wand/Boden R mit Griff 

SEM-011 4 

Na bednu sedadla St�na/podlaha P bez madla 
Bei Sitzkiste 

A 
Wand/Boden R ohne Griff 

SEM-031 8 

Na p�í�ku Cantilever L s madlem 
An Trennwand 

B 
Cantilever L mit Griff 

SEM-002 10 

Na p�í�ku Cantilever P s madlem 
An Trennwand 

B 
Cantilever R mit Griff 

SEM-012 10 

Zády k sob� Cantilever P s madlem 
Rücken an Rücken 

D 
Cantilever R mit Griff 

SEM-013 16 

Zády k sob� Cantilever L s madlem 
Rücken an Rücken 

D 
Cantilever L mit Griff 

SEM-023 2 

Zády k sob� Cantilever L bez madla 
Rücken an Rücken 

D 
Cantilever L ohne Griff 

SEM-003 14 

S gumovou podložkou Cantilever L s madlem 
Mit Gummipuffer 

E 
Cantilever L mit Griff 

SEM-004 6 

S gumovou podložkou Cantilever P s madlem 
Mit Gummipuffer 

E 
Cantilever R mit Griff 

SEM-014 6 

U p�echodu vozu St�na/podlaha L s madlem 
Bei Übergang 

F 
Wand/Boden L mit Griff 

SEM-005 6 

U p�echodu vozu St�na/podlaha P s madlem 
Bei Übergang 

F 
Wand/Boden R mit Griff 

SEM-015 6 

TOTAL           100 
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2. NÁVOD NA MONTÁŽ 

Pozn.: Spojovací materiál (šrouby s vhodnými podložkami) nutný k upevn�ní 
sedadel do vozu není sou�ástí dodávky sedadel. Šrouby je nutno zabezpe�it proti 
pooto�ení. Pokud se zadní kryt sedadla dotýká st�ny nebo jiného sedadla, je nutné místo 
styku chránit vhodným m�kkým materiálem. 

2.1 Montáž rámu 

Pro upevn�ní rámu sedadla je nutno použít 4 šrouby M12 s vhodnou podložkou pod 
hlavou šroubu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Montáž krycího plechu 

Po dotažení upev�ovacích šroub� rámu vložíme ke st�n� vozu krycí plech  držený 
dv�mi šrouby M6. 
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2.3 Montáž podhlavníku 

Všechny 4 upev�ovací �epy podhlavníku vložíme do zámk�, siln� dotla�íme na rám 
a posuneme nahoru. Zp�tný pohyb podhlavníku je blokován op�rákem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Montáž op�ráku 

Oba upev�ovací �epy op�ráku vložíme pod drážku v rámu, v místech ozna�ených 
�ervenou šipkou na obrázku siln� dotla�íme na rám a posuneme nahoru. Spodní �ást 
op�ráku dotla�íme ve vodorovném sm�ru na rám. Zp�tný pohyb op�ráku je blokován 
sedákem. 
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2.5 Montáž sedáku 

Oba upev�ovací �epy sedáku vložíme do zámk� v rámu, siln� dotla�íme na rám  
a vodorovn� posuneme. Spodní �ást sedáku upevníme k rámu šroubkem M6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. NÁVOD NA ÚDRŽBU 

3.1 �išt�ní 

   Ne�aloun�né díly je možno �istit b�žnými �istícími prost�edky.Zne�išt�né potahy 
�aloun�ných díl� je možno �istit jemným kartá�ováním, vysáváním, jemným klepáním, 
šampónováním suchou p�nou, nebo vhodnou kombinací t�chto zp�sob�. Nesmí se 
v žádném p�ípad� namo�it, prát ve vod� ani prát ve vod� s pracími prášky. V p�ípad� 
poškození potah� nebo PUR p�ny je nutno vym�nit celý �aloun�ný díl. 
 

3.2 Vým�na sedáku 

    Vyšroubujeme upev�ovací šroub pod sedákem, vodorovn� posuneme sedák ven 
ze sedadla a vyjmeme ho ze zámk�. Montáž nového dílu provedeme podle návodu na 
montáž viz.kapitola 2. 
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3.3 Vým�na op�ráku 

    Nejprve vyjmeme sedák. Spodní hranu op�ráku vysuneme ven ze sedadla  
a zatla�íme na horní okraje op�ráku sm�rem dol�. Montáž nového dílu provedeme podle 
návodu na montáž viz.kapitola 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Vým�na podhlavníku 

    Nejprve vyjmeme sedák a op�rák. Zatla�íme na horní okraj podhlavníku sm�rem 
dol� a sm�rem ze sedadla jej vyjmeme. Montáž nového dílu provedeme podle návodu 
na montáž viz.kapitola 2. 
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3.5 Vým�na krytu zad 

    Nejprve vyjmeme sedák, op�rák i podhlavník. Odvrtáme upev�ovací nýty (12 ks) 
a kryt vyjmeme. Nasadíme nový kryt a ten p�inýtujeme Al nýty se zv�tšenou hlavou. 
Otvory pro nýty mají ∅ 4,1 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Vým�na podru�ky 

    Vyšroubujeme upev�ovací šrouby (2 ks) ze spodní strany podru�ky a plastový díl 
vyjmeme sm�rem nahoru. 
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4. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍL	 

 

5. POKYNY PRO MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ SEDADEL 

   Sedadla jsou dodávána na d�ev�ných europaletách, zabezpe�ena proti posunutí  
a zabalena v igelitových obalech. Pro p�esun sedadel je nutno použít za�ízení ur�ené pro 
manipulaci s europaletama za dodržení zvýšené opatrnosti. 

   Skladování je nutno provád�t v neporušených p�epravních obalech, v suchých  
a bezprašných prostorách. 
 
 

6. POKYNY PRO LIKVIDACI SEDADEL 

 
Doporu�ený postup likvidace : 

Po rozložení sedadla je nutno jednotlivé komponenty rozt�ídit podle druhu materiálu 
a takto je p�edat firm� zabývající se likvidací odpadu (Sb�rné suroviny) jako separovaný 
odpad. Všechny použité materiály jsou b�žn� p�ijímány. 
 

NÁHRADNÍ DÍLY SEM-000 
 

  Název / rozm�r  Výkres / norma Minimální 
odb�r 

    
1 SEDÁK SEM-002.02 10 
2 OP�RÁK SEM-002.03 10 
3 PODHLAVNÍK  SEM-002.04 10 
4 KRYT KE ST�N� LEVÝ SEM-002.09 10 
5 KRYT KE ST�N� PRAVÝ SEM-012.02 10 
6 PODRU�KA LEVÁ SEM-002.13 10 
7 PODRU�KA PRAVÁ SEM-002.14 10 
8 KRYT ZAD KOMPLET L SEM-002.56 10 
9 KRYT ZAD KOMPLET P – MADLO SEM-002.57 10 

10 KRYT ZAD KOMPLET L – DÍRA SEM-005.56 10 
11 KRYT ZAD KOMPLET L – MADLO SEM-012.56 10 
12 KRYT ZAD KOMPLET P SEM-012.57 10 
13 KRYT ZAD KOMPLET P - DÍRA SEM-015.57 10 
14 KRYT ZAD KOMPLET P SEM-021.57 10 
15 KRYT ZAD KOMPLET L SEM-031.56 10 
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P�íloha 2: Výkres SEM – 001/011 – Dvojsedadlo s madlem L/P 
 

 


