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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem průmyslových podlah na životní prostředí. 

V první části je vysvětlen pojem průmyslové podlahy a jejich typové rozdělení. Ve druhé 

kapitole uvádím charakteristiku, popis firmy a jejich výrobků. Ve třetí kapitole posuzuji 

environmentální dopady jednotlivých typů průmyslových podlah při jejich výrobě, užívání 

a odstranění. Čtvrtá kapitola je zaměřena na opatření pro snížení dopadů při každodenní 

výrobě, popř. při možných haváriích.  

 

 

Klíčová slova: průmyslové podlahy, životní prostředí, environmentální dopad, R-věty, 

S-věty 

 

 

Summary 

This thesis examines the influence of industrial floors on the environment. The first 

section explains the concept of the coating type and distribution. In the second chapter I 

present the characteristic description of the company and their products. The third chapter 

considers the environmental impacts of the different types of industrial floors in their 

manufacture, use and disposal. The fourth chapter focuses on measures to reduce the 

impact on daily production, respectively potential for accidents. 
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Seznam zkratek 

ČR   Česká republika 

EMS   Environmental management system 

EU   Evropská unie 

CHLP   Chemické látky a přípravky 

ISO   International Organization for Standardization 

LZO   Látky znečišťující ovzduší 

MPa   Megapascal 

NCHLP  Nebezpečné chemické látky a přípravky 
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TZL   Tuhé znečišťující látky 

VOC   Volatile organic compounds- těkavé organické látky 

ZZO   Zdroje znečištění ovzduší 

ŽP   Životní prostředí 
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1. ÚVOD 

Má bakalářská práce se zabývá problematikou průmyslových podlah betonových, 

epoxidových a akrylátových a jejich vlivu na životní prostředí již od samého počátku, což 

zahrnuje výrobu jednotlivých směsí potřebných jako materiál k litým podlahám, přes jejich 

dopravu k objednavateli, jejich životnost, až po jejich samotné odstranění po uplynutí doby 

životnosti. 

Pojem průmyslové podlahy zahrnuje podlahové systémy v továrních halách, 

skladech a objektech o velkých plochách, které jsou zatěžovány statickým i dynamickým 

namáháním. Tento pojem obsahuje také podlahy velkorozměrných půdorysů, sály a krytá 

či nekrytá shromaždiště. 

Průmyslové podlahy se od podlah například v kancelářích, v bytové výstavbě nebo 

v učebnách liší zejména v tom, že u průmyslových podlah jde o velké plochy uvnitř 

obrovských hal, které nebývají jednopodlažní zarovnány s úrovní terénu, ale jsou často 

budovány jako vícepodlažní. Občanské bytové stavby a podlahy, které se zde budují, jsou 

oproti průmyslovým podlahám menší co do zabrané plochy a zem neprochází takovým 

zatížením. Jedná se například o kanceláře, školy, školky. 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo: 

1. Charakteristika firmy Techfloor a jejich výrobků. 

2. Popis typů průmyslových podlah a jejich environmentální dopady. 

3. Návrh opatření pro snížení dopadů do životního prostředí. 
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2. CHARAKTERISTIKA FIRMY A JEJICH VÝROBKŮ 

2.1 Firma a její řízení 

2.1.1 Základní informace o firmě 

 

Obchodní název: TECHFLOOR s.r.o. 

Sídlo: 17. listopadu 454, 252 63 Roztoky 

Provozovna: Přemyslovců 49, 747 07 Opava - Jaktař 

IČ: 25350650, DIČ: CZ25350650 

KS v Praze, oddíl C,  vložka 90314 

 

Logo:   

  

2.1.2 Údaje vlastníka pozemků a provozovatele zařízení 
 

Ing. Marcel Pavlík     Ing. Jiří Dumbrovský 

Jednatel společnosti     Jednatel společnosti 

Ředitel společnosti     Ředitel divize Acrile  

E-mail: pavlik@techfloor.cz    E-mail: dumbrovsky@techfloor.cz 

 

Jiří Buksa      Ing. Petr Quittek 

Ředitel divize Beton     Ředitel divize Epoxy 

E-mail: buksa@techfloor.cz    E-mail: quittek@techfloor.cz 

2.2 Lokalizace firmy 

Objekt se nachází v areálu STS-V Opava, s.r.o. Je tvořen jednou budovou 

na pozemku p.č. 767 v k. ú. Jaktař (viz obr. 1). Celý areál je obklopen zpevněnými 

manipulačními plochami a komunikacemi. Oblast má oddělenou dešťovou a splaškovou 

kanalizaci, která se před vyústěním z areálu spojuje v centrální usazovací nádrži a poté je 

zaústěna do vodoteče Velká.  [9] 
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Obrázek 1: Areál firmy Techfloor [43] 

 

2.2.1 Celkový popis objektu 

 

Objekt výrobní a skladové haly je pomyslně rozdělen do tří úseků – sklad, výroba 

tekutých směsí a výroba sypkých směsí. Tři hlavní sektory se nachází v prvním podlaží, 

pouze administrativní část je umístěna v druhém podlaží, které je situováno nad částí 

výrobních a skladových prostor.  [9] 

Podlaha celého objektu je betonová s povrchovou úpravou odolnou proti působení 

používaných a skladovaných chemických látek a přípravků. Podlaha objektu není 

odkanalizována.  [9] 

Provozní prostory jsou větrány převážně přirozeným větráním. Výrobní části 

objektu jsou odvětrány nuceným větráním, které zajišťují ventilátory s podtlakovým 

odsáváním.  [9] 

Sklad 

Sklad materiálu (viz obr. 2) je umístěn v hlavní hale a je rozdělen do 2. částí. 

V první části se skladují sypké materiály, v části druhé jsou uloženy tekuté materiály pro 

výrobu průmyslových podlah. Pytle a maloobjemové obaly s CHLP jsou uloženy 

na paletách a v regálech, na lité betonové podlaze jsou kontejnery a barely. Materiál 
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a předměty musí být skladovány tak, aby při manipulaci s nimi, jejich odebírání nebo 

skladování nemohlo dojít k jejich sesunutí. 

Pod stropem skladu jsou zavěšeny plynové zářiče zajišťující vytápění skladu 

a osvětlení je zářivkové a výbojkové. 

Skladování a manipulace s nebezpečnými látkami musí být prováděna v souladu 

s pokyny, které jsou uvedeny v bezpečnostních listech. Při manipulaci musí být používány 

ochranné pracovní prostředky, musí být zajištěny prostředky pro likvidaci úniků a pro 

poskytnutí první pomoci. [10] 

Skladovaný materiál 

Ve skladu 1 jsou ukládány hydraulická prášková pojiva, tekutá pojiva, písky, 

drátkové výztuže, epoxidové pryskyřice, barvy, tvrdidla, laky a aditiva. Tyto chemické 

látky a přípravky mají dráždivé účinky, jsou hořlavé, žíravé, nebezpečné pro životní 

prostředí a jsou zdraví škodlivé. Při skladování takovýchto látek musí být dodrženy 

požadavky na kvalitu skladového prostředí. Skladové prostředí nesmí být vlhké, musí zde 

být zajištěn dostatečný prostor pro manipulaci s materiálem, možnost větrání a teplota 

se musí pohybovat od 5° C do 25° C.  [10] 

Ve skladu 2 se nacházejí aditiva, pojiva, plniva, plastifikátory, pigmenty 

a pryskyřice. Tyto látky mají stejné fyzikální a chemické vlastnosti jako látky ukládané 

ve skladu 1 a požadavky na kvalitu prostředí ve skladovém prostoru se shodují. [10] 

Při skladování nebezpečných chemických látek a přípravků je nutno dbát pokynů 

v bezpečnostních listech, zamezit úniku látky do spodních vod a do kanalizace a zamezit 

případnému kontaktu s druhou látkou, která může způsobit nebezpečné reakce, jako 

je hoření, výbuch nebo vznik toxických plynů. V blízkosti skladovaných nebezpečných 

látek je nutné mít k dispozici asanační prostředky, které jsou potřeba k likvidaci náhodného 

úniku NL. Takové pracoviště musí být vybaveno lékárničkou a dostatečným počtem 

hasících přístrojů. Obal NL musí mít odpovídající označení, tzn. výrazně a čitelně 

v českém jazyce musí obsahovat údaje o názvu látky, jméno, název a sídlo výrobce, 

výstražné symboly nebezpečnosti, pokyny pro nakládání s NL a návod k použití. [10] 

Každý, kdo nakládá s NCHLP, je povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí 

a řídit se výstražným symbolem nebezpečnosti a standardními větami označujícími 

rizikovost produktu. [10] 
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Obrázek 2: Skladové prostory firmy (Kavanová N. 2011) 
 

Výroba sypkých směsí 

Tento prostor se nachází v jižní části objektu (viz obr. 3). Jedná se o mísící centrum 

s bubnovou šaržovitou míchačkou, která má tři samostatná stacionární sila (viz obr. 4) a tři 

mobilní zásobníky na přísady. Součástí zařízení jsou menší mobilní zásobníky 

s mikrodávkovačem na dávkování pigmentu, elektromagnetické a plošinové váhy a také 

pytlovací zařízení. [11] 

Nakládání se sypkými směsi nepředstavuje z hlediska možného ovlivnění kvality 

povrchových a podzemních vod riziko. Vyšší pozornost se klade při uskladnění surovin 

ve výrobě, vstupní suroviny musí být uloženy v nepoškozených uzavřených obalech, sypké 

hmoty v ocelových silech  nebo zásobnících, musí být označeny a přístup k nim mají pouze 

povolané osoby. Ve výrobě se nachází pouze nezbytně nutné množství surovin. [11] 
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Obrázek 3: Výroba sypkých směsí (Kavanová N. 2011) 
 

 
Obrázek 4: Stacionární sila (Kavanová N. 2011) 
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Výroba tekutých směsí 

Výroba tekutých směsí (viz obr.5) se nachází v severní části budovy. Jedná se 

o zařízení sloužící k výrobě tekutých materiálů na bázi polyuretanové a epoxidové 

pryskyřice a dalších příměsí. Míchací stroje slouží k výrobě směsí pro epoxidové 

samonivelační podlahové systémy, penetrace a nátěry, vodouředitelné nátěry a materiály 

na bázi polyuretanových pryskyřic. [12] 

Od roku 2009 jsou ve výrově tekutých směsí nainstalovány dvě stojaté nádrže 

na pryskyřici (viz obr.6), která slouží jako vstup do výroby. Každá nádrž má objem 20 m3
. 

Kvůli jejich instalaci musela být upravena podlaha místnosti, aby vytvořila nepropustnou 

vanu a zdi místnosti byly natřeny nepropustnou vrstvou pro zamezení úniku látek. [12] 

Zadání zakázky a výroba 

Ve výrobě tekutých směsí probíhají hlavní práce, neboť zde se splňují zakázky 

podané objednavatelem. Při výrobě produktů je 1. krokem receptura sestavená podle toho, 

jaký typ, barva a množství materiálu se bude používat. Poté obsluha vybere míchací 

nádobu (kotel), ve kterém se bude daná receptura vyrábět. Kotel svým objemem musí 

převyšovat váhu požadovaného materiálu. [12] 

Po výběru kotle následuje navážení pryskyřice, která tvoří základ směsi, a její 

přidání do nádoby. Dále se kotel přemístí pod míchací stroj, upevní se a pryskyřice 

se začne míchat. Po určité době jsou do pryskyřice za stálého míchání obsluhou přidávány 

další komponenty a pigmenty tak, jak je stanoveno technologií výroby a recepturou. [12] 

Po přidání všech látek je směs promíchávána tak dlouho, dokud obsluha pomocí 

testovacího přístroje nestanoví, že je směs homogenní. Ze sourodé směsi je odebrán vzorek 

pro archiv a výstupní kontrolu a kotel je přemístěn na čepovací stůl, kde je materiál 

vyčepován do expedičních nádob předem opatřenými etiketami s bezpečnostními údaji 

o materiálu. Celá tato procedura trvá 2,5 – 6 hodin, podle náročnosti receptury 

a vyráběného materiálu. [12] 
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Obrázek 5: Výroba tekutých směsí (Kavanová N. 2011) 
 

 

Obrázek 6: Stojaté nádrže na pryskyřici (p. Blažek 2009) 

 

 



Nina Kavanová: Vliv průmyslových podlah na ŽP 

2012                                                                                                                                      9 

 

2.3 Historie a současnost 

Společnost Techfloor vznikla jako samostatný právní subjekt v roce 1996. Cílem 

vždy bylo a je patřit mezi nejvýznamnější firmy v oblasti realizací průmyslových podlah, 

a to nejen v České republice. Základní filozofií je poskytovat zákazníkům nejvyšší kvalitu 

dodávky, která vždy akceptuje jejich požadavky a plní jejich očekávání. [13] 

Jako jedna z mála v České republice, ale i v Evropě, nabízí společnost nabídku 

základních technologických způsobů realizací nových nebo sanací poškozených 

průmyslových podlah v různých podmínkách zatížení, druzích provozů a typech 

průmyslových objektů. Firma preferuje takové technologické a materiálové postupy, které 

přinášejí technicky vyhovující, esteticky zdařilé a cenově výhodné řešení. Při realizacích 

používá převážně zahraniční technologie a materiály, které se opírají o dlouholeté 

zkušenosti jejich výrobců z realizací a praxe po celém světě, a jejichž kvalita 

je kontrolována certifikáty ISO 14001 a ISO 9001. [13] 

Norma ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s 

návodem na použití 

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního 

managementu (EMS). Z norem ISO řady 14000 je právě norma ISO 14001 tou, podle jejíž 

požadavků se systém zavádí a certifikuje. [14]  

Hlavním záměrem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence 

znečišťování. Norma nestanovuje absolutní požadavky na environmentální chování 

organizace, klade však důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících 

se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.). Základem 

je identifikace všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí. Organizace 

sama si pak může určit, čím nejvíce životní prostředí zatěžuje a hledat vhodné metody 

k postupnému snižování dopadů do životního prostředí. [14] 

Norma je určena všem organizacím bez ohledu na obor činnosti, které chtějí 

aktivně zlepšovat svůj přístup k ochraně životního prostředí a vyhnout se až milionovým 

pokutám od České inspekce životního prostředí za nedodržování požadavků legislativy. 

[14] 
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Norma ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti – Požadavky 

Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2009 řeší systém 

managementu kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností 

u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní 

požadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomůže organizaci 

identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci 

a odpovědnosti za řízení těchto činností a k přispívá k celkovému zlepšení fungování 

organizace. [15] 

Systém managementu kvality dle požadavků normy ISO 9001 je určen všem typům 

organizací jakéhokoliv velikosti či zaměření. Norma ISO 9001 je využitelná k aplikaci 

ve všech sférách podnikání. Může se jednat například o výrobní, obchodní, servisní, 

poradenskou společnost, ale i o instituce veřejné správy, zdravotnická zařízení, vzdělávací 

instituce a mnoho dalších. Systém managementu kvality je velmi vhodným nástrojem pro 

všechny organizace, které chtějí zlepšit fungování procesů, zprůhlednit činnosti a nastavit 

jasná pravidla. [15] 

2.3.1 Jednotlivé divize 

Společnost Techfloor se krátce po svém vzniku profilovala do tří specializovaných 

divizí. Každá z těchto divizí se orientuje na nosný program příslušné technologie 

průmyslových podlah. Podle každého zadání a poptávky přistupují lidé firmy individuálně 

a s nejvyšší mírou odpovědnosti. Výsledkem je originální řešení průmyslové podlahy, 

neboť každé zadání je originální a specifické. [13] 

2.3.1.1 Divize EPOXY 

Divize EPOXY nabízí špičkové technologie estetických průmyslových podlah 

vysokých technických parametrů s mimořádnou produktivitou pokládky. V široké nabídce 

jsou technologie samonivelačních epoxidových bezrozpouštědlových pryskyřic, 

akrylátových pryskyřic pro sanace podlah, strojně nebo ručně hlazených povrchů z epoxy 

malt nebo pryskyřic, včetně dekoračních povrchů. [13] 

2.3.1.2 Divize ACRILE 

Programem divize ACRILE je realizace mimořádně kvalitní podlahoviny, při které 

se používají vysoce nadstandardní technické parametry, jež dávají široké možnosti jejího 

použití. Technologické parametry, možnosti aplikace, životnost, požární odolnost 
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a houževnatost zařazují tuto speciální technologii do oblasti high-tech průmyslových 

podlah. [13] 

2.3.1.3 Divize BETON 

Programovou náplní divize BETON je realizace betonáží nosných podlahových 

železobetonových desek, betonáže průmyslových podlah včetně finální povrchové úpravy 

přímo při provádění betonáže za pomocí nejmodernějších technologií a strojního zařízení. 

Tato divize nabízí zákazníkům nejúspornější variantu realizace podlah s velmi vysokou 

produktivitou a užitnou hodnotou pro širokou škálu typů průmyslových objektů 

a kombinací parametrů zatížení. [13] 

2.3.1.4 Divize VÝROBY 

Jelikož dosavadní trh nenabízel takové materiály, které by byly plně schopny 

uspokojit jak nás po stránce zpracovatelnosti produktu a jeho udávaných parametrů, 

tak investora m.j. z ekonomického hlediska, rozhodla se firma zhodnotit dlouholeté 

znalosti a podněty z působení na trhu průmyslových podlah. Využitím dosavadních 

zkušeností, získaných v daném oboru, a reflexe na požadavky zákazníků, byl vznik vlastní 

samostatné divize Výroba stavebních hmot s moderní, variabilní výrobní linkou 

na produkci sypkých směsi s přidruženým provozem mísírny tekutých směsí. Základní 

prvek výroby tvoří vysoce kvalitní materiály pro realizaci průmyslových podlah řady 

ACRILE. [13] 

2.4 Produkty firmy 

TECHFLOOR s.r.o. je výrobcem a dodavatelem podlahových systémů pro všechny 

oblasti průmyslu a občanské vybavenosti. Zabývá se realizacemi a sanacemi podlah jak 

v novostavbách, tak ve stávajících objektech v České republice a v zahraničí. [16] 
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2.4.1 Produkty 

Produkty firmy se rozdělují do několik skupin podle toho, k jakému účelu 

a ve kterém typu podlah se používají.  

Typ podlahy: Epoxidová podlaha 

Do této skupiny výrobků patří: 

1. epoxidové systémy- samonivelační: EPOTEC S, EPOTEC  AST, EPOTEC ESD  

2. epoxidové systémy- barevné písky: EPOTEC QS 

3. dekorativní Teraco: EPOTEC TERACO 

Typ podlahy: Akrylátová podlaha 

Do této skupiny výrobků patří: 

1. akrylátové podlahy: ACRYLE® 100, ACRYLE® 300, MONILE 

Typ podlahy: Betonová podlaha 

Do této skupiny výrobků patří: 

1. betony: STROJNĚ HLAZENÝ DRÁTKOBETON, STROJNĚ HLAZENÝ BETON 

 

Další produkty firmy: 

1. penetrace: LIQUID 2030, EPOTEC Primer SF, EPOTEC Primer SW 

2. cementové stěrky: ISOCRETE Industrial Top, ISOCRETE Self Level Base, 

ISOCRETE 1500 

3. parkovací systémy: EPOTEC PU SYSTEM, EPOTEC PU STANDARD, EPOTEC 

PU MEMBRANE, EPOTEC PU PARK 

4. nátěry: EPOTEC W2, EPOTEC S-FINISH 

5. vsypové technologie: PANBEX®  F2, PANBEX®  F3, PANBEX F3 EXTREME, 

CORPUSIL 200 

6. potravinářské polyuretany: FLOWFRESH  

 

Konkrétnější rozbor a popis produktů a látek bude proveden v následující kapitole. 
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3. TYPY PRŮMYSLOVÝCH PODLAH A JEJICH 
ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY 

3.1 Betonová podlaha 

Schéma technologie 

1. Betonová deska 

2. Izolace 

3. Ochranná izolace 

4. Zhutnění pláně 

5. Násyp 

 

 

 

Identifikace nebezpečnosti betonu 

Podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

a o změně některých zákonů (chemický zákon), je tento výrobek charakterizován jako 

DRÁŽDIVÝ. [17] 

Výstražný symbol nebezpečnosti: „Xi dráždivý“   

 

                                                                       Dráždivý 

Nebezpečná složka: Cement [17] 

Chemická podstata: Směs cementu, kameniva, vody a dalších aditiv. [17] 

Standardní věty označující specifickou rizikovosti (R věty): 

R 36/37/38   Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. [17] 

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S věty): 

S 2    Uchovávejte mimo dosah dětí. 

S 24/25   Zamezte styku s kůží a očima. 

S 26 Při zasažení oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou 

a vyhledejte lékařskou pomoc. 

S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice 

a ochranné brýle nebo obličejový štít. 

Obrázek 7: Řez betonovou podlahou 
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S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 

tento obal nebo označení. [17] 

Pokyny pro první pomoc      

Popis první pomoci: 

Akutní ohrožení lidského zdraví se za normálních podmínek používání 

nepředpokládá. Musíme postupovat s ohledem na vlastní bezpečnost a bezpečnost 

postiženého, zajistit základní životní funkce, při bezvědomí uložit postiženého 

se zajištěnými životními funkcemi do stabilizované polohy. V případě nehody nebo 

nevolnosti bychom měli ihned vyhledat lékařskou pomoc a ukázat lékaři bezpečnostní list. 

[17] 

Při nadýchání:  

Vzhledem k obsahu vody ve směsi nepravděpodobné. [17] 

Při styku s kůží:  

Při styku s kůží musíme ihned svléct veškerý kontaminovaný oděv a obuv a pečlivě 

omýt zasažená místa velkým množstvím tekoucí pitné vody. Pokud se objeví známky 

podráždění, měli bychom vyhledat lékařskou pomoc. Před dalším použitím je nutno 

kontaminovaný oděv vyčistit. [17] 

Při zasažení očí:  

Ihned musíme pečlivě vyplachovat oči tekoucí pitnou vodou po delší dobu 

(nejméně 15 minut), snažit se držet oči široce rozevřené a vypláchnout je i pod očními 

víčky. Je-li to možné, je nutno vyjmout kontaktní čočky. Výplach se provádí ve směru 

od vnitřního očního koutku k vnějšímu. Pokud se objeví známky podráždění nebo tyto 

příznaky přetrvávají, musíme vyhledat očního lékaře. [17] 

Při požití:  

O případném vyvolání zvracení by měl rozhodnut lékař. Při požití nejprve 

vypláchneme postiženému ústa vodou a podáme mu k pití vodu (pít je třeba malými 

doušky), poté vyhledat lékařskou pomoc. Pokud postižený spontánně zvrací, je třeba dbát 

toho, aby nedošlo ke vdechnutí zvratků. [17] 
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Toxicita                               

Při doporučeném používání nejsou známy ani předpokládány žádné škodlivé 

účinky na životní prostředí. Produkt se nesmí vypouštět do kanalizace nebo vodních toků. 

Výrobek při vniknutí do vody tvoří alkalické roztoky - v případě velkého úniku výrobku 

do vody hrozí lokální zvýšení pH ve vodním prostředí a z toho vyplývající lokální škodlivé 

účinky na vodní organismy. [17] 

Pokyny pro odstraňování      

Metody  nakládání s odpady: 

Směs se musí přednostně recyklovat, popřípadě odstraňovat při dodržení místních 

předpisů prostřednictvím oprávněných osob v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech. Odpadní materiál musíme zařazovat s ohledem na jeho původ a specifické 

výrobní postupy podle platného Katalogu odpadů. [17] 

Typ odpadu: Stavební a demoliční odpady. 

Popis odpadu:  

Neztvrdlý beton, kód odpadu- 10 13 14, Odpadní beton a betonová kal 

Ztvrdlý beton, kód odpadu- 17 01 01, Beton          

                                        17 01 07, Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek   

                                        a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06   

                                        17 09 04, Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  

                                        pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03         

 

Odpady je nutno ukládat na řízenou skládku odpadů. Vytvrzený materiál je možno 

použít k recyklaci. [17] 

Zneškodňování obalů: Cisterna může být vyčištěna pouze na místech k tomu určených 

a kontaminovaná voda musí být odstraněna v souladu s předpisy v oblasti odpadového 

a vodního hospodářství. [17] 

Právní předpisy: S odpady je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů. [17] 
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3.1.1 Výroba 

Výroba a zpracování čerstvého betonu tvoří jeden z nejdůležitějších 

technologických kroků betonářských prací. Realizace vyžaduje dokonalou přípravu 

a organizaci všech souvisejících činností. Proces výroby začíná výběrem vhodného 

kameniva, cementu, příměsí a přísad. [1] 

Součástí přípravy je návrh složení směsi čerstvého betonu, které musí zajistit v prvé 

řadě výslednou pevnost, odolnost a v čerstvém stavu odpovídající konzistenci pro danou 

technologii dopravy a zpracování. [1] 

Výsledná jakost čerstvého a následně i ztvrdlého betonu závisí nejen na složení 

betonu, ale i na době a kvalitě míchání. Potřebné složení a jakost čerstvého betonu nelze 

přizpůsobovat možnostem výrobce betonu, ale výrobce musí respektovat požadavky 

odběratele v plném rozsahu. [1] 

 

Ve firmě Techfloor se vyrábí dva typy betonu: 

První typ: Strojně hlazený drátkobeton 

Strojně hlazený drátkobeton představuje nejúspornější variantu podlah, která 

se pyšní vysokou produktivitou a užitnou hodnotou jak pro širokou škálu objektů tak 

kombinací parametrů zatížení. Ocelová drátková výztuž se využívá všude tam, kde 

je nutno docílit vysoké trvanlivosti betonu, jeho nosnosti a pevnosti. [18] 

Podlahy jsou vyztuženy svařovanou kari sítí v rozměrech podle daného zatížení. 

Mohou být dále vyztuženy ocelovými vlákny, tzv. drátkovýztuží, v dávkování na m3
. [18] 

Ocelová vlákna v betonu plní hlavní funkce, jako je eliminace smršťovacích trhlin 

na povrchu, odolnost podlahy proti nárazům, zvýšení pevnosti v tahu a tlaku, zvýšená 

odolnost hran dilatačních spár vůči dynamickému namáhání. [18]  

Tato technika má mnoho předností, jako je rychlost aplikace, vysoká životnost, 

protiskluznou, bezprašnost, snadná čistitelnost a cenová výhodnost. Také oblasti použití 

jsou široké: velkoplošné garáže, supermarkety, parkoviště, sklady, autoopravny. [18] 

 

Druhý typ: Strojně hlazený beton 

Jedná se o nejrozšířenější druh podlah na našem trhu. Betonová podlaha je tvořena 

z vrstvy betonové směsi o tloušťce 100 až 350 mm. Tloušťka betonové směsi se určí dle 

požadavků provozního zatížení, které je podloženo statickým výpočtem. [19] 
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Strojně hlazená betonová podlaha splňuje nejnáročnější kriteria týkajících 

se pevnosti, odolnosti, zatížení a především užitné hodnoty. Povrch je strojně zahlazen 

do hladké bezprašné podoby. [19] 

 

3.1.2 Užití 

Sanace betonu 

Beton se jako stavební hmota díky svým zvláštním vlastnostem osvědčil ve všech 

oblastech stavebnictví, a nyní slouží jako spolehlivý materiál. [20] 

Stavební dílo z betonu není pouze inženýrská stavba jako jsou mosty a tunely, 

ale také například balkóny, schodišťové podesty a podlahy. Ve spojení s ocelovou výztuží 

působí na beton tahové napětí, z tohoto důvodu musí být betonové konstrukce ošetřovány 

a ochráněny před nepříznivými vlivy podle závazných předpisů. [20] 

 

 
Obrázek 8: Poloha výztuže v balkónové konzole [20] 

 

Sanační opatření se provádějí kvůli stáří konstrukce, ale také jsou mnohdy 

u mladších konstrukcí, kde chyby vznikají již při provádění (nedostatečná krycí vrstva 

výztuže a krycí vrstva betonu). U sanace starších stavebních děl a částí je třeba provést 

analýzu stavu konstrukce. Stárnutí betonu a proces hydratace [ Ca(OH)2+CO2›CaCO3] 

jsou příčinou tzv. karbonatace, což znamená pokles pH betonu z normálního pH ≥ 12 

na pH = 9 a méně. [20] 
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Rozsáhlá karbonatace, která se dostane do místa, kde je uložena výztuž, může 

zapříčinit korozi a tím i pokles statické únosnosti. Kvůli koroze ocelová výztuž zvětšuje 

svůj objem, což vede k oddělení krycí vrstvy betonu a následkem jsou viditelné ocelové 

konstrukce, které jsou bez ochrany vystaveny korozi (viz obr. 10). [20] 

Pro sanaci betonu se používají různé maltové systémy, které pracují 

s modifikovanými maltami. Zpravidla se sanace provádí maltovými systémy na cementové 

bázi z tzv. PCC malt. Jedná se o disperzí modifikované cementové malty a betony. [20] 

 

PCC malta/beton: 

P → polymer plastová disperze 

C → cement cement 

C → concrete beton 

PCC → POLYMER CEMENT CONCRETE 

Tabulka 1: Vysvětlení pojmu PCC malta [20] 

 

 

Obrázek 9: Oddělování betonu způsobené korozí ocelové výztuže vlivem karbonatace [44] 
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3.1.3 Odstranění 

K odstranění betonu na větších plochách se používají pneumatická kladiva (kango), 

která beton rozbijí na menší části. Kusy betonu se poté bagry navezou na nákladní auta 

k odvozu na skládku, případně k recyklaci. Tato metoda patří mezi ekonomicky 

nejnákladnější. 

Recyklace zbytkového betonu 

Tato problematika se týká především likvidace odpadů a aplikací recyklovaného 

materiálu do výroby nového betonu. Tímto postupem se minimalizují rizika jak znečištění 

vody a půdy, tak kontaminací komunikací. [2] 

Likvidace zbytků čerstvého betonu 

Základní princip likvidace zbytků čerstvého betonu (viz obr. 11) vychází 

z dlouhodobého vývoje. [2] 

Postup: 

Nejprve dochází ke splavení zbytků čerstvého betonu z čištěného zařízení 

(automíchačka, čerpadlo) do technologického zařízení, kde dojde k vypírání splavených 

součástí betonu. Ty se zde rozdělí na pevné částice větší než 0,2 mm, které jsou poté 

odváděny na skládku kameniva, a na vodu, která je znečištěna nejjemnějšími částicemi 

do 0,2 mm. Tato voda je odváděna do jímek. Většina těchto zařízení může být dovybavena 

i ohřevem vody, aby technologie v zimě nezamrzala. [2] 

 
Obrázek 10: Schéma recyklačního zařízení [2] 
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Legenda ke schématu: [2] 

1. Vypírací zařízení    7. Potrubí k váze vody 

2. Spínač recyklačního zařízení   8. Potrubí k vymývání automíchače 

3. Recyklované kamenivo   9. Potrubí do vypíracího zařízení 

4. Přepad kalové vody    10. Přívod čisté vody 

5. Nádrž kalové vody    11. Spínač pro hladinu vody 

6. Čeřidlo     12. Kalové čerpadlo 

 

Likvidace zbytků ztvrdlého betonu 

Kousky ztvrdlého betonu se mohou objevit na víku málo čištěné míchačky, 

ve výsypce z míchačky a v bubnu špatně udržované automíchačky. Takovéto malé 

množství je odváženo na skládky. Recyklace ztvrdlého betonu není srovnatelnou 

alternativou pro recyklaci čerstvého betonu, neboť při tomto procesu je třeba ještě zařízení 

pro recyklaci malých množství čerstvého betonu a výplachové vody. Pro výrobce betonu 

je recyklace ztvrdlého betonu z hlediska ekonomických a legislativních požadavků 

tak náročná, že proces recyklace raději svěří firmám, které se recyklací zabývají. [2] 
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3.2 Epoxidová podlaha 

Schéma technologie 

1. I. vrstva – impregance povrchu. 

2. II. vrstva – finální povrch: 

    materiál na bázi Epoxy (Epotec® 

    nebo vodou ředitelných pryskyřic  

    Epotec® W2). 

3. Betonová deska B 25,  

    úprava povrchu brokováním. 

 

Epoxidové podlahové hmoty mohou být jak dvoukomponentní, 

tak jednokomponentní. Jednokomponentní systémy se nejčastěji vytvrzují účinkem UV 

záření. Také se na trhu vyskytují i 3 a 4 komponentní systémy, ale v těchto případech jsou 

jen dvě složky reaktivní (složka A a složka B). Složka A je pryskyřice s aditivy (křemičité 

písky různé granulometrie, železitá slída a skleněné vločky), odpěňovači, pigmenty, 

odvzdušňovaly, ředidly a vodou. Složka B obsahuje tvrdidlo na bázi aminů s dalšími 

ředidly, rozpouštědly a pryskyřicemi. Ostatní složky fungují jako plniva nebo aditiva. [21] 

 

 
Obrázek 12: Epoxidová podlaha firmy Techfloor, VW Slovakia (159 200 m

2
) [45] 

 

Obrázek 11: Řez epoxidovou podlahou 
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Produkty 

A. Epoxidové systémy samonivelační: 

EPOTEC S 

Epotec S je tříkomponentní samonivelační epoxidová směs pro realizaci finálních 

bezespárých podlah v interiérech. Je určen k dosažení vysoce mechanicky a chemicky 

odolné a snadno čistitelné povrchové úpravy betonových podlah. Je vhodný pro garážová 

stání s betonovým podkladem, dílny, sklady, veškerou průmyslovou výrobu včetně 

potravinářského průmyslu. [22] 

 

Struktura:  

 

Obrázek 13: Struktura produktu EPOTEC S [23] 

 

 

Složení: 

Složka A – epoxidové pryskyřice formulované na základě bisfenolu A/F a epichlorhydrinu, 

barvivo. 

Složka B – tvrdidlo; směs polyoxyalkylenaminu, alkyfenolu a substituovaného piperazinu. 

Složka C - plnivo (speciální směs minerálních látek). [23] 

 

Přednosti: 

- Výborná mechanická a chemická odolnost, 

- dobrá chemická odolnost vůči působení cukrů, kyselin i chloridu sodného, 

- lehká aplikovatelnost a čistitelnost, 

- atraktivní barevné řešení. [23] 
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Technická data: 
 

Pevnost v tlaku 55 MPa 

Pevnost v tahu 15 MPa 

Zpracovatelnost při 20° C 30 minut 

Pochůznost při 20° C 12 hodin 

Vytvrdnutí při 20° C Po 7 dnech 

Tabulka 2: Technická data pro produkt EPOTEC S [23] 

 

 

Identifikace nebezpečnosti produktu EPOTEC S 

SLOŽKA A 

Podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

a o změně některých zákonů (chemický zákon), je tento výrobek charakterizován jako 

DRÁŽDIVÝ a NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. [48] 

Výstražný symbol nebezpečnosti: „Xi dráždivý“  , „N nebezpečný pro životní prostředí“   

                                                                                                              

 

 

                     Dráždivý                                      Nebezpečný pro životní prostředí 
 

Nebezpečné látky: Epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu 

                             Benzylalkohol 

                             Alkyl 

                             Křemen 

                             Bisfenol - F (epichlorhydrin) 

                             Ethoxylovaný nonylfenol (směs isomerů) [48] 

 

Standardní věty označující specifickou rizikovosti (R věty): 

R 36/38, R 43, R 51/53, R 20/22, R 38, R 48/20, R 50. (viz tabulka č. 8) [48] 

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S věty): 

S 2, S 24/25, S 26, S 29, S 37, S 46, S 61. (viz tabulka č. 9) [48] 
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SLOŽKA B 

Podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

a o změně některých zákonů (chemický zákon), je tento výrobek charakterizován jako 

ŽÍRAVÝ a NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. [49] 

Výstražný symbol nebezpečnosti: „C žíravý“ , „N nebezpečný pro životní prostředí“   

 

 

 

                         Žíravý                               Nebezpečný pro životní prostředí 
 

Nebezpečné látky: 2- (Piperazin-1-yl) ethylamin 

                                Nonylfenol 

                                Propylenglykol-bis(2-aminopropyl)ether [49] 

 

Standardní věty označující specifickou rizikovosti (R věty): 

R 21/22, R 34, R 41, R 43, R 50/53, R 62, R 63, R 52/53, R 22. (viz tabulka č. 8) [49] 

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S věty): 

S 1/2, S 13, S 20/21, S 24/25, S 26, S 27/28, S 29, S 36/37/39, S 37/39, S 45, S 46, S 60, 

S 61. (viz tabulka č. 9) [49] 
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EPOTEC S AST 

Epotec S AST je třikomponentní samonivelační elektricky vodivá stěrka na bázi 

epoxidových pryskyřic. Určena je především pro realizaci finálních bezespárých podlah 

v interiérech. Používá se k dosaženi elektricky vodivých povrchů. [24] 

 

Struktura: 

 

 
Obrázek 14: Struktura produktu EPOTEC S AST [24] 

 

Složení: 

Složka A – epoxidové pryskyřice formulované na základě bisfenolu A/F a epichlorhydrinu, 

barvivo. 

Složka B – tvrdidlo; směs polyoxyalkylenaminu, alkyfenolu a substituovaného piperazinu. 

Složka C - plnivo (speciální směs minerálních látek). [24] 

 

Přednosti: 

- Elektrostatická vodivost, 

- dobré mechanické a chemické vlastnosti, 

- odolnost proti průniku kapalin, 

- variabilní tloušťka vrstev, 

- lesklý povrch. [24] 
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Technická data: 
 

Pevnost v tlaku 55 MPa 

Pevnost v tahu 15 MPa 

Zpracovatelnost při 20° C 30 minut 

Pochůznost při 20° C 12 hodin 

Svodový odpor Rs 5 . 10  Ω < Rs <10  Ω 

Tabulka 3: Technická data pro produkt EPOTEC S AST [24] 

 

Identifikace nebezpečnosti produktu EPOTEC S AST 

SLOŽKA A 

Podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

a o změně některých zákonů (chemický zákon), je tento výrobek charakterizován jako 

DRÁŽDIVÝ a NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. [50] 

Výstražný symbol nebezpečnosti: „Xi dráždivý“  , „N nebezpečný pro životní prostředí“   

                                                                                                              

 

 

                     Dráždivý                                      Nebezpečný pro životní prostředí 
 

Nebezpečné látky: Epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu 

                             Benzylalkohol 

                             Alkyl 

                             Křemen 

                             Bisfenol-F-EP-pryskyřice 

                             Ethoxylovaný nonylfenol [50] 

 

Standardní věty označující specifickou rizikovosti (R věty): 

R 36/38, R 43, R 51/53, R 20/22, R 38, R 48/20, R 50. (viz tabulka č. 8) [50] 

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S věty): 

S 2, S 24/25, S 26, S 29, S 37, S 46, S 61. (viz tabulka č. 9) [50] 
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SLOŽKA B 

Podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

a o změně některých zákonů (chemický zákon), je tento výrobek charakterizován jako 

ŽÍRAVÝ a NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. [51] 

Výstražný symbol nebezpečnosti: „C žíravý“ , „N nebezpečný pro životní prostředí“   

 

 

 

                         Žíravý                               Nebezpečný pro životní prostředí 
 

Nebezpečné látky: 2- (Piperazin-1-yl) ethylamin 

                                Nonylfenol 

                                Propylenglykol-bis(2-aminopropyl)ether [51] 

 

Standardní věty označující specifickou rizikovosti (R věty): 

R 21/22, R 34, R 41, R 43, R 50/53, R 62, R 63. (viz tabulka č. 8) [51] 

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S věty): 

S 1/2, S 13, S 20/21, S 24/25, S 26, S 27/28, S 29, S 36/37/39, S 37/39, S 45, S 46, S 60, 

S 61. (viz tabulka č. 9) [51] 
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EPOTEC ESD 

Epotec ESD je tříkomponentní samonivelační epoxidová směs pro realizaci 

finálních bezespárých podlah v interiérech. Jedná se o vysoce mechanicky a chemicky 

odolné a snadno čistitelné povrchové úpravy betonových podlah. Tato podlaha 

se vyznačuje tím, že je antistatická a hygienická. Její hlavní pozitivum je snadno čistitelná 

samonivelační pryskyřičná krycí vrstva podlahy. [25] 

 

Struktura: 

 

Obrázek 15: Struktura produktu EPOTEC ESD [25] 

 

 

Ochrana životního prostředí: 

Dokončený systém je hodnocen jako neškodný pro zdraví a životní prostředí. 

Dlouhá životnost a bezespárý povrch snižuje potřebu oprav, údržby a čištění. Během 

výroby a aplikace výrobků jsou ekologické a zdravotní zřetele kontrolovány zaměstnanci 

společnosti Techfloor a jejími kvalifikovanými a zkušenými smluvními partnery. [25] 

 

Přednosti: 

- Splňuje antistatické požadavky, 

- hygienická- snadno se čistí, 

- nezávadná, neprášivá, 

- odolná proti otěru. [25] 
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Technická data: 

Uvedené údaje jsou vlastnosti látky dosažené při 20° C a 50% relativní vlhkosti 

v laboratoři. 

 

Pevnost v tlaku 60 MPa 

Pevnost v ohybu 40 MPa 

Pevnost v tahu                           ˃ 25 MPa 

Tabulka 4: Technická data pro produkt EPOTEC ESD [25] 

 

Doba tvrzení: 
 

 10°C 20°C 30°C 

Slabý provoz 36 hodin 16 hodin 12 hodin 

Plný provoz 72 hodin 48 hodin 36 hodin 

Úplné chemické 

vytvrzení 

12 dní 7 dní 5 dní 

Tabulka 5: Doba, za kterou daný produkt řádně ztvrdne [25] 

 

Identifikace nebezpečnosti produktu EPOTEC ESD 

SLOŽKA A 

Podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

a o změně některých zákonů (chemický zákon), je tento výrobek charakterizován jako 

DRÁŽDIVÝ a NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. [52] 

Výstražný symbol nebezpečnosti: „Xi dráždivý“  , „N nebezpečný pro životní prostředí“   

                                                                                                              

 

 

                     Dráždivý                                      Nebezpečný pro životní prostředí 
 

Nebezpečné látky: Epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu 

                             Phosforamid [52] 

Standardní věty označující specifickou rizikovosti (R věty): 

R 36/38, R 43, R 51/53. (viz tabulka č. 8) [52] 

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S věty): 

S 2, S 24/25, S 26, S 28, S 29, S 36/37/39, S 46, S 61. (viz tabulka č. 9) [52] 
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SLOŽKA B 

Podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

a o změně některých zákonů (chemický zákon), je tento výrobek charakterizován jako 

ŽÍRAVÝ. [53] 

Výstražný symbol nebezpečnosti: „C žíravý“  

 

 

 

                                                                    Žíravý 

 

Nebezpečné látky: 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyklohexylamin 

                             Benzylalkohol [53] 

 

Standardní věty označující specifickou rizikovosti (R věty): 

R 20/21/22, R 34, R 43. (viz tabulka č. 8) [53] 

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S věty): 

S 1/2, S 13, S 20, S 23, S 24/25, S 26, S 27/28, S 29, S 36/37/39, S 37/39, S 45, S 46. (viz 

tabulka č. 9) [53] 

 

SLOŽKA C 

Tento komponent není charakterizován jako nebezpečný, při manipulaci s ním 

může vzniknout prach. Není hořlavý, bez pachu. 
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B. Epoxidové systémy- barevné písky: 

EPOTEC QS 

Epotec QS je univerzální stěrkový epoxidový bezespárý systém v tloušťce 3 – 4 

mm. Pomocí křemičitých písků a jejich směsí je možno docílit esteticky vysoce kvalitní 

podlahy s vysokou mechanickou pevností, chemickou odolností, dlouhou trvanlivostí, 

hygienou a komfortem. Mechanická pevnost převyšuje pevnost konstrukčního betonu. 

Z praktických důvodů se jako optimální jeví mírně zrnitý povrch, který je lehce 

omyvatelný, vysoce otěruvzdorný a potlačí drobné estetické úbytky podlahy (např. podření 

pojezdem atd.). [26] 

 

Struktura: 

 

Obrázek 16: Struktura produktu EPOTEC QS [26] 

 

 

Složení: 

Složka A – epoxidové pryskyřice. 

Složka B – tvrdidlo. 

Složka C – plnivo (speciální směs min. látek). 

Složka D – písek. [26] 

 

Přednosti: 

- Estetičnost podlahy, 

- dobrá mechanická odolnost, 

- voděodolný, avšak umožňuje difuzi vodních par. [26] 
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Technická data: 

Pevnost v tlaku 80 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu 25 MPa 

Zpracovatelnost při 20°C 30 minut 

Převrstvení při 20°C po 12 – 16 hodinách 

Pochůznost při 20°C 12 hodin 

Vytvrdnutí při 20°C po 7 dnech 

Hořlavost C1 – těžce hořlavé 

Tabulka 6: Technická data pro produkt EPOTEC QS [26] 

 

 

Identifikace nebezpečnosti produktu EPOTEC QS 

SLOŽKA A 

Podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

a o změně některých zákonů (chemický zákon), je tento výrobek charakterizován jako 

DRÁŽDIVÝ a NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. [54] 

Výstražný symbol nebezpečnosti: „Xi dráždivý“  , „N nebezpečný pro životní prostředí“   

                                                                                                              

 

 

                     Dráždivý                                      Nebezpečný pro životní prostředí 
 

Nebezpečné látky: Epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu 

                             Benzylalkohol 

                             Alkyl 

                             Křemen 

                             Bisfenol-F-EP-pryskyřice 

                             Ethoxylovaný nonylfenol [54] 

 

Standardní věty označující specifickou rizikovosti (R věty): 

R 36/38, R 43, R 51/53. (viz tabulka č. 8) [54] 

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S věty): 

S 2, S 24/25, S 26, S 29, S 37, S 46, S 61. (viz tabulka č. 9) [54] 
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SLOŽKA B 

Podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

a o změně některých zákonů (chemický zákon), je tento výrobek charakterizován jako 

ŽÍRAVÝ a NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. [55] 

Výstražný symbol nebezpečnosti: „C žíravý“ , „N nebezpečný pro životní prostředí“   

 

 

 

                         Žíravý                               Nebezpečný pro životní prostředí 
 

Nebezpečné látky: 2- (Piperazin-1-yl) ethylamin 

                                Nonylfenol 

                                Propylenglykol-bis(2-aminopropyl)ether [55] 

 

Standardní věty označující specifickou rizikovosti (R věty): 

R 21/22, R 34, R 41, R 43, R 50/53, R 62, R 63. (viz tabulka č. 8) [55] 

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S věty): 

S 1/2, S 13, S 20/21, S 24/25, S 26, S 27/28, S 29, S 36/37/39, S 37/39, S 45, S 46, S 60, 

S 61. (viz tabulka č. 9) [55] 

 

SLOŽKA C 

Tento komponent není charakterizován jako nebezpečný, při manipulaci s ním 

může vzniknout prach. Není hořlavý, bez pachu. 
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C. Dekorativní teraco: 

EPOTEC TERACO 

Epotec Teraco představuje řadu epoxidových podlah, které mají vysoce estetickou 

hodnotu a symbolizují skutečné umění v podlahách. Tento specifický podlahový systém 

obsahuje veškeré skutečně funkční potřeby, jak dodržení plánovaného grafického 

provedení, tak adekvátní užitné hodnoty. [27] 

 

Typy: 

Image 

Tento typ je vhodný pro veřejné prostory, výstavní haly a shopping centra, kde 

se používá klasický podlahový povrch na značném prostoru. Podlaha napodobující přírodní 

mramor se dá použít v dlouhodobém řešení vytvořit chladný, uklidňující a klasický povrch. 

[27] 

 

 

Obrázek 17: Ukázka podlahy Teraco Image (p. Rak 2010) 

Crystal 

Tento typ navozuje kreativně chladnou a uklidňující atmosféru přírodního mramoru 

zdokonalenou přidáním krystalického skla. K výběru je celá řada vzhledu s jasným 

vybraným stylem s vlastní energií, která se hodí pro nejrůznější prostory. [27] 

 

 
Obrázek 18: Ukázka podlahy Teraco Crystal (p. Rak 2010) 
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Exotic 

Exotic Teraco podlahou se může nechat inspirovat ten, kdo chce být originální. 

Tato variace nabízí tisíce barevných směrů a možností podlahového designu. [27] 

 

Obrázek 19: Ukázka podlahy Teraco Exotic (p. Rak 2010) 

 

Přednosti: 

- Vysoké provozní zatížení, 

- vysoce estetický vzhled, 

- neklouzavost, 

- povrchová různorodost. [27] 

 

Technická data: 
 

Konstrukce bezespárý hladký povrch 

Tloušťka 8 mm, vázáno na betonový podklad 

Hmotnost 16 kg/m
2
 

Pevnost v tlaku 70 MPa 

Pevnost v ohybu 25 MPa 

Pevnost v tahu 13 MPa 

Tepelná odolnost 70 °C 

Povrchová tvrdost vynikající 

Toxicita netoxická 

Chemická odolnost Vynikající k široké škále průmysl. činidel. 

Tabulka 7: Technická data pro produkt EPOTEC TERACO [27] 
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Identifikace nebezpečnosti produktu EPOTEC TERACO: 

SLOŽKA A 

Podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

a o změně některých zákonů (chemický zákon), je tento výrobek charakterizován jako 

DRÁŽDIVÝ a NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. [56] 

Výstražný symbol nebezpečnosti: „Xi dráždivý“  , „N nebezpečný pro životní prostředí“   

                                                                                                              

 

 

                     Dráždivý                                      Nebezpečný pro životní prostředí 
 

Nebezpečné látky: Epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu 

                             Benzylalkohol 

                             Alkyl 

                             Křemen 

                             Bisfenol-F-EP-pryskyřice 

                             Ethoxylovaný nonylfenol [56] 

 

Standardní věty označující specifickou rizikovosti (R věty): 

R 36/38, R 43, R 51/53. (viz tabulka č. 8) [56] 

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S věty): 

S 2, S 24/25, S 26, S 29, S 37, S 46, S 61. (viz tabulka č. 9) [56] 

 

SLOŽKA B 

Podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

a o změně některých zákonů (chemický zákon), je tento výrobek charakterizován jako 

ŽÍRAVÝ a NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. [57] 

Výstražný symbol nebezpečnosti: „C žíravý“ , „N nebezpečný pro životní prostředí“   

 

 

 

                         Žíravý                               Nebezpečný pro životní prostředí 
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Nebezpečné látky: 2- (Piperazin-1-yl) ethylamin 

                                Nonylfenol 

                                Propylenglykol-bis(2-aminopropyl)ether [57] 

 

Standardní věty označující specifickou rizikovosti (R věty): 

R 21/22, R 34, R 41, R 43, R 50/53, R 62, R 63. (viz tabulka č. 8) [57] 

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S věty): 

S 1/2, S 13, S 20/21, S 24/25, S 26, S 27/28, S 29, S 36/37/39, S 37/39, S 45, S 46, S 60, 

S 61. (viz tabulka č. 9) [57] 

 

SLOŽKA C 

Tento komponent není charakterizován jako nebezpečný, při manipulaci s ním 

může vzniknout prach. Není hořlavý, bez pachu.  

 

Zkompletování a vysvětlení R- vět a S- vět pro produkty epoxidových podlah: 

 

R-Věty 

 R 36/38                            Dráždí oči a kůži. 
R 43                                 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 

R 51/53                            

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 
vodním prostředí. 

R 20/22  Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. 
R 38                      Dráždí kůži. 

R 48/20                            

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
vdechováním. 

R 50                                 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
R 21/22                            Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. 
R 34                                 Způsobuje poleptání. 
R 41                                 Nebezpečí vážného poškození očí. 

R 50/53                            

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky 
ve vodním prostředí. 

R 62                                 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. 
R 63                                 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. 

R 52/53                            

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé  nepříznivé účinky ve 
vodním prostředí. 

R 22                                 Zdraví škodlivý při požití. 
Tabulka 8: Vysvětlení R- vět pro produkty epoxid. podlahy 
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S-Věty   

S 2                                    Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. 

S 26                                  

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 
pomoc. 

S 29                                  Nevylévejte do kanalizace. 
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice. 

S 46                                  

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 

označení. 
S 61                                  Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
S 1/2                                 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. 
S 13                                  Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
S 20/21                             Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. 

 27/28                             

Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované  oblečení a kůži 
okamžitě omyjte velkým množstvím vody. 

S 

36/37/39                        

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo 
obličejový štít. 

S 37/39                             Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo  obličejový štít. 

S 45                                  

V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě  vyhledejte lékařskou 
pomoc. 

S 60                                  Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako  nebezpečný odpad. 
Tabulka 9: Vysvětlení S- vět pro produkty epoxid. podlahy 
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3.2.1 Výroba a užití 

Epoxidové podlahy se rozdělují na rozpouštědlové, bezrozpouštědlové a vodou 

ředitelné. 

Rozpouštědlové epoxidové podlahy 

Tento typ podlah má na trhu své stálé místo, ovšem jeho pozice stále oslabuje 

vlivem narůstajících nároků na ekologii kvůli odparu rozpouštědel, kterými jsou nejčastěji 

xylen a butylacetát. Z tohoto pohledu je výroba a následná aplikace těchto podlahových 

hmot neekologická. Avšak není možno zabránit odparu rozpouštědel do ovzduší, neboť 

jejich odpar z hmoty je podmínkou dokonalé polymerace podlahového materiálu. 

Po aplikaci těchto materiálů je nutno kontaminované prostory dlouho a pravidelně větrat. 

[21] 

Bezrozpouštědlové epoxidové podlahy 

Z materiálu používaného k výrobě tohoto typu podlah se při aplikaci nic neodpařuje 

a pokud ano, tak pouze ve stopových množstvích. Při aplikaci se ale používají speciální 

ředidla, které se z hmoty neodpařují, stávají se její součástí a snižují její viskozitu. [21] 

Vodou ředitelné epoxidové podlahy  

Z těchto hmot se odpařuje pouze voda, která životní prostředí nijak nezatěžuje. 

 

Ačkoli se jedná o typy hmot, které jsou na stejné epoxidové bázi, tak způsob jejich 

výroby a aplikace je odlišný, neboť u každého druhu je třeba brát jiné podmínky, 

za kterých má být materiál vyráběn a aplikován. [21] 

Obsah těkavých látek je v bezrozpouštědlových materiálech minimální. U vodou 

ředitelných je obsah VOC nulový. Z tohoto důvodu jsou vodou ředitelné epoxidové 

podlahy pokládány za materiál budoucnosti, neboť ze strany EU je kladen veliký důraz 

na ekologičnost surovin ve všech odvětvích průmyslu. [21] 
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Chemické látky a jejich působení na člověka a ŽP 

Podle zákona 157/1998 Sb., § 2 jsou chemické látky prvky a jejich sloučeniny 

v přírodním stavu nebo získané výrobním postupem včetně případných přísad 

a rozpouštědel nezbytných pro uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot přírodního 

původu nebo vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou být 

z látky oddělena beze změny jejího složení nebo ovlivnění její stability. [2] 

Nebezpečné chemické látky jsou přítomny všude. Mohou se uvolňovat přímo 

při výrobě nebo unikají z některých výrobků a končí tam, kde by rozhodně končit neměly – 

v lidském těle. Ohrožující jsou pro životní prostředí, lidské zdraví a obzvláště nebezpečné 

jsou pro kojence a malé děti. [29] 

Látky a jejich působení 

Bisfenol A 

Je to toxická látka, která má schopnost narušovat funkci hormonů a napodobovat 

v organismů působení ženských pohlavních hormonů. Vyrábí se v množství několika 

miliónů tun ročně a používá se hlavně při výrobě epoxidovaných pryskyřic. Jelikož 

vstupuje do životního prostředí v tak velkém množství, panují obavy z toho, že by mohl 

mít velice škodlivé a dlouhodobé účinky na živé organismy včetně člověka. [29] 

Bisfenol A je  pro vodní živočichy akutně toxická látka, která je pro vodní prostředí 

velice nebezpečná. Může ovlivnit vývoj živých organismů a jejich potomků. I malé 

vystavení se dávkám bisfenolu A může hrát roli při vzniku závažných onemocnění, jako 

je cukrovka, rakovina prsu u žen a rakovina varlat a prostaty u mužů. [29] 

 

Epichlorhydrin 

Epichlorhydrin se řadí mezi látky poškozující hormonální systém a genotoxický 

karcinogen. Je to hořlavina 2. třídy, bezbarvá kapalina s charakteristickým zápachem. 

Ve styku s kyselinami, zásadami, aminy, sodíkem, zinkem a hliníkem reaguje velmi prudce 

a se vzduchem tvoří výbušnou směs.V případě požáru vznikají nebezpečné zplodiny, 

při jejichž nadýchání se do dýchacích cest může dostat fosgen. [30] 

Do ŽP se epichlorhydrin uvolňuje především z výroby, použití a skladování 

materiálů, které jej obsahují. Hlavní cesty, jak se dostává do lidského těla jsou vzduchem 

(ústy, nosem, kůží), potravinami a vodou. Snadno proniká buněčnými membránami, 

přičemž jeho toxické účinky způsobují lokální podráždění a poškození centrální nervové 



Nina Kavanová: Vliv průmyslových podlah na ŽP 

2012                                                                                                                                      41 

 

soustavy. V některých případech vyvolává rakovinu nosní dutiny, nádory žaludku a při 

kontaktu s kůží poleptání. [30] 

 

Ethoxylovaný nonylfenol 

Řadí se mezi látky, které poškozují hormonální systém, nebo se používají jako 

pesticidy. Patří k nejvíce používaným ze skupiny alkyfenolů. [31] 

Nonylfenoly jsou velmi toxické pro vodní organismy a mají negativní účinek 

na reprodukční systém u savců. Dávka, při které byly zaznamenány negativní změny, 

byla stanovena na 15 mg/kg váhy/den. Při této dávce byly také vypozorovány 

histopatologické změny na ledvinách člověka. Nejčastěji se nonylfenoly dostanou do těla 

člověka potravou, především konzumací ryb a kořenovou zeleninou. [31] 

 

Křemen 

Tento prvek se vyskytuje jako přirozená složka v materiálech využívaných 

ke stavbě. Krystalický křemen se nachází jak v písku, pískovci, žule, tak jej najdeme 

i v betonu a maltě. [32] 

Riziko, které by mohlo ohrožovat zdraví, vzniká při vdechování křemenného 

prachu (např. při čištění objektů proudem písku, lámání betonu, řezání, vrtání, demoliční 

práce). Pokud se do těla dostane velmi jemný křemenný prach, může způsobit vznik 

silikózy, která vede k zjizvení plicní tkáně a k dýchacím potížím. Běžným úkazem 

je progresivní silikóza, která je způsobena delším působením křemenného prachu. Tento 

jev vede k fibróze (zjizvení a ztvrdnutí) tkání plic, což směřuje k ztrátě funkce plic. Tento 

pochod je nevratný a lidé s tímto postižením trpí do konce života, kdy jsou většinou 

již pouze upoutáni na lůžko a umírají předčasně na selhání srdce. [32] 

 

Xylen 

Xylen patří do skupiny chemických látek, kde se řadí benzen, styren nebo naftalen-

aromatické uhlovodíky (areny). Patří mezi těkavé organické sloučeniny, jsou to hořlavé 

kapalné látky, které se vzduchem tvoří výbušnou směs. Využívají se jako rozpouštědla 

a příměsi do laků a barev. [33] 
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Tato látka škodí zdraví při vdechování, při požití dráždí sliznice trávícího ústrojí 

nebo může dráždit pokožku. Vysoká koncentrace par a styk s kapalinou je silně dráždivý 

pro sliznici očí. [33] 

3.2.2 Odstranění 

K nejlepšímu odstranění průmyslových podlah epoxidových se používá 

tzv. brokování (tryskání). Tato technologie je bezprašným procesem, při kterém jsou 

na vodorovný povrch vrhány pomocí lopatek metacího kola ocelové broky při rychlosti 

70 m/s, které zajistí požadovaný efekt. Tryskání probíhá v uzavřeném prostoru, 

kdy se používá stroj s podporou vysavače (viz obr. 21), který ihned při odstranění částí 

podlahy nasává tyto zbytky do úložného prostoru. Hodinový výkon tryskací soupravy je až 

300 m
2. Výsledkem je čistý, drsný a vystátý povrch bez jakýchkoliv zbytkových částic. 

Brokování se stalo nenahraditelnou technologií, jelikož není žádná jiná, která by se 

brokování vyrovnala co do kvality, rychlosti provedení a ceny. [34] 

 

 

Obrázek 20: Brokovací stroj s podporou vysavače [46] 
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3.3 Akrylátová podlaha 

Schéma technologie 

1. Impregance Primer Acrile®. 

2. Strojně hlazená 4-komponentní stěrka 

Acrile® na bázi akryláto-cementové směsi. 

3. Betonová deska, příprava povrchu 

frézováním (brokováním). 

 

 

 

Produkty 

ACRILE® 100 

Acrile® 100 je speciální třísložková průmyslová podlahovina, která má vysoce 

nadstandardní technické parametry a je vyvinuta pro nejtěžší podmínky provozu. Materiál 

Acrile® 100 se hodí nejen k realizacím nových podlahových konstrukcí, ale může být také 

použit k sanaci starých podkladů v provozech, které již nevyhovují podmínkám užití 

a nevykazují patřičné parametry. Při sanacích se pak tato podlahovina může pokládat 

na různé typy podkladových vrstev a umožňuje repasovat podlahy s velkými defekty 

(prasklinami, trhlinami, výtluky a výškovými nerovnostmi). [35] 

 

Struktura: 

 
Obrázek 22: Struktura produktu ACRILE® 100 [35] 

 

 

Obrázek 21: Řez akrylátovou podlahou 
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Složení: 

Složka A – kapalná akrylátová pryskyřice. 

Složka B – sypká modifikovaná směs na bázi cementů, frakcí křemičitých písků, pigmentů 

a dalších chemických přísad. 

Složka C – speciální směs stupňovaných frakcí křemičitých písků. [35] 

 

Přednosti: 

- Vysoká odolnost proti velkému dynamickému zatížení nebo pádů těžkých 

předmětů, 

- hygienická nezávadnost, 

- vodotěsnost, 

- bezprašný povrch, 

- nehořlavost. [35] 

 

Barevné provedení: 

 ● Červená, 

 ● hnědá, 

 ● modrá, 

 ● šedá, 

 ● zelená, 

 ● žlutá. [35] 

 

Technická data: 
 

Pevnost v tlaku 68 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu 18,7 MPa 

Obrusnost 9,4 cm
3
/ 50 cm

2
 

Vodotěsnost za 30 minut 0,01 l/m
2
 

Požární odolnost A- nehořlavé 

Minimální teplota pro aplikaci + 7 °C 

Tabulka 10: Technická data pro produkt Acrile® 100 [35] 
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Identifikace nebezpečnosti produktu ACRILE®  100: 

SLOŽKA A 

Podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

a o změně některých zákonů (chemický zákon), je tento výrobek charakterizován jako 

DRÁŽDIVÝ. [58] 

Výstražný symbol nebezpečnosti: „Xi dráždivý“  

                                                                                                              

 

 

                                                                  Dráždivý                                       

 

Nebezpečné látky: Směs: (3:1): 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a  

                             2-methylisithiazol-3(2H)-on 

                             Amoniak, roztok [58] 

Standardní věty označující specifickou rizikovosti (R věty): 

R 36/38, R 43, R 23/24/25, R 34, R 50/53, R 50. (viz tabulka č. 13) [58] 

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S věty): 

S 2, S 24/25, S 26, S 37, S 46. (viz tabulka č. 14) [58] 

 

 

SLOŽKA B 

Přípravek nepředstavuje žádné riziko pro člověka. Nepředpokládá se, že může 

vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. 

 

SLOŽKA C 

Podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

a o změně některých zákonů (chemický zákon), je tento výrobek charakterizován jako 

ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ. [59] 

Výstražný symbol nebezpečnosti: „Xn zdraví škodlivý“ 

 

                                                            Zdraví škodlivý 
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Nebezpečné látky: Křemen [59] 

 

Standardní věty označující specifickou rizikovosti (R věty): 

R 48/20 (viz tabulka č. 13) [59] 

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S věty): 

S 13, S 2, S 36, S 46. (viz tabulka č. 14) [59] 

 

ACRILE® 300 

Acrile® 300 je speciální třísložková průmyslová podlahovina nadstandardních 

technických parametrů, která byla vyvinuta pro velmi těžké podmínky provozu. Hodí 

se zejména pro sanaci starých podkladů v provozech, které již nevyhovují podmínkám užití 

a nevykazují patřičné parametry. Jedná se o strojně zpracovaný podlahový systém 

v průměrné tloušťce 20 mm. [36] 

Materiál Acrile® 300 byl vyvinut na základě zkušeností a potřeb různých 

průmyslových odvětví a typů provozů. Je to ideální podlahový systém na bázi kopolymerů1
 

akrylátů (bez rozpouštědla), modifikovaných hydraulickým pojivem. [36] 

Možnosti použití této technologie jsou využitelné pro všechna odvětví průmyslu 

od automobilového, elektrotechnického a potravinářského až po průmysl těžkého 

strojírenství a nabízejí široké uplatnění v různých technologických a materiálových 

variantách. [36] 

 

Struktura: 

 

Obrázek 23: Struktura produktu Acrile® 300 [36] 

 

 

 

                                                 
1
 Makromolekulární látka, jejíž molekuly jsou tvořeny nejméně ze dvou různých monomerů. Kopolymery 

jsou velmi rozšířeny v přirozených makromolekulárních látkách, například v proteinech. [47] 
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Složení: 

Složka A – kapalná akrylátová pryskyřice. 

Složka B – sypká modifikovaná směs s frakcí křemičitých písků a případných pigmentů 

(dle barevného odstínu). 

Složka C – materiál na bázi hydraulického pojiva (cementu). [36] 

 

Přednosti: 

- Vysoká odolnost vůči dynamickému zatížení, 

- vysoká odolnost vůči obrusu, 

- bezpečný a bezprašný povrch, 

- absolutní nehořlavost, 

- vodotěsnost a olejotěsnost. [36] 

 

Barevná provedení: 

● Červená, 

● hnědá, 

● modrá, 

● šedá, 

● zelená, 

● antracit. [36] 

 

Technická data: 
 

Pevnost v tlaku 55 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu 11,8 MPa 

Obrusnost max. 9,6 cm
3
/50 cm

2
 

Vodotěsnost za 30 minut 0,01 l/m
2
 

Požární odolnost A- nehořlavé 

Stanovení radionuklidů vyhovuje 

Min. teplota pro aplikaci + 7° C 

Tabulka 11: Technická data pro produkt Acrile® 300 [36] 
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Identifikace nebezpečnosti produktu ACRILE® 300: 

SLOŽKA A 

Podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

a o změně některých zákonů (chemický zákon), je tento výrobek charakterizován jako 

DRÁŽDIVÝ. [60] 

Výstražný symbol nebezpečnosti: „Xi dráždivý“  

                                                                                                              

 

 

                                                                 Dráždivý                                       

 

Nebezpečné látky: Směs: (3:1): 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a  

                             2-methylisithiazol-3(2H)-on 

                             Amoniak, roztok [60] 

Standardní věty označující specifickou rizikovosti (R věty): 

R 36/38, R 43, R 23/24/25, R 34, R 50/53, R 50. (viz tabulka č. 13) [60] 

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S věty): 

S 2, S 24/25, S 26, S 37, S 46. (viz tabulka č. 14) [60] 

 

 

SLOŽKA B 

Přípravek nepředstavuje žádné riziko pro člověka. Nepředpokládá se, že může 

vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. 

 

SLOŽKA C 

Podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

a o změně některých zákonů (chemický zákon), je tento výrobek charakterizován jako 

DRÁŽDIVÝ. [61] 

Výstražný symbol nebezpečnosti: „Xi dráždivý“  

                                                                                                              

 

 

                                                                  Dráždivý                                       
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Nebezpečné látky: Cement portlandský [61] 

 

Standardní věty označující specifickou rizikovosti (R věty): 

R 36/37/38, R 43. (viz tabulka č. 13) [61] 

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S věty): 

S 2, S 22, S 24/25, S 26, S 37, S 46. (viz tabulka č. 14) [61] 

 

SLOŽKA D 

Podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

a o změně některých zákonů (chemický zákon), je tento výrobek charakterizován jako 

ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ. [62] 

Výstražný symbol nebezpečnosti: „Xn zdraví škodlivý“ 

 

                                                             Zdraví škodlivý 

 

Nebezpečné látky: Křemen [62] 

Standardní věty označující specifickou rizikovosti (R věty): 

R 48/20 (viz tabulka č. 13) [62] 

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S věty): 

S 13, S 2, S 36, S 46. (viz tabulka č. 14) [62] 

 

MONILE 

Monile® je mimořádně kvalitní podlahovina, která se vykazuje vysoce 

nadstandardními technickými parametry. Je vhodná jak pro sanace stávajících povrchů, 

tak pro realizace nových podlahových systémů. Sanační technologie umožňuje sanovat 

podlahy s velkými defekty (prasklinami, trhlinami, výtluky a výškovými nerovnostmi). 

[37] 
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Struktura: 

 

Obrázek 24: Struktura produktu MONILE [37] 

Složení: 

Materiál je na bázi akrylátového, vodou ředitelného kopolymeru s pigmentační 

příměsí a aditivy. Plnivem jsou speciální frakce křemičitých písků. [37] 

 

Přednosti: 

- Vysoká pevnost v tahu a tlaku, 

- možnost sanace poškozených podlah, 

- odolnost proti střídání teplot, 

- hygienická nezávadnost, neprašný a nehořlavý povrch, 

- vysoká chemická odolnost (močovina, krev). [37] 

 

Použití: Masokombináty, skladové objekty, pivovary,chladící boxy, venkovní rampy, 

středně těžce až těžce namáhané provozy. [37] 

 

Technická data: 

Pevnost v tlaku 70,5 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu 16,5 MPa 

Obrusnost 8,9 cm
3
/ 50 cm

2
 

Vodotěsnost za 30 minut 0,06 l/m
2
 

Požární odolnost A- nehořlavé 

Stanovení radionuklidů vyhovuje 

Minimální teplota pro aplikaci + 10°C 

Tabulka 12: Technická data pro produkt Monile [37] 
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Identifikace nebezpečnosti produktu MONILE: 

MONILE LIQUID 

Přípravek nepředstavuje žádné riziko pro člověka. Nepředpokládá se, že může 

vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. [63] 

Pokud se základní hmota smísí s tužidlem, může dojít k exotermické reakci 

(tj. dochází k uvolňování tepla). [63] 

Nebezpečné látky: Amoniak, roztok [63] 

Standardní věty označující specifickou rizikovosti (R věty): 

R 34, R 50. (viz tabulka č. 13) [63] 

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S věty): 

- žádné 

 

MONILE COMPOSIT 

Podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

a o změně některých zákonů (chemický zákon), je tento výrobek charakterizován jako 

DRÁŽDIVÝ. [64] 

Výstražný symbol nebezpečnosti: „Xi dráždivý“  

                                                                                                              

 

 

                                                                 Dráždivý                                       

 

Nebezpečné látky: Cement portlandský [64] 

Standardní věty označující specifickou rizikovosti (R věty): 

R 36/37/38, R 43. (viz tabulka č. 13) [64] 

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S věty): 

S 2, S 22, S 24/25, S 26, S 37, S 46. (viz tabulka č. 14) [64] 
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Zkompletování a vysvětlení R- vět a S- vět pro produkty akrylátových podlah: 
 

R-Věty   

R 36/38                            Dráždí oči a kůži. 

R 43                                 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 

R 48/20                            

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé 
expozici vdechováním. 

R 50                                 Vysoce toxický pro vodní organismy. 

R 34                                 Způsobuje poleptání. 

R 50/53                            

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 
nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 

R 23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. 

R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 
Tabulka 13: Vysvětlení R- vět pro produkty akryl. podlahy 

 

 

S-Věty   

S 2                                    Uchovávejte mimo dosah dětí. 

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. 

S 26                                  

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc. 

S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice. 

S 46                                  

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 
označení. 

S 13                                  Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 

S 36 Používejte vhodný ochranný oděv. 

S 46                                  

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 
označení. 

S 22 Nevdechujte prach. 
Tabulka 14: Vysvětlení S- vět pro produkty akryl. podlahy 

 

3.3.1 Výroba a užití 

Chemické látky a jejich působení na člověka a ŽP 

Amoniak 

Amoniak je za normálních podmínek bezbarvý plyn se štiplavým zápachem čpícího 

charakteru. Je žíravý, dráždivý a zásaditý. Vyznačuje se silnými korozivními účinky vůči 

kovům, a to zejména vůči mědi. Do atmosféry se tato látka dostává zejména kvůli rozkladu 

lidských a zvířecích biologických odpadů (až 74%), ze kterých je amoniak kvůli činnosti 

mikroorganismů uvolňován. Dalšími zdroji emisí amoniaku je výroba hnojiv, petrochemie, 
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splaškové odpadní vody, průmyslové chlazení a odpadní vody ze zemědělských výrob. 

[38] 

Velice toxický je amoniak pro vodní organismy, zejména však pro ryby. Jeho 

koncentrace mohou být uvolněny z chlévské mrvy a kejdy. Vyšší koncentrace amoniaku 

ve vodě i ovzduší mohou také negativně zasáhnout rostliny. Za velice negativní působení 

amoniaku se považuje jeho působení na parametr celkového dusíku, neboť jeho vliv 

ovlivňuje vysoké vnášení živin do vodního i životního prostředí, což vede k eutrofizaci 

vod. [38] 

Krátkodobé působení amoniaku na zdraví člověka může způsobit podráždění nebo 

popálení kůže a očí, kde je riziko trvalých následků. Podráždit může také sliznici nosu, 

ústa, hltan a vede k dýchacím potížím a ke kašli. Vystavení se působení amoniaku není 

tedy bezpečné, jelikož i krátkodobá expozice s vyšší koncentrací amoniaku může být 

smrtelná. [38] 

 

Cement portlandský 

Cement je hydraulická maltovina, která je schopná tvrdnutí pod vodou. Vzniká 

pálením surovin při teplotách 1450 °C. Vzniká portlandský slínek, ke kterému se přidávají 

další suroviny a různé příměsi, poté se směs mele na jemný prášek. [39] 

Z materiální a energetické náročnosti cementu je pravda, že v dnešní době 

již výrobci využívají jako materiály i mnohé nevyužité odpady, které by jinak putovaly 

na skládku a znehodnocovaly životní prostředí. Vhodné spalitelné odpady vyhovující 

pro výrobu cementu se používají v cementářských rotačních pecích. Jsou to použité 

pneumatiky a odpadní oleje., ze kterých se veškeré organické škodliviny zlikvidují díky 

vysoké spalovací teplotě a ve výměníku s dobrou účinností se zachytí oxid siřičitý a těžké 

kovy. Při tomto procesu nevzniká žádný nový odpad a sledované emise pevných částic, 

NOx, CO a SO2 klesají. [2] 

Hlavní suroviny na výrobu cementu jsou vápenec, silné a jemné hlinité zeminy. 

Ty se před pálením upraví mletím, tříděním a homogenizací. Pro vytvoření cementu 

se používá mokrý, suchý nebo polosuchý způsob výroby. Surovina, která je již upravena 

suchým nebo mokrým způsobem se přiváže na horní konec pece a pohybuje se směrem 

dolů, kde se vhání práškové, plynné a nebo kapalné palivo. Otáčivým pohybem pece 

se tvoří kuličky slínku, které se 2-3 týdny nechají odležet. Po této době se kuličky 
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rozemelou s přísadami ( se sádrovcem) na jemnou moučku, při čemž vzniká portlandský 

cement. [3] 

               

                                                   Obrázek 25: Schéma výroby cementu [3] 

 

Křemen 

Tento prvek se používá při výrobě jak akrylátových podlah, tak epoxidových podlah. 

Podrobná charakteristika tohoto prvku viz kapitola výroby a užití epoxidových podlah 

výše. 

 

3.3.2 Odstranění 

Stejně jako u epoxidových podlah je nejúčinnější technologie pro odstranění 

akrylátových podlah brokování.  Při odstranění podlahy je důležitá její tloušťka, pružnost, 

prašnost a přilnavost. Podle těchto parametrů se určí postup. Nejprve se podlaha může 

jemně nebo silně vyfrézovat a až po tomto úkonu brokuje nebo brousí. Popis brokování 

viz kapitola odstranění epoxidových podlah. 
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4. OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ DOPADŮ 

4.1 Ochrana vod 

Voda je základní složkou životního prostředí. Je nezbytná pro existenci života 

na Zemi a kvůli této vlastnosti je nenahraditelná. Plní mnoho funkcí, mezi které patří 

funkce biologická, zdravotní, kulturní a estetická. V současné době se obrací pozornost 

nejen na kvantitativní stránku, ale především na kvalitativní, tedy na jakost vody, která 

je odrazem nakládání s vodami. [4] 

Povrchové vody jsou většinou znečišťovány bodovým znečištěním, což jsou 

průmyslové a odpadní vody. Kromě tohoto znečištění jsou ohrožovány také haváriemi, 

ty jsou ale náhlé, nárazové a nepředvídatelné a mohou způsobit velké škody a vysoké 

zhoršení jakosti vody. Přípustné znečišťování vod se řídí podle nařízení vlády ČR 

č. 82/1999 Sb. [4] 

Opatření 

Provozovatel objektu firmy Techfloor musí pro vypouštění odpadních vod 

do kanalizace uzavřít se správcem vodovodní sítě smlouvu, podle které se při vypouštění 

odpadních vod provozovatel řídí. V Jaktaři, kde se nachází výroba, se odpadní vody 

vypouštějí do kanalizace, ovšem nejsou znečištěny výrobním procesem. V případě, 

že by došlo ke znečištění odpadních vod a obsahovaly by nebezpečné závadné látky, 

nebo by potřebovaly předchozí čištění, musí provozovatel firmy zažádat a dostat povolení 

vodoprávního úřadu pro vypuštění vody. [40] 

Ve firmě také probíhá nejméně jednou za 5 let zkouška těsnosti potrubí a nádrží 

určených pro skladování nebo přepravu závadných látek. [40] 

Důležitým aspektem ochrany vod je také dostatečné monitorování v této oblasti, 

abychom mohli stanovit dobu trvání dopadů a působení negativních vlivů. Podle 

parametrů, které sledujeme při monitoringu, můžeme posoudit správnost dat z terénu a 

vzájemně je porovnat. [28] 

Níže uvedená tabulka znázorňuje environmentální dopady při havárii, 

která by mohla ohrozit nebo zhoršit kvalitu povrchových nebo podzemních vod v okolí 

firmy. 

 

 

 



Nina Kavanová: Vliv průmyslových podlah na ŽP 

2012                                                                                                                                      56 

 

Environmentální aspekty pro vodu: 

Proces nebo 

oblast Činnost Aspekt Dopad Druh 

Právní 
požadavek 

Skladování a 
expedice 

Manipulace Rozlití znečištění vody přímý 254/2001 

Stáčení 
CHLaP Úkapy znečištění vody přímý 

356/2003, 

254/2001 

Výroba suchá 
Výroba 
liquid Úkapy znečištění vody přímý 

356/2003, 

254/2001 

Výroba tekutá 
Balení Úkapy znečištění vody přímý 356/2003 

Manipulace Rozlití znečištění vody přímý 254/2001 

Jaktař 
Provoz 

areálu 

Existence staré 
zátěže ŽP- znečištění spodní 

vody 
přímý 254/2001 

jímka pro opravy 

kombajnů 

Otice 

Provoz 

kanceláří Povodeň znečištění vody přímý 254/2001 
Tabulka 15: Dopady ohrožující vodu [13] 

 

V případě havárie, která ohrozila nebo znehodnotila jakost vody a výrazně zhoršila 

její kvalitu, musí provozovatel firmy zajistit její zneškodnění a postupovat podle pokynů 

vodoprávního úřadu. 

4.2 Ochrana půd 

Půda vzniká činností zvětráváním hornin a působením půdotvorných činitelů. 

Je to hlavní složka životního prostředí, která je základním přírodním bohatstvím naší země. 

Půdní fond se v České republice dělí na 3 základní kategorie (podle toho, jakou funkci 

plní): zemědělský půdní fond, lesní půdní fond, zastavěné a ostatní plochy. [4] 

Základní požadavky ŽP je zdravý stav půdy, vycházející ze současně platné 

legislativy, dále musí půda splňovat  hygienické požadavky a musí být ochráněna 

před vlivy látek, které škodí lidskému zdraví (jedy,zárodky přenosných nemocí lidí 

a zvířat, cizopasníci). Požadavky na ochranu půdy hlavně v dnešní době nejsou 

respektovány a půda bývá dlouhodobě poškozována fyzikálně, chemicky i mechanicky. 

Negativní ovlivnění půdy rozlišujeme také z hlediska plošného rozsahu, a to na lokální 

(bezprostřední ohrožení okolí), regionální (znečištění hydrosféry) a kontinentální 

(ovlivnění půdy). [4] 

Ochrana zemědělské půdy se řídí hlavním legislativním nástrojem, a to je zákon 

ČNR č. 334/1992 Sb.,o ochraně zemědělského půdního fondu, v pozdějším znění. [7] 



Nina Kavanová: Vliv průmyslových podlah na ŽP 

2012                                                                                                                                      57 

 

Níže uvedená tabulka znázorňuje environmentální dopady při havárii, 

která by mohla ohrozit nebo znehodnotit kvalitu půd v okolí firmy. 

Environmentální aspekty pro půdu: 

Proces 

nebo oblast Činnost Aspekt Dopad Druh 

Právní 
požadavek 

Skladování 
a expedice 

Manipulace Rozlití 
znečištění 

půdy přímý 254/2001 

Stáčení 
CHLaP Úkapy 

znečištění 
půdy přímý 

356/2003, 

254/2001 

Výroba 
suchá 

Výroba 
liquid Úkapy 

znečištění 
půdy přímý 

356/2003, 

254/2001 

Výroba 
tekutá 

Balení Úkapy 

znečištění 
půdy přímý 356/2003 

Manipulace Rozlití 
znečištění 

půdy přímý 254/2001 
Tabulka 16: Dopady ohrožující půdu [13] 

 

V případě havárie, která by mohla způsobit znečištění půdy, se provozovatel řídí 

postupem uvedeným v havarijním plánu firmy. 

 

Obrázek 26: Zdroj a příjemci rizika, migrační cesty, možnosti expozice [5] 

 

Vyčištění půdy od škodlivých látek patří mezi velmi složité ekologické problémy. 

S malým netoxickým znečištěním si většinou v půdách poradí přítomné bakterie 

(např. malé ropné kontaminace), kterým stačí do půd přidat vodné živiny 

a o dekontaminační proces se příroda postará sama. U větších a rozsáhlejších kontaminací 
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tomu ale tak není. U takových případů je nutné použít umělou dekontaminační technologii. 

[6] 

Dekontaminační technologie vychází ze tří strategií: rozklad nebo přeměna 

polutantů, extrakce nebo separace polutantů z prostředí, imobilizace polutantů. Pro rozklad 

a přeměnu polutantů se používají především termické, biologické a chemické metody, tyto 

metody jsou ovšem někdy doprovázeny problémy se vznikem toxických transformačních 

produktů vznikajících během rozkladu. Pro extrakci a separaci škodlivých látek ze zemin 

se používá termická desorpce, praní půd, extrakce rozpouštědly a půdních par , je však 

nutné znát pohyby a chování polutantů v prostředí, abychom zvolili nejefektivnější metodu 

pro odstranění. Poslední dekontaminační technologie je imobilizace, která zahrnuje 

stabilizaci, solidifikaci a omezování migrace polutantů v prostředí, tzn. přemístění 

znečištěné zeminy na bezpečnou skládku. [7] 

Opatření 

Při rozhodování o charakteru a parametrech nápravných opatření pro snížení rizik 

z kontaminace horninového prostředí je nutná analýza rizik. Nejedná se o vlastní projekt 

sanace, ale pouze o vymezení hlavních zásad řešení. Při vlastní sanaci je prvním krokem 

návrhu nápravných opatření stanovení cílů sanace, jako např. redukce těkavých emisí 

z půdy tak, aby nebyly neakceptovatelným rizikem pro zaměstnance v areálu. [5] 

 

4.3 Ochrana ovzduší 

Od počátku vzniku sluneční soustavy, kdy vznikla Země, se společně s ní začal 

vyvíjet vnější sférický plynný obal Země- atmosféra. Atmosféra svou strukturou 

a fyzikálními a chemickými vlastnostmi ovlivňuje intenzitu  a spektrum slunečního záření, 

které dopadá na povrch jak vodních, tak suchozemských ekosystémů a absorpcí určité části 

slunečního záření působí změny meteorologických parametrů- počasí. [8] 

Plynný obal naší planety je neustále znečišťován přírodními (požár) 

a antropogenními (chemická výroba, spalování) procesy. Člověk jako znečišťovatel 

nedokáže ovlivnit přírodní zdroje znečištění, ale mohl by pozitivně působit na ochranu 

ovzduší snižováním objemu látek znečišťujících ovzduší (LZO), které jsou výsledkem 

antropogenní činnosti. Do ovzduší se z těchto dvou procesů denně dostává 1 . 107
 tun 

znečišťujících látek a nejvíce negativně ovlivňují LZO troposféru a stratosféru, kde poté 
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probíhají chemické, fyzikální (klimatické změny- bouřky, cyklóny na neobvyklých 

místech) a chemicko- biologické pochody. [7] 

Níže uvedená tabulka znázorňuje environmentální dopady, které by mohly ohrozit 

nebo znehodnotit kvalitu ovzduší. 

 

Environmentální aspekty pro půdu: 

Proces nebo 

oblast Činnost Aspekt Dopad Druh Právní požadavek 

Skladování 
a expedice 

Manipulace Rozlití emise přímý 254/2001 

Provoz 

vozíku Emise 

znečištění 
ovzduší přímý 86/2002 

Plnění sila Prach tuhé emise přímý 86/2002 

Topení 
Emise ze 

spalování plynu 

znečištění 
ovzduší přímý 86/2002 

Výroba 
suchá 

Dávkování 
a příprava Tuhé emise 

znečištění 
ovzduší přímý 86/2002 

Balení Tuhé emise 

znečištění 
ovzduší přímý 86/2002 

Výroba 
tekutá 

Dávkování 
a příprava Emise organ. látek 

znečištění 
ovzduší přímý 86/2002 

Výroba 

Použití surovin-

vznik emisí 
těkavých látek emise přímý 356/2003,258/2000 

Monitoring, 

měření 

Zkoušení, 
řezání 
vzorků 

Vznik tuhých 
emisí 

znečištění 
ovzduší přímý 86/2002 

Tabulka 17: Dopady ohrožující ovzduší [13] 
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Firma Techfloor je provozovatelem zdrojů znečišťování ovzduší, jejichž popis 

a emisní limity jsou uvedeny v následující tabulce. 

Zdroj Skladba zdroje Kategorie Znečišťující 

látka 

Emisní limity 

Výroba 480 Odsávací zařízení- 
odsávací rameno, filtr, 

ventilátor, 
vzduchotechnické 

rozvody, filtr s 

aktivním uhlíkem 

Střední TZL, těkavé 

organické 

látky 

100 mg/m
3
 

Výroba 480 1x Dakon- kotel Malý NOx a COx 100 mg/m
3
 

Vytápění 

tekuté výroby 

1x Accorroni MEC 

C85 

Malý NOx a COx NOx 200 mg/m
3 

 

COx 100 mg/m
3
 

Kanceláře, 

zázemí 

1x Viadrus G42- kotel 

1x Quantum- ohřívač 

vody 

Malý NOx a COx NOx 200 mg/m
3 

 

COx 100 mg/m
3
 

Tabulka 18: Zdroje znečištění ve firmě Techfloor [41] 

 

Provozovatel musí omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat 

množství vypouštěných LZO. Do provozu jsou uváděny stacionární zdroje  nečištění 

ovzduší v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, které jsou vydány příslušným orgánem 

ochrany ovzduší. V souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ovzduší zajišťuje pověřená 

osoba firmy zařazení stacionárního zdroje do příslušné kategorie. [41] 

Firma Techfloor dále musí plnit a znát emisní limity a stanovené lhůty k jejich 

plnění, emisní stropy, tmavost kouře, pachové číslo a neobtěžovat obydlené oblasti 

zápachem. Plnění těchto faktorů kontroluje manažer divize, který zajišťuje měření emisí 

na všech výstupech do ovzduší u zvlášť velkých, velkých, středních a malých ZZO, 

kde ověřuje soulad s dosahováním emisních limitů. [41] 

Opatření 

Pro odlučování znečišťujících látek z plynu, tedy z ovzduší, jsou nejúčinnější 

odlučovací zařízení. Tyto technologie se rozdělují na: 

a) zařízení odlučující tuhé LZO- odprašovače a odlučovače, 

b) zařízení pro redukci plynných LZO, 

c) zařízení na odlučování kapek tekutin, 

d) kombinované zařízení snižující tuhé a plynné LZO současně. [8] 
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Na odlučování tuhých emisí ze suché výroby a řezání vzorků při testech lze použít 

suchý mechanický odlučovač (viz obr. 29). V praxi je tento odlučovač nejrozšířenější 

a k odlučování částic využívá princip gravitační, setrvačný a odstředivý. Má velmi 

jednoduchou konstrukci, je provozně spolehlivý, nenáročný na obsluhu, má nízkou 

spotřebu energie a je vhodný i pro vyšší teplotu plynu. Nevýhodou pro tyto typy 

odlučovačů je nízká odlučivost pro jemné frakce a jen výjimečně splňují požadavky 

emisních limitů, proto se spíše používají jako první stupeň u víceúčelových odlučovacích 

systémů k odloučení hrubších frakcí. [8] 

 

Obrázek 27: Gravitační a setrvačný předodlučovač [8] 

 

Pro separaci plynných emisí jako jsou NOx se používají spalovací procesy. 

Je to termické odbourávání kontaminantů, které je založeno na oxidaci organických 

příměsí vzdušným kyslíkem za vysokých teplot. Toto spalování probíhá při teplotách 800-

1000 °C a je energeticky vysoce náročné. Technologie se dá použít v chemickém průmyslu 

pro separaci škodlivin organických kontaminantů hlavně tam, kde se využívají organická 

rozpouštědla typu benzen, toluen, xylen a aceton. [8] 
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4.4 Odpadové hospodářství a obaly 

Jako odpad se označuje to, co není během výrobního procesu přetransformováno 

na užitnou hodnotu, co z výrobního procesu odpadá. Legislativa definuje odpad jako 

movitou věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Některé 

druhy odpadů jsme schopni dále opět použít ve výrobním cyklu (recyklace), jiné mohou 

posloužit jako sekundární surovina v průmyslu. [6] 

Mezi jedny z největších zdrojů odpadů patří průmyslová činnost (50%) a energetika 

(40%), zbytek jsou odpady komunální a zemědělské. Využívání a nejefektivnější 

odstraňování odpadů hraje dnes hlavní úkol pro odpadové hospodářství. Používají se různé 

procesy pro to, aby se odpady omezily, přes jednoduché procesy až po velice složité, 

technicky náročné fyzikálně- chemické technologie (viz obr. 30). [6] 

 

Obrázek 28: Schéma využívání a odstranění odpadů [6] 
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Níže uvedená tabulka znázorňuje environmentální dopady, které vznikají 

při nakládání s odpady ve firmě Techfloor. 

Environmentální aspekty: 

Proces nebo 

oblast Činnost Aspekt Dopad Druh 

Právní 
požadavek 

Výroba suchá Tvorba etiket  

Chybná 
identifikace 

CHLaP 

Vznik 

odpadů přímý 185/2001 

Manipulace Vznik odpadu 

Odpad 

N,O přímý 185/2001 

Výroba tekutá 
Čištění kotlů 

Vznik odpadu- 

ředidla,hadry 

Odpad 

N,O přímý 185/2001 

Zkoušení, řezání 
vzorků Vznik odpadu 

Odpad 

N,O nepřímý 185/2001 

Údržba 
zařízení Údržba Vznik odpadu 

Odpad 

N,O přímý 185/2001 

Jaktař, Otice 

Provoz a údržba 
zeleně 

Vznik bio 

odpadu 

likvidace 

odpadu přímý 185/2001 

Dokumentace 

Nakládání s 
vyřazenými 
dokumenty a 

záznamy 

Vznik 

papírového 
odpadu Odpad O přímý 185/2001 

Tabulka 19: Dopady při nakládání s odpady [13] 

  

Předcházení vzniku odpadů ve firmě Techfloor dodržuje každý pracovník, 

který postupuje tak, aby co nejvíce omezil vznik nevyužitelného odpadu z výrobků, 

a to nebezpečných odpadů. Firma zajišťuje, že každý zaměstnanec omezuje množství 

odpadů a nakládá s nimi tak, ať nedojde k ohrožení ŽP, zaměstnanců a majetku. [42] 

Odpady, které vzniknou ve firmě, je nutné třídit podle druhu odpadu 

a shromažďovat je pouze v místech, která jsou pro to určená. Z těchto míst jsou poté dále 

odváženy k dalšímu zpracování, využití nebo odstranění. Shromažďovací prostředky musí 

být označeny názvem, kódem a kategorií odpadu, pro který je tento kontejner určen. Je zde 

také uvedeno jméno odpovědné osoby, která ručí za shromažďování odpadů. Tam, kde 

se ukládají nebezpečné odpady, musí být přítomen identifikační list odpadu se symbolem 

nebezpečnosti. Odpady, které lze dále využít, pro ty hledá vedoucí skladového 

hospodářství možnosti pro jejich využití. Pokud ale z technických nebo ekonomických 

důvodů další využití nepřipadá v úvahu, předávají se odpady k odstranění. [42] 
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Níže uvedená tabulka uvádí odpady, které vznikají ve firmě při výrobě nebo jiné 

činnosti a jejich umístění po skončené době životnosti. 

Registr odpadů firmy: 

Kat. číslo Název odpadu Kategorie Místo 

vzniku 

Lokalizace 

sběrné 

plochy 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné. 

N Tekutá 

výroba 

Venkovní 

plocha, sklad 

15 02 02 Absorpční činidla,čistící tkaniny a 

ochranné prostředky znečištěné 

nebezpečnými látkami. 

N Tekutá 

výroba 

2. část skladu 

15 02 02 Absorpční činidla,čistící tkaniny a 

ochranné prostředky znečištěné 

nebezpečnými látkami. 

N Sypká 

výroba 

2. část skladu 

08 04 14 Vodné kaly s obsahem lepidel a 

těsnících mat. 

O Sypká 

výroba 

Venkovní 

plocha, sypká 

výroba 

15 01 06 Směs obalových materiálu. O Sypká 

výroba 

Venkovní 

plocha, sklad 

15 01 06 Směs obalových materiálu. O Tekutá 

výroba 

Venkovní 

plocha, sklad 

13 01 13 Jiné hydraulické oleje. N Tekutá 

výroba 

2. část skladu 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť. N Tekutá 

výroba 

2. část skladu 

13 02 08 Jiné motorové,převodové a mazací 

oleje. 

N Sypká 

výroba 

2. část skladu 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť. N Sypká 

výroba 

2. část skladu 

Tabulka 20: Registr odpadů ve firmě Techfloor [42] 
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Opatření 

Postupné zavádění nových výrobních, zpracovatelských technologií a legislativních 

opatření omezilo množství odpadů ve všech oblastech hospodářství. Toto opatření 

je důležité zejména u těch odpadů, které jsou nebezpečné pro zdraví člověka a ŽP. Celá 

řada produktů a výrobků se dnes vyrábí stále takovým způsobem, že při jejich výrobě 

vznikají odpady, které dále nelze využít jako druhotné suroviny. Do budoucna by se měl 

tento trend změnit díky modernímu přístupu odpadového hospodářství, které vyžaduje 

omezení ztrát v průběhu výrobního procesu a omezení negativních vlivů, které vznikají 

při spotřebě a využívání produktů. Jako prevence ztrát by také měla sloužit výroba 

produktů s dlouhodobou životností a aby produkty měli takové vlastnosti, že jejich další 

vliv na životní prostředí a zdraví člověka bude zanedbatelný. [7] 
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5. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo poskytnout přehled o problematice, týkající 

se průmyslových podlah a jejich působení a dopadům na životní prostředí. Zmapováním 

výroby ve firmě jsem došla k závěru, že podlahy a receptury zde vyráběné jsou nezávadné, 

i když se k výrobě používají převážně nebezpečné látky a přípravky, neboť ve firmě 

nemůže dojít k namíchaní špatné receptury. Ze všech namíchaných směsí jsou ihned 

po uskladnění odebrány vzorky, na kterých je proveden test pomocí spektrometru. Vzorek 

musí na 99,4 % odpovídat normám a požadavkům na kvalitu. V případě, že neprojde 

testováním, které kromě spektrometru obsahuje i vytvrzení vzorku pro ověření kvality, 

je celá poškozená směs předána do spalovny k odstranění. Použití neshodné směsi by mělo 

za následek nejen špatnou kvalitu výrobku, ale i ohrožení zdraví pracovníků a poškození 

ŽP. 

Při prozkoumání jednotlivých druhů podlah vyšlo najevo, že při používání 

betonové průmyslové podlahy nejsou známy ani předpokládány žádné škodlivé účinky na 

životní prostředí. Ovšem z ekonomického hlediska je odstraňování betonu nejdražší 

záležitost. U epoxidových podlah může být problém z ekologického hlediska při vylívání 

podlah, neboť se mohou do životního prostředí odpařovat rozpouštědla, jako je xylen a 

butylacetát. Tomuto procesu ale není možno zabránit, neboť jejich odpar je podmínkou pro 

dokonalé vytvrzení podlahového materiálu. Aplikace akrylátových podlah obnáší stejný 

problém, jako epoxidové podlahy a proto je prostory po vylití podlahy nutné průběžně a 

důkladně větrat. 

Pro úplné zhodnocení dopadů uvedených podlah na ŽP bude vhodné následně 

provést analýzu životního cyklu těchto podlah, včetně jejich životnosti a možnosti použití. 
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Příloha 1: Environmentální profil firmy Techfloor 

 

 

 

  

 


