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Anotace 

Práce se zabývá zavedením čistší produkce do firmy COMAC CAL s.r.o., jejíţ 

produkty jsou skládány ze součástek a následně uváděny na trhu. Autorka popisuje princip 

čistší produkce a její praktické zavedení s navrţenými opatřeními, historii a chod 

společnosti. Představuje tak konkrétní řešení, které sniţují spotřebu elektrické energie, 

pitné vody a plynu. Díky těmto krokům společnost nejen, ţe přispěje k trvale udrţitelnému 

rozvoji, ale díky byť jen malým investicím ušetří velké finanční prostředky za vstupní 

energie, jejichţ ceny jsou kaţdým rokem vyšší. Při tvorbě této diplomové práce a hledání 

nedostatků v podniku byl pouţit především „selský rozum“, který se při stereotypním 

pohledu zaměstnanců na chod firmy časem vytrácí.    

 

Klíčová slova: čistší produkce, ţivotní prostředí, podnik, vstupní suroviny, elektrická 

    energie, voda 

 

Summary 

The work deals with the introduction of cleaner production in COMAC CAL Ltd., 

whose products are assembled from parts and subsequently placed on the market. The 

author describes the principles of cleaner production and its practical implementation of 

the proposed measures, the history and operation of the company. Presents specific 

solutions that reduce the consumption of electricity, water, gas. With these steps the 

company will not only contribute to sustainable development, but with even a small 

investment will save a lot of money for an input energies, whose prices rise every year. In 

developing of this thesis and identify shortcomings in the company was primarily used 

"common sense", that the stereotypical view of employee to business running is 

disappearing with a time. 

 

Keywords: Cleaner Production, Environment, Enterprise, feedstock, electricity, 

                      water 
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Seznam pouţitých zkratek 

 

ACT CLEAN access to technology and know-how in cleaner production in central  

  Europe) 

BRO  biologicky rozloţitelný odpad 

CENIA česká informační agentura ţivotního prostředí 

CP  cleaner production 

ČMI Brno český meteorologický institut Brno 

ČP  čistší produkce 

GPRS   general packet radio systém 

GSM  groupe spécial mobile (globální systém pro mobilní komunikaci) 

LCA  posuzování ţivotního cyklu 

NPCP  Národní program čistší produkce 

OSN  organizace spojených národů 

PREPARE  preventative envirinmental protection approaches in Europe 

UNCSD komise OSN pro udrţitelný rozvoj 

UNEP  program OSN pro ţivotní prostředí 

UNIDO Organizace OSN pro průmyslový rozvoj 

US EPA  Agentura pro ţivotní prostředí USA 

WBCSD světová podnikatelská rada pro udrţitelný rozvoj 

ŢP  ţivotní prostředí 
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1. Úvod 

 

Principem čistší produkce (Cleaner Production, CP) je systematické přistupování 

k prevenci vzniku odpadů a znečišťování. V České republice se začala uplatňovat od roku 

1992. I dnes je u nás velký eko-efektivní potenciál k aplikování ČP na podniky různých 

velikostí, tedy příleţitosti pro úspory výrobních nákladů při současném sniţování produkce 

odpadů a znečištění. [1.] 

 

Návratnost investic do preventivních opatření se zlepšuje díky stále rostoucímu tlaku 

na zvyšování účinnosti procesů, rostoucím cenám vstupních materiálů a energií a 

sniţujícím se nákladům na některé preventivní techniky. 

Některým podnikům se můţe zdát metodika ČP příliš triviální, „Vţdyť toto všechno 

uţ dávno víme a děláme“, ale praxe často stále potvrzuje opak. Systematické uplatňování 

postupů ČP, by mělo být uplatňování zdravého selského rozumu. [1.] 

 

Podnikatelská sféra se v dnešní době musí vypořádávat se stále rostoucími poţadavky 

v oblasti legislativy nejen v oblasti ochrany ţivotního prostředí. Aby tyto poţadavky 

splnili, je důleţité začlenit odpovědný přístup k ţivotnímu prostředí do řídících a 

výrobních procesů. Čistší produkce je moţnost, jak řešit problémy v oblasti 

environmentálního managementu, pokud podnik nechce realizovat jen často neproduktivní 

nápravná opatření vynucená legislativou. Zavedení ČP a plnění příslušných směrnic či 

norem můţe pro podnik představovat dlouhodobý přínos jak ekonomický, tak 

environmentální. [1.] 
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2. Seznámení se společností 

 

Společnost Comac Cal s.r.o. se jiţ od svého vzniku zabývá vývojem a výrobou jak 

indukčních měřičů tepla, tak i průtokoměrů. Po dobu své, jiţ dlouhodobé, existence 

vyvinula a nabídla na trh řešení nejrůznějších problémů od jednoduchého levného 

průtokoměru, aţ po sloţité odrušené inteligentní dávkovací systémy. Aby mohli 

maximálně vyhovět potřebám zákazníků, zřídili autorizované metrologické kalibrační 

středisko. Tímto způsobem jsou schopni pomoct zákazníkovi v řešení nejrůznějších 

problémů včetně konzultací a kontroly správnosti měření. [2.] 

 

Svoji nabídku společnost rozšířila o měřiče s oválnými koly firmy Macnaught Pty 

Ltd a senzorovou techniku tlakoměrů s hladinoměry včetně sdruţených senzorů 

s teploměry společnosti STS Sensor Technik Sirnach AG. Obě firmy jsou nadnárodní 

společnosti, které jsou lídry ve svém oboru a jsou schopny řešit nejrůznější problémy 

rozličných odvětví průmyslu, včetně potřebných certifikátů. [2.] 

 

Po dobu 20ti leté historie společnosti jsou díky vlastnímu vývojovému centru schopni 

nabídnout řešení pro zákazníka ušité přímo na míru tak, aby plně odpovídalo jeho 

poţadavkům a to v nejrůznějších odvětvích průmyslu. Jejich hlavním cílem je spokojenost 

zákazníka a tímto heslem řídí vše, co dělají. [2.] 

 

K počátku roku 2013 má společnost celkem 10 stálých zaměstnanců. Zázemí firmy se 

nachází v Horním Těrlicku, Okres Frýdek-Místek. Ve výrobním sektoru se produkty 

skládají ze součástek, tudíţ je produkce odpadu minimální a je zastoupena převáţně 

obalovým materiálem. Tvoří cca 10% celkového objemu odpadu z celého podniku. 

Obalové materiály přicházející se součástkami, jako jsou kartonové krabice, plastikové 

sáčky, bublinkové fólie a další výplňové druhy tlumící otřesy, jsou vyuţity na balení 

hotových výrobků, které se rozesílají zákazníkům. 
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2.1. Historie firmy 

 

1990 

Vzniklo Havířovské druţstvo za účelem vývoje a výroby měřičů spotřeby tepla s 

indukčním průtokoměrem. Vznikl tak měřič tepla KMH 10, který se jako schválené 

vybrané provozní měřidlo objevilo na trhu od 30. 6. 1992, jichţ se pak vyrobilo a prodalo 

200 ks. [3.] 

 

1992 

Byl schválen nový typ vybraného provozního měřidla, který se lišil hlavně v tom, ţe 

vyhodnocovací elektronika přístroje byla zcela na mikroprocesorové bázi s displejem a 

čidlo průtokoměru mělo měřící trubici ze speciální keramiky. Typové označení výrobku 

bylo CALMET 20, později přejmenováno na CALOR 20 (FLOW 20). [3.] 

 

1994 

Byl změněn název na COMAC CAL s.r.o. Firma sídlila po celou dobu v nebytových 

druţstevních prostorech na adrese Gagarina 2, Havířov-Bludovice. [3.] 

 

1998 

Byl ČMI Brno schválen nový typ vybraného provozního měřiče tepla a průtokoměru 

CALOR 30 a FLOW 30. Jedná se o nové přístroje s podstatně vyššími technickými 

parametry. Firma COMAC CAL s.r.o. úspěšně prodává své výrobky i do Slovenské a 

Polské republiky. 

Firma se přestěhovala do nových vlastních prostor na adrese Horní Těrlicko 737. [3.] 
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Obrázek 1: Budova firmy COMAC CAL s.r.o. (Rumlová, 2012) 

 

2001 

Podnik byl autorizován Českým metrologickým institutem k ověřování měřidel 

proteklého mnoţství vody a kalorimetrických počítadel měřičů tepla. [3.] 

2004 

Do výroby byl zaveden nový indukční průtokoměr FLOW 35 se zaměřením pro 

pouţití do speciálních technologií různých průmyslových odvětví. Tento průtokoměr má tři 

hlavní typové provedení a to základní jednosměrný nebo obousměrný průtokoměr, 

dávkovač s různým počtem dávek a ovládacími výstupními signály a speciální hysterezní 

flow switch s výstupním signálem TEČE/NETEČE. Moţnosti provedení čidla průtoku 

byly rozšířeny o závitovou verzi a to ve světlostech do DN 40 včetně. Velikosti závitu jsou 

od G 3/8 B do G 1 1/2 B. [3.] 

 

2005 

Firma přichází s upgradem svého zařízení rádiového přenosu dat na GSM přenosy 

prostřednictvím GPRS. Náklady na měsíční provoz takového zařízení tak byly sníţeny na 

korunové částky (dle periody přenosu dat). Dále byla na trh uvedena nová řada indukčních 

měřičů tepla CALOR 40 a průtokoměrů FLOW 40. Ta se vyznačuje hlavně abnormálním 
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dynamickým rozsahem Qmin:Qmax 1:400 a metrologickým rozsahem 1:200. Veškeré 

výhody velmi širokého měsíčního i denního archívu byly zachovány při vylepšení 

komfortu zákazníka. Firma také v kooperační spolupráci nabízí měření TUV na patě domu 

za pouţití vlastních měřidel. Zákazník tak dostává maximální komfort při kontrole 

spotřeby TUV ve vlastním obytném domě. [3.] 

 

2006 

Veškeré výrobky firmy COMAC CAL s.r.o. přechází do celonerezového provedení a 

zdvojení bezpečnostního těsnění O - krouţky. [3.] 

 

2008 

Uveden do výroby kompaktní průtokoměr FLOW 38 s krytím IP 67 s pouzdrem v 

průmyslovém provedení tak, aby plně odpovídalo poţadavkům pro nejnáročnější aplikace. 

Upraveno měření TUV tak, aby odpovídalo metodického pokynu MPM 07-22 vydaného 

Českým metrologickým institutem. Upravená verze je označena FLOW 50 TUV 

(posouzení ČMI bylo provedeno v r. 2010 bez závad). [3.] 

 

2009 

Schválená typová řada FLOW 33 Ex pro pouţití v prostorech s nebezpečím výbuchu 

speciálně vyvinutá pro doly. 

Do výroby byl zařazen levný sensor průtoku FLOW 32 s vyhodnocovací elektronikou 

uvnitř těla průtokoměru. Dále byl představen FLOW 32 Control předurčen pro hostince a 

podobné provozy s potřebou sledování a kontroly výtoče obsluhy. V průběhu roku bylo 

zavedeno zastoupení společnosti pro průtokoměry s oválnými koly a společnosti STS 

SENSORS pro tlakoměry, hladinoměry, sensory teploty i vodivosti včetně modulů pro 

přenos dat. [3.] 

 

2011 

Rozšíření schválení FLOW 33 Ex pro světlosti DN 15 - DN 200. [3.] 
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2.2. Produkty firmy 

 

Jednotlivé druhy výrobků jsou zastoupeny vţdy v několika typech. Na ukázku 

předkládám několik vybraných produktů z daných druhů. 

 

Průtokoměry 

Průtokoměr je zařízení, které měří průtok (objemový nebo hmotnostní) kapalin a 

plynů. Měření kapalné veličiny v uzavřeném potrubí se uplatňuje největší měrou v 

průmyslové praxi pro sledování toku tekutin, správné dávkování a vyhodnocování 

vynaloţených energií. Aplikace tak můţe být v jakémkoliv typu průmyslového podniku, 

včetně potravinářského, chemického, těţkého či lékařského. V našem případě nabízí firma 

měření objemového průtoku na bázi indukčního principu, nebo oválných kol. V obou 

variantách se můţe jednat o kompaktní přístroje nebo s oddělenou vyhodnocovací 

elektronickou jednotkou, případně s nebo bez displeje. [4.] 

 

  

 

Obrázek 2: Průtokoměr [4.] 
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Tlakové snímače 

Snímače tlaku společnosti STS Sensors Sirnach AG jsou určené pro pouţití v 

nejrůznějších průmyslových systémech měření a regulace a pracují na principu 

piezorezistivního odporového snímače. Jako takové musí být vybaveny velmi kvalitním 

zapouzdřením v celonerezovém, případně titanovém provedení s moţností volby koncovky 

připojení dle účelu, k němuţ mají být pouţity. [3.] 

 

 

Obrázek 3: Dávkovač [4.] 

 

 

Měřiče tepla 

Efektivní hospodaření teplem se v řadě objektů bytové, komunální i jiné sféry 

neobejde bez měření spotřeby dodávaného tepla. Měření tepla je přitom obtíţnou měřící 

úlohou zejména proto, ţe tok tepelné energie není vţdy dostatečně přesně vymezen - na 

rozdíl od např. elektřiny nebo plynu. V oblasti vytápění je nutné rozlišovat dvě základní 

kategorie měření (evidence) spotřeby tepla fakturační měření tepla a poměrové měření 

tepla. [3.] 
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Obrázek 4: Měřič tepla [4.] 

 

 

Hladinové snímače 

Pro měření výšky hladiny se velmi často uţívají ponorné tlakové snímače. Tyto 

tlakové převodníky jsou vybaveny speciální vodě odolnou průchodkou nebo konektorem a 

jsou ponořeny přímo do kapaliny. Vysoká rezistence kabelu i pláště vlastního senzoru proti 

korozivnímu působení média je zárukou dlouhodobé ţivotnosti. Jako příklad můţeme 

zmínit titanové provedení hladinového senzoru ověřeného při nasazení v různých 

aplikacích mořské vody, které se pouţívají hlavně v loďařském průmyslu. [3.] 

 

 

Obrázek 5: Snímač hladiny [4.] 
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Komunikace 

Pro přenos dat společnost vyvinula zařízení, které zabezpečí zákazníkovi přenos dat na 

centrální PC do speciální databáze, nebo na email (dle mnoţství náměrů a četnosti), 

případně na lokální odečítací zařízení. Jsou to rádiové zařízení MPD 430 nebo GSM 

zařízení WINGPRS 3.0, přičemţ oba typy jsou osazeny síťovým prvkem pro spojení více 

zařízení po sběrnici RS 485 nebo M-Bus. Díky tomu jsou pořizovací náklady rozloţeny na 

více kusů. Odečet můţe být proveden po povelu z velínu, nebo můţe probíhat periodicky 

dle nastavených časových programů, případně událostí. Díky on-line spojení má dispečer 

okamţitý přehled o celém systému. [3.] 

 

 

 

Obrázek 6: Komunikační modul WinGPRS 3.0 [4.] 
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2.3. Charakteristika sídla firmy 

Budova firmy, viz obr. 1, byla postavena a zkolaudována v roce 1998. Jedná se o 

zděný, nezateplený objekt se dvěmi nadzemními podlaţími s obytným podkrovím. Výplně 

otvorů jsou tvořeny s plastovými dvojitými okny, plastovými vstupními dveřmi a 

ocelovými vraty. Objekt se nachází v blízkosti Těrlické přehrady, díky které bývají zimní 

teploty velmi nízké. Stavení je vytápěno dvěma plynovými kotly, viz obr. 7, regulace 

otopného systému je zajištěna termoregulačními ventily na otopných tělesech. Příprava 

teplé vody je zajištěna akumulační nádrţí ohřívanou výše zmiňovanými plynovými kotly. 

 

 

Obrázek 7: Plynové kotle (Rumlová, 2013) 

 

 

V prvním patře se nachází kalibrační linka, dílna, montáţní prostory, sklad, kotelna a 

šatna se sprchou, toaletou a pisoárem. Druhé patro je určeno pěti administrativním 

kancelářím (viz obr. 8), zasedací místnosti, úklidové místnosti se sprchovým koutem, 

pánské a dámské toaletě. Ve třetím patře sídlí vývojové centrum (3 místnosti), jedna 

místnost slouţí jako sklad a archiv, montáţní dílna elektroniky, šatna, kuchyňka s jídelnou, 

toaleta a úklidová místnost. 
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Obrázek 8: Sekretariát (Rumlová, 2013) 

 

 

Vodní hospodářství firmy ovlivňuje z drtivé části běţný chod- úklidová činnost, 

splachování toalet, mytí rukou, zalévání rostlin a spotřeba vody na přípravu nápojů a mytí 

nádobí. Voda ve výrobně je spotřebována v nijak významném mnoţství, kalibrační linka, 

kterou protéká voda, má uzavřený okruh, proto se doplňuje jen nepatrné mnoţství vody, 

které ubyde výparem.  

 

Jako kaţdá firma má i tato velkou spotřebu elektrické energie. V budově je rozmístěno 

celkem 10 stolních počítačů, které jsou denně zapnuty spolu s tiskárnou, kopírkou, stolními 

telefony, tiskárnou nalepovacích štítků a dalším kancelářským vybavením jako stolní rádia. 

Osvětlení je v celém objektu původní, coţ znamená ţádné úsporné ţárovky. Montáţní 

dílny a dílny elektroniky jsou vybaveny značným počtem elektrického ručního nářadí a 

strojů jako např. vrtačky, pájky, soustruh, nýtovačka, svářečka, bruska, přímočará pila 

apod. Další odběr elektrické energie způsobují 2 staré lednice, mikrovlnná trouba, 3 varné 

konvice, automat na kávu a několikrát týdně zapnutý vysavač. 
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3. Vznik a vývoj čistší produkce 

 

Rok 1972, kdy se problémy ţivotního prostředí staly jednou z celosvětových priorit 

díky první konferenci OSN o ţivotním prostředí, byl startovací etapou pro vývoj strategie 

čistší produkce a její rozšíření ve světě. V tomto období vydal Římský klub svůj první spis 

Meze růstu. Východisko narůstajícího znečišťování ŢP pomocí reaktivní strategie kontroly 

a řízení nepřineslo očekávané výsledky. [5.] 

 

První kroky, které se dají povaţovat za začátek ČP, se objevily na počátku 80. let 20. 

století. Díky Programu minimalizace toxických a nebezpečných odpadů, který byl vyhlášen 

v USA roku 1984 v rámci novelizace zákona o udrţování a obnově zdrojů a zákona o 

nebezpečných a pevných odpadech, došlo ke vzniku rozsáhlého hnutí orientovaného na 

předcházení vzniku odpadů. Z tohoto zákona vyplynulo, ţe všichni producenti látek 

znečišťující ŢP musí vypracovávat programy na omezování objemu a toxicity odpadů. [5.] 

 

Sniţování mnoţství odpadů bylo velmi výhodné po ekonomické stránce, jelikoţ byla 

zvýšena daň za znečišťování ţivotního prostředí, která vyplynula ze zákona o 

odpovědnosti vůči ŢP. Základní zásady udrţitelného rozvoje byly definovány ve zprávě 

Naše společná budoucnost vydané roku 1987 na zasedání Zvláštní komise OSN pro ţivotní 

prostředí. Čistší produkce poskytla k dispozici praktická pojítka mezi koncepčním rámcem 

udrţitelného rozvoje a uskutečnitelnými aktivitami. To byla úspěšná preventivní strategie, 

na rozdíl od nepřínosného reaktivního přístupu. [5.] 

 

Program ČP vznikl v roce 1989 jako součást činnosti UNEP DTIE- (Divize 

technologie, průmysl a ţivotní prostředí). Bezprostředním posláním bylo šíření zkušeností, 

budování kapacit pro zavádění čistší produkce, vysvětlování hospodářské výhodnosti CP a 

tím podpora trvale udrţitelného rozvoje na celém světě. [5.] 
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Klasická definice UNEP říká, ţe: Čistší produkce je stálá aplikace integrální 

preventivní strategie na  

 procesy 

 výrobky 

 sluţby 

s cílem zvýšit jejich efektivnost a omezit rizika jak vůči člověku, tak i vůči ţivotnímu 

prostředí. [5.] 

 

Prvotní programy CP z počátku 90. let byly orientovány zejména na procesy a jejich 

případnou optimalizaci, především úsporou vstupních surovin a energií, náhradou 

nebezpečných a toxických látek za bezpečnější, sníţením objemu vznikajících odpadů. 

Projekty zaměřené na výrobky následovaly s mírným časovým odstupem- nástroje jako 

ekodesign a LCA (Life Cycle Assessment) se začaly uplatňovat přibliţně o 5 let později, 

neţ projety specializované na proces. Terciární sektor, čili oblast sluţeb, byl zahrnut 

v druhé polovině 90. let. [5.] 

 

Na efektivní opatření vedoucí k minimalizaci nebezpečných a toxických odpadů byly 

v různých státech udělovány státní dotace. V rámci dotací publikovala US EPA manuál 

s prostým návodem, jak realizovat sniţování odpadů ve všech etapách výrobního postupu. 

Příručka byla bez poplatků k dispozici všem zaměstnancům ve výrobě bez rozdílu 

odvětvového směru. Díky značným finančním úspěchům, jeţ aplikace ČP doprovázela, 

podnítil tento postup zájem i v ostatních zemích. [5.] 

 

Programy CP ve státech východní a střední Evropy, České republiky nevyjímaje, byly 

podporovány z různorodých zdrojů. U nás to byly dva subjekty- Americké WEC (Světové 

ekologické centrum), které uskutečnilo několik pilotních projektů a napomáhalo k zaloţení 

Centra prevence znečištění v rámci Českého ekologického manaţerského centra. Mnohem 

důleţitější a pro vývoj ČP v České republice významnější byl česko-norský projekt 

zahájený v roce 1992. Jeho zaměření bylo především na budování kapacit pro zavádění ČP 
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v průmyslových podnicích. Úkolem bylo vzdělávat další konzultanty, trenéry a šiřitele 

zásad ČP, naplňoval se formou dlouhodobých kurzů s prací na určité případové studii. [5.] 

 

V řadě zemí Evropské unie byla v počátcích 90. let ČP propagována na vysokých 

školách a nabízena formou poradenství pro průmysl. Roku1992 došlo k zaloţení 

mezinárodního sekretariátu PREPARE (PReventative Envirinmental Protection 

Approaches in Europe), který postupně sídlil v Holandsku, Rakousku, Německu a od roku 

2002 na Slovensku. V současné době PREPARE slučuje odborníky z 20 členských států 

Evropy a 7 významných internacionálních organizací, jako jsou UNEP, UNCSD, WBCSD 

aj. [5.] 

 

Účinný a perspektivní program byl a stále je kupříkladu „Ökoprofit“ z Rakouska.  

Tento program byl zaloţen ve štýrském hlavním městě Grazu roku 1991. Pod heslem 

„Pomůţeme vám, abyste si mohli pomoci sami.“ zkombinoval kolektivní teoretickou 

přípravu a individuální poradenství pro činnost ve společnostech. Na projektu se účastnilo 

20 podniků různých velikostí a zaměření. Celý projekt měl významnou pomoc ze strany 

města Graz, rakouské federální vlády i štýrské vlády a to jak morální tak finanční. 

Zainteresované firmy hradily jen 25% výdajů. Jelikoţ se jednalo o městský projekt, sníţení 

dopadů na ţivotní prostředí ovlivnilo celkový stav ve městě. Časem byl systém tohoto 

projektu „Ökoprofit“ poskytován dalším městům v Rakousku a také dalším zemím. [5.] 

 

UNIDO se k programu UNEP připojila roku 1994 a vznikl program Národní centra 

čistší produkce. V roce 1994 bylo zaloţeno České centrum ČP, které se rovněţ stalo 

součástí sítě center UNIDO. Po celém světě je v současné době přes 30 center a další stále 

vznikají. Kaţdý stát si svá centra ČP upravuje dle svých představ, např. na Kubě vznikla 

místo centra CP národní síť čistší produkce, v Rusku bylo stanoveno sektorové centrum 

čistší produkce pro naftařský průmysl apod. [5.] 
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Přední podíl na vývoji a šíření strategie ČP má environmentální program OSN UNEP. 

Ten pořádá kaţdé dva roky semináře v různých zemích světa, na kterých se scházejí 

zástupci vlád, mezinárodních organizací i nevládních struktur, kde se diskutuje o dalším 

vývoji a podpoře čistší produkce. Na 5. semináři ze září 1998 v Soulu byla vyhlášena 

Mezinárodní deklarace čistší produkce a zásady financování ČP. Tato deklarace se stala 

prostředkem pro veřejné přihlašování k programu ČP. Za ČR připsal svůj podpis 

k deklaraci 8. 3. 1999 tehdejší ministr ŢP Miloš Kuţvart. [5.] 

 

ČP se realizuje i pod jinými názvy: 

 Omezení zdroje znečištění 

 Minimalizace odpadu 

 Čistší technologie 

 Předcházení vzniku odpadu a znečištění 

 Prevence znečištění 

 Minimalizace vzniku odpadu 

 

V České republice je hlavním propagátorem a zdrojem informací o čistší produkci 

CENIA, která na svých internetových stránkách zveřejňuje konkrétní případové studie CP 

do různých výrobních i nevýrobních oblastí, seznam odborných konzultantů čistší 

produkce, vydala např. poutavý poster o čistší produkci interpretovaný na následujícím 

obrázku. [5.] 
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Obrázek 9: Propagace ČP v České republice [12.] 
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3.1. Čistší produkce a environmentální politika 

Politika integrace zajišťuje, ţe je politika ČP v souladu s cíli různých odvětví 

hospodářství, a ţe bude čistší produkce podporována v rámci odvětvových politik. To 

vyţaduje: [6.] 

 

 Dobrou analýzu stávajících odvětvových politik 

 Mezi-institucionární a mezi-sektorové úsilí 

 Silné vedení a širokou podporu pro ČP  

 

Úsilí by se mělo směřovat k zařazení pojmu ČP do nejvyšší úrovně ŢP a dalších 

specifických odvětví s jejich politickými dokumenty. Prevence musí být zdůrazňována 

jako hlavní princip ochrany ŢP. To se označuje jako „mainstreaming CP“. Ten vyţaduje, 

aby byly koncepce preventivních strategií zahrnuty ve všech aspektech politiky. [6.] 

Stejně tak politika integrace je zásadní. To znamená zajistit, ţe je politika ČP 

harmonizovaná nebo v souladu s různými politikami v platnosti nebo ve fázi vývoje. 

Například dotace na energie nebo vodu, ochrana některých průmyslových výrobků nebo 

nesouvislé odvětvové politiky mají negativní dopad na provádění ČP. Nedostatečná data a 

informační systémy mohou být také překáţkou k identifikaci prioritních oblastí nebo 

průmyslových sektorů pro aplikaci ČP. [6.] 

Politika integrace vyţaduje, aby byly zásady ČP začleněny do řady politik včetně: 

 

 Průmyslová politika rozvoje 

 Zahraniční obchodní politika / celní politika 

 Investiční podpora politiky 

 Daňová politika  

 Environmentální politika 

 Politika energií a dopravy 

 Politika zemědělství 

 Politika vzdělání, vědy a technologie 

 Zdravotní politika 
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Úspěšné sjednocení ČP s hospodářskou a environmentální politikou můţe přinést 

mnoho výhod tím, ţe cíle této politiky jsou dosahovány pomocí co nejniţších nákladů, a ţe 

břemena, která ekonomické politiky kladou na ŢP, jsou brána plně v úvahu. Zatím se stalo 

zohledňování čistší produkce v běţné praxi pouze v hrstce zemí, ale např. Česká republika, 

Nizozemsko a Spojené státy mohou v tomto ohledu poskytnout uţitečné příklady. [6.] 
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4. Metodika čistší produkce 

 

Jak jiţ bylo řečeno, čistší produkce je preventivní strategie podporující efektivnější 

vyuţívání vstupních zdrojů a sniţující rizika vůči člověku i ţivotnímu prostředí. Hlavní 

smysl této strategie spočívá v tom, ţe se jedná o ekonomicky příznivý způsob sniţování 

negativních dopadů výroby či poskytování sluţeb na ŢP. 

 

ČP chrání spotřebitele, ţivotní prostředí, i zaměstnance a současně zlepšuje rentabilitu, 

efektivitu a konkurenceschopnost organizace či firmy. Odpad, čili suroviny, které se 

nepodařilo proměnit v konečný produkt, bere tato strategie jako draze nakoupené suroviny. 

Dá se aplikovat na všechna odvětví průmyslu a sektor sluţeb, nezáleţí na charakteru 

organizace či podniku ani na velikosti. [1.] 

 

 Čistší produkce je jedním ze základních postupů k dosaţení trvale udrţitelného 

rozvoje! 

 Nutnou podmínkou pro zahájení projektu CP je podpora ze strany vedení 

podniku. 

 

Shrnutí několika charakteristických prvků čistší produkce: 

 CP je preventivní strategie, která se zaměřuje na minimalizaci vzniku odpadů a emisí ve 

výrobním procesu 

 CP zabraňuje šíření znečištění z jedné sloţky ŢP do druhé 

 CP efektivněji vyuţívá suroviny, energii a materiály 

 CP redukuje potřebu drahých koncových technologií 

 CP omezuje potřebu nápravných opatření týkajících se odstranění starých zátěţí 

 CP zvyšuje bezpečnost a sniţuje moţné riziko pro ŢP a lidské zdraví  

 CP stimuluje neustálé sniţování dopadů výroby na ŢP 

 CP je celistvou strategií, která se dotýká nejen výrobního procesu, ale vyţaduje téţ 

začlenění do administrativní a sociální struktury podniku [7.] 
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Proč čistší produkci zavést? 

Jestliţe se společnost potýká s některým s následujících problémů, pak právě ČP 

představuje moţnost, jak tyto problémy sníţit na minimum. [1.] 

 

Mezi zvaţované problémy patří např.:  

 - striktnější legislativní poţadavky v oblasti ochrany ŢP 

 - zvyšující se výdaje za vstupní suroviny a energie 

 - značné investiční náklady na instalaci nových technologií 

 - velká konkurence v krajovém i mezinárodním rozsahu  

 - zvyšující se nároky spotřebitelů nebo obchodních partnerů [1.] 

 

 

Obrázek 10: Schéma ČP jako přístupu pro efektivnější vyuţívání vstupních surovin [1.] 
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Jelikoţ se všechny zmíněné problémy týkají společnosti Comac Cal s.r.o., 

v následující části navrhuji konkrétní řešení, jak sníţit spotřebu vstupních materiálů, a to 

především v chodu firmy.  
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4.1. Schéma metodiky hodnocení moţností čistší produkce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [8.] 

PŘÍPRAVA PROJEKTU 

 Získání závazku vedení 

 Vyhlášení environmentální politiky 

PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZACE PROJEKTU 

 Ustavení řídící a pracovní skupiny 

 Příprava plánu projektu 

 stanovení cílů 

 identifikace překáţek 

 sestavení časového plánu 

FÁZE ANALÝZY 

 Sběr dat o materiálových tocích (ve vybraném úseku) 

 Podrobné sledování vybraných materiálových toků 

 Stanovení ukazatelů 

 Identifikace příčin vzniku odpadů 

FÁZE NÁVRHU VARIANT 

 Navrhování variant moţných opatření 

 Výběr variant pro další analýzu 

ANALÝZA PROVEDITELNOSTI 

 Technické a environmentální vyhodnocení variant 

 Ekonomické hodnocení 

 Výběr opatření k realizaci 

FÁZE REALIZACE 

 Návrh a schválení plánu realizace opatření 

 Realizace neinvestičních opatření 

 Získání prostředků pro investiční opatření 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU 

PŘEDBĚŢNÉ HODNOCENÍ 

 Analýza vstupů a výstupů (celý podnik) 

 Stanovení priorit 

 Výběr zaměření projektu 
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5. Národní program čistší produkce 

 

Čistší produkce je v České republice uskutečňována prostřednictvím Národního 

programu čistší produkce (NPCP), který vznikl na základě usnesení vlády č. 165/2000 a č. 

265/2006. V předešlém roce se ČR přihlásila k Mezinárodní deklaraci o CP iniciovanou 

v roce 1998 ze strany UNEP. Realizaci tohoto programu zabezpečují tyto subjekty- 

Ministerstvo ŢP, Rada NPCP, Národní centrum ČP, Asociace manaţerů udrţitelné 

spotřeby a výroby. [9.] 

 

NPCP se nezabývá řešením dopadů vzniku environmentálních zátěţí (odpady, emise, 

čerpání zdrojů apod.), ale hledá východiska, jak tyto problémy minimalizovat, a to 

efektivnějším vyuţíváním vstupních zdrojů, prevencí vzniku odpadů, sniţováním rizik 

vůči člověku i ţivotnímu prostředí, nebo jim předcházet. Česká republika se aktivně 

připojila k mezinárodnímu projektu ACT CLEAN, který byl v prosinci 2008 oficiálně 

zahájen. [10.] 

 

Hlavním záměrem tohoto projektu je propagace a podpora strategie ČP, eko-inovací, 

pouţívání technologií, které jsou environmentálně šetrné a účinných výrobních postupů, 

zejména v malých a středních podnicích. To především díky výměně a zlepšení 

dostupnosti podstatných informací. V konečném důsledku by to mělo vést nejen k posílení 

konkurenceschopnosti firem v celé škále průmyslových odvětví, ale také ke sníţení 

materiálové a energetické náročnosti podniků. [10.] 

 

Hlavním řešitelem tohoto projektu je Německo, kromě České republiky se zapojili také 

partneři ze Slovenska, Maďarska, Slovinska, Polska, Itálie a Rakouska. Úkolem českého 

týmu (nejprve CENIA, poté společnost Enviros, s.r.o.) je spolupráce při produkci databáze 

inovačních technologií, výměna zkušeností v oblasti eko-inovací, rozbor daných 

průmyslových oblastí, zjišťování potřeb malých a středních podniků v těchto odvětvích, 

identifikace překáţek přístupu k eko-inovacím. [10.] 
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6. Zavedení projektu čistší produkce 

 

Nepostradatelnou součástí aplikace čistší produkce v podniku je vysvětlení principu 

této metody nejen vrcholovému managementu a vedení, ale také všem pracovníkům, 

kterých se budou případná opatření dotýkat a jejich následná podpora. Princip ČP byl na 

sjednané poradě představen, vysvětlen a případné dotazy zodpovězeny. Všechny kroky 

byly s očekáváním přijaty. 

 

6.1. Environmentální politika podniku 

Environmentální politika je veřejným závazkem organizace, který poskytuje jasný 

důkaz podpory vrcholového managementu. Jedná se o dlouhodobý dokument. Jelikoţ není 

ve firmě tato politika vydána, je nutné její vytvoření. [8.] 

Zveřejnění této politiky můţe být interní nebo externí. V diskutované firmě se 

preferuje interní prezentace environmentální politiky, která se můţe prezentovat např. 

rozesláním kopií s průvodním dopisem podepsaným ředitelem všem zaměstnancům, 

vyvěšením na nástěnku firmy nebo diskuzí o politice do pracovních porad, kde se objasní 

všechny případné dotazy o vlivu na práci zaměstnanců apod. [8.] 
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COMAC CAL s.r.o. 

Těrlicko 737,  

Těrlicko, 735 42 

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA 

 

Environmentální politika, jako naplnění vize COMAC CAL s.r.o., je nedílnou 

součástí nástrojů řízení COMAC CAL s.r.o. 

 Uplatněním environmentální politiky sledujeme neustálé uspokojování všech potřeb 

všech našich partnerů a zákazníků, kterého dosahujeme cestou efektivního vyuţívání 

prostředků svěřených naší firmě a prostřednictvím týmové spolupráce všech našich 

zaměstnanců. 

 

Našimi aktivitami se zavazujeme k: 

1. Dodrţování a respektování právních poţadavků vydaných v legislativě ČR. 

2. Stálému podílení se na aktivitách přispívajících ke zlepšování ţivotního prostředí a 

šíření informací o ţivotním prostředí. 

3. Sniţování mnoţství směsného komunálního odpadu zefektivněním třídění 

produkovaných odpadů. 

4. Sniţování emisí vypouštěných do ovzduší prostřednictvím niţší spotřeby energií, 

zkvalitněním ovzduší podporou MHD a zdravého cestování. 

5. Neustálé snaze motivovat zaměstnance ke zlepšování ţivotního prostředí a 

navazovat zpětnou vazbu se zákazníky COMAC CAL s.r.o. 

 

 

 

V Těrlicku dne 1.1.2013      Ing. Marcel Maceček 

         Jednatel společnosti 
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6.2. Analýza vstupů a výstupů 

Tato analýza slouţí k identifikaci oblastí, ve kterých dochází k nejvyšším ztrátám, zde 

je nejvyšší potenciál pro CP, a ke stanovení priorit. Nejprve je potřeba zpracovat přehled 

hlavních materiálových toků, jejich ceny a efektivnost jejich vyuţití. Pro naše účely 

nejlépe poslouţí přehled spotřeby energií uvedené v tabulkách č. 2, 3 a 4. 

 

6.3. Stanovení priorit 

První prioritou je sníţení spotřeby elektrické energie, následující prioritou je sníţení 

odběru pitné vody a další je redukce spotřeby plynu na vytápění budovy firmy. Mnoţství 

odpadu produkované celou firmou není enormní, proto budou úpravy a opatření směřovat 

spíše k redukci spotřeby energií a vody.  

 

6.4. Výběr zaměření projektu 

Po stanovení priorit je potřeba vymezit zaměření projektu a ohraničit oblast, ve které 

bude projekt realizován. Proces výroby produktů je ve firmě dobře zvládnut a produkce 

odpadů je minimalizována díky uzavřeným cyklům a vyuţíváním zbylých materiálů k další 

spotřebě. Hlavní záměr čistší produkce bude věnován provozní oblasti podniku. [8.] 

 

6.5. Ustanovení řídící skupiny a pracovní skupiny 

Plná podpora vrcholového managementu a ředitele podniku je nezbytná, stejně tak je 

důleţitá spolupráce s odborníky ve výrobě a celém podniku. Tyto podmínky byly splněny, 

umoţněno bylo také nahlíţení do účetnictví a interních materiálů firmy a jejich pouţití do 

projektu. Všichni zaměstnanci byli vyrozuměni s projektem čistší produkce a byli otevřeni 

všem dotazům a diskuzi. Pracovní skupinu zastupuje Bc. Jindřiška Rumlová.  
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6.6. Příprava plánu projektu 

Cíle nesmí být přeceněné, ani podceněné, musí být dosaţitelné a měřitelné. Naším 

cílem je, tak jak jsme uvedli v prioritách, sníţení spotřeby elektrické energie, vody a plynu 

na vytápění budovy. Jelikoţ se jedná o montáţní firmu bez výrobních materiálových toků, 

nebude mezi naše cíle patřit sníţení spotřeby materiálu, lepší vyuţití materiálu apod. 

 

I. Sníţení spotřeby elektrické energie o 10% 

II. Sníţení spotřeby vody o 10% 

III. Sníţení spotřeby plynu o 10% 

 

Splnění zadaných cílů je jedním z aspektů, podle kterého posuzujeme úspěšnost 

aplikace čistší produkce ve firmě. [8.] 

 

6.7. Sběr dat o materiálových tocích 

Sledovaný prostor je v administrativní sféře, sociálních zázemích a ohraničený celou 

budovou. Sběr dat je minimálně v posledních pěti letech. Jedná se o toky elektrické 

energie, vody, plynu, kancelářských potřeb, technického vybavení apod. 

 

Vstupní materiály dělíme na několik kategorií: 

Energie-  elektrická energie, voda, plyn 

Spotřební materiály - mýdla, čisticí prostředky, psací potřeby,… 

Obaly dodavatelů - kartonové krabice, přepravky, plastikové sáčky 

Suroviny  - kancelářský papír, počítače, tiskárny, telefony,… 
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6.8. Podrobné sledování vybraných materiálových toků 

Podrobně se budeme zabývat toky elektrické energie, vody a plynu. V tabulce č. 2 je 

uvedena spotřeba plynu s platbami za něj v uplynulých letech 2002 aţ 2012.  

 

Tabulka 1: Spotřeba plynu v letech 2000 aţ 2010 [11.] 

Účtovací období Spotřeba plynu Cena za spotřebu Cena za m
3
 

1/02 – 3/03 10 352 m
3
 76 045 Kč 7,34 Kč 

3/03 – 7/03 8 492 m
3
 63 132 Kč 7,39 Kč 

7/03 – 9/04 6 887 m
3
 51 038 Kč 7,41 Kč 

9/04 – 9/05 6 228 m
3
 49 312 Kč 7,91 Kč 

9/05 – 12/05 2 273 m
3
 21 927 Kč 9,64 Kč 

1/06 – 9/06 3 710 m
3
 42 169 Kč 11,36 Kč 

9/06 – 9/07 4 295 m
3
 45 703 Kč 10,64 Kč 

9/07 – 9/08 5 368 m
3
 61 863 Kč 11,52 Kč 

9/08 – 9/09 5 237 m
3
 65 813 Kč  12,44 Kč 

9/09 – 8/10 4 916 m
3
 64 377 Kč 13,09 Kč 

9/10 – 6/11 4 982 m
3
 67 967 Kč 13,64 Kč 

8/11 – 8/12 4 658 m
3
 71 187 Kč 15,28 Kč 
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 Celkové spotřeby vody a fakturační údaje v půlročních intervalech z let 2008 aţ 2012 

jsou uvedeny v následující tabulce č. 3. 

 

Tabulka2: Spotřeba vody v letech 2008 aţ 2012 [11.] 

Účtovací období Spotřeba vody Cena za spotřebu Ø cena za m
3
 

12/04/08 – 13/10/08 52 m
3 

2 564 Kč 49,31 Kč 

14/10/08 – 14/04/09 61 m
3
 3 206 Kč 52,56 Kč 

15/04/09 – 09/10/09 55 m
3
 3 000 Kč 54,54 Kč 

10/10/09 – 09/04/10 44 m
3
 2 486 Kč 56,50 Kč 

10/04/10 – 07/10/10 52 m
3
 3 010 Kč 57,88 Kč 

08/10/10 – 13/04/11 53 m
3
 3 169 Kč 59,79 Kč 

14/04/11 – 18/10/11 52 m
3
 3 174 Kč 61,04 Kč 

19/10/11 – 20/04/12 55 m
3
 3 545 Kč 64,45 Kč 

21/04/12 – 08/10/12 45 m
3
 2 922 Kč 64,93 Kč 

 

Celková spotřeba elektrické energie s platbami za ni v letech 2006 aţ 2012 je 

zaznamenána v následující tabulce č. 4. 

 

Tabulka3: Spotřeba elektrické energie v letech 2006 aţ 2012 [11.] 

Účtovací období Spotřeba energie Energie od 

společnosti 

Cena celkem s 

DPH 

06/2006 – 06/2007 11,945 MWh ČEZ 53144,75 Kč 

06/2007 – 06/2008 13,086 MWh ČEZ 58921,20 Kč 

06/2008 – 06/2009 12,74 MWh Bohemia energy 64190,03 Kč 

06/2009 – 06/2010 13,279 MWh Bohemia energy 68846,42 Kč 

06/2010 – 06/2011 12,257 MWh Bohemia energy 64221,24 Kč 

06/2011 – 06/2012 13,104 MWh Optimum energy 66341,36 Kč 
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6.9. Stanovení ukazatelů (indikátorů) 

Jako ukazatele jsme zvolili průměrnou denní spotřebu elektrické energie, kterou jsme 

vypočítali měřením její spotřeby co 24 hodin za 1 pracovní týden. Takto jsme postupovali i 

u vypočítání ukazatele plynu. Hodnoty spotřeby vody nelze zaznamenat, jelikoţ se 

vodoměrná sestava nachází v uzavřené šachtici před budovou firmy.  

 

Elektrická energie 

1. 24h = 50 MWh 

2. 24h = 57 MWh 

3. 24h = 52 MWh 

4. 24h = 34 MWh 

5. 24h = 49 MWh 

 

Průměrná spotřeba el. energie za pracovní týden:  

(n1+n2+…n5) / 5 = 242 / 5= 48,4 MWh 

Plyn 

1. 24h = 20,15 m
3
 

2. 24h = 21,87 m
3
 

3. 24h = 17,28 m
3
 

4. 24h = 10,80 m
3
 

5. 24h = 14,36 m
3
 

 

Průměrná spotřeba plynu za pracovní týden:  

(n1+n2+…n5) / 5 = 84,46 / 5 = 16,892 m
3 

 

Tyto hodnoty spotřeby elektrické energie a plynu lze po instalaci navrţených opatření 

porovnat s nově naměřenými hodnotami a zjistit tak průměrnou úsporu. Nutno však počítat 

s tím, ţe při měření a porovnávání nových hodnot se projeví aktuální venkovní teplota 

vzduchu a výrobní vytíţení firmy. Naměřené hodnoty v „okurkové sezóně“ by byly niţší i 
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bez zavedení ČP. Úspora vody po aplikaci opatření se proto projeví na klasickém 

půlročním vyúčtování, stejně tak jako i elektrika a plyn. 
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7. Návrh variant moţných opatření 

 

Pro přehlednější prezentaci rozděluji navrhovaná řešení do tří skupin podle 

ekonomické náročnosti. První skupinou jsou finančně nejméně náročné úpravy a řešení, 

druhou skupinu tvoří ekonomicky středně náročné návrhy a třetí skupinu zastupují 

nejnáročnější moţnosti úsporných řešení.  

 

7.1. Finančně nenáročné návrhy řešení čistší produkce 

Jedná se o úpravy s minimální finančními náklady nebo o úpravy co nevyţadují ţádnou 

investici. Všechny kroky jsou ve firmě snadno proveditelné. 

 

7.1.1. Sníţení spotřeby vody na toaletách 

Na toaletách se nacházejí klasické splachovací toalety bez moţnosti většího nebo 

menšího spláchnutí, viz obr. 10, s objemem splachovací nádrţe 9 litrů. Moderní toalety se 

vyrábějí se spotřebou na splachování 3 a 6 litrů nebo 4,5 a 9 litrů. Proto povaţuji 

splachování devíti litry pitné vody za velké plýtvání jak z ekonomického, tak i 

z humánního hlediska. Jednoduchým řešením můţe být vhození dvou naplněných 1,5l PET 

lahví do nádrţe kaţdé toalety. Tak se sníţí spotřeba vody o 3 litry na jedno pouţití.  

Nákladnějším způsobem této úspory by byla výměna toaletních nádrţí za nové, 

úspornější nádrţe. Toto řešení však doporučuji v případě poruchy nebo rozbití toalety a 

nutnosti výměny za novou. 
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Obrázek 11: Toaleta (Rumlová, 2012) 

 

Při počtu 10 zaměstnanců, průměrném pouţívání toalety s objemem 9l 4 krát za směnu 

a cca 250 pracovními dny v roce se dostáváme k objemu 90 m
3
 (viz vzorec pod textem). 

Sníţením spotřeby vody o 3 l vypočteme se stejnými kritérii objem 60 m
3
. To znamená 

roční úsporu vody 30 m
3
, při stále rostoucích cenách je toto jednoduché opatření velmi 

účinné. 

 

Současná průměrná spotřeba: 9 * 10 * 4 * 250 = 90 000 l = 90m
3
/rok 

Upravená průměrná spotřeba: 6 * 10 * 4 * 250 = 60 000 l = 60 m
3
/rok 

Uspořený objem:   30 000 l = 30 m
3
/rok 

 

Do měření není započítáno pouţívání toalety zákazníky a návštěvami, také pouţitá 

frekvence pouţití jedním zaměstnancem 4 krát za den je velmi skromná. Tudíţ se dá 

předpokládat úspora mnohem větší. 
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7.1.2. Sníţení spotřeby vody na zalévání rostlin 

Po celé budově je rozmístěna spousta květin, které vyţadují časté zalévání. Navrhuji 

instalaci svodu dešťové vody z okapu do objemnějšího barelu, kterou by se zalévaly 

všechny květin. Toto opatření zajistí další úsporu pitné vody. Rozvoz vody do jednotlivých 

pater zajistí malý nákladní výtah, jenţ se ve firmě nachází. Sběrná voda se můţe vyuţívat 

také na závlahu ovocných stromů na pozemku firmy a k zavlaţování trávníku před 

budovou firmy. 

Vhodnou nádrţí můţe být např. IBC kontejner, který se vyrábí o objemu aţ 1250 l. 

Pouţité nádrţe se dají koupit v ceně od 600Kč, nové pak od 1400Kč.   

 

 

Obrázek 12: IBC kontejner [13.] 

 

  

7.1.3. Zaloţení kompostu 

Celý objekt firmy je oplocený, zatravněný (pravidelně kosený) a nově opatřený 

mladou výsadbou ovocných stromků. Ty, spolu s květinami v podniku, potřebují 

k dobrému prospívání ţiviny, které doplňují kupovanými umělými hnojivy. V tomto 

případě doporučuji zaloţení kompostu, který by nahradil kupovaný substrát a hnojiva. 

Také zaměstnanci by jistě ocenili moţnost volného odběru kvalitního kompostu. BRO 
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skladovaný na pozemku by se skládal převáţně z posekané trávy, kuchyňských zbytků 

vhodných ke kompostování, nepouţitelných kartonů nevhodných k recyklaci, zahradního 

odpadu apod.   

Sníţení odpadu vytříděním biologicky rozloţitelného odpadu by bylo zanedbatelné, 

proto s touto poloţkou dále nebudeme pracovat. Zaloţením kompostu bude také naplněna 

obecně závazná vyhláška obce Těrlicko. 

 

 

Obrázek 13: Pozemek s výsadbou za budovou firmy (Rumlová, 2013) 

 

7.1.4. Třídění odpadu, sběr a prodej papíru 

Firma, jako původce odpadu, má s obcí Těrlicko uzavřenou písemnou smlouvu o 

vyuţívání systému obce pro nakládání s odpadem (obecně závazná vyhláška č.5/2007), ve 

které se zavázali k povinnému řízení se touto vyhláškou a k dodrţování jejího ustanovení. 

Ve firmě není zaveden tříděný sběr odpadu, coţ je v rozporu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, s obecně závaznou vyhláškou obce 

Těrlicko a také s environmentální politikou podniku.  
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Dle obecně závazné vyhlášky se odpad na území obce Těrlicko třídí na následující 

sloţky:            

 a) vyuţitelný odpad          

  aa) sklo 

  ab) PET lahve 

  ac) kovy 

  ad) papír         

 b) objemný odpad         

 c) nebezpečný odpad         

 d) zbytkový odpad         

 e) biologický odpad 

 

V případě kontroly pracovníků Obecního úřadu Těrlicko, kteří jsou k tomu oprávněni, 

a zjištění nedostatků při dodrţování vyhlášky hrozí postihy podle platných obecně 

závazných právních předpisů (zákon č.200/1990 Sb. o přestupcích, zákon č.128/2000 Sb. o 

obcích (obecní řízení)). Instalace nových sběrných nádob na třídění odpadu je tedy 

bezpodmínečně nutná. [14.] 

Oddělením papírového odpadu z komunálního se výrazně sníţí celkový objem, tím by 

se mohl zredukovat počet popelnic z nynějších dvou na jednu popelnici. Druhou moţností 

je sníţení frekvence svozu odpadu na 1x za 14 dní. 

  Jelikoţ se jedná o firmu s velkou produkcí kancelářského papíru, existuje zde 

moţnost sběru a následného prodeje tohoto odpadu. Pro oblast Těrlicka, kde firma sídlí, 

přichází v úvahu tyto firmy vykupující papír: 

 

Roman Trímay- Výkup papíru, 

Krestova 2, 

Ostrava - Hrabůvka 

 

Sběrné dvory s.r.o.,  

Okruţní 708,  

Frýdlant nad Ostravicí;  

http://trimay.sluzby.cz/
http://trimay.sluzby.cz/
http://trimay.sluzby.cz/
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Sběrné dvory s.r.o.,  

Svazarmovská 88,  

Frýdek-Místek. 

 

7.2. Finančně středně náročné návrhy řešení čistší produkce 

Tyto opatření jiţ vyţadují jisté finanční prostředky, ne však takové, které by firmu 

významně zatěţovaly. 

 

7.2.1. Výměna osvětlení 

Prvně si uvedeme tabulku, která uvádí daný typ klasické ţárovky a její moţnou 

náhradu úspornou ţárovkou se sníţenou spotřebou. 

 

Tabulka 4: Náhrada klasických ţárovek za úsporné [15.] 

klasická žárovka 25W úsporná žárovka 9 W 

klasická žárovka 40W úsporná žárovka 11 W 

klasická žárovka 60W úsporná žárovka 15 W 

klasická žárovka 75W úsporná žárovka 18 W 

klasická žárovka 100 W úsporná žárovka 23 W 

 

 

      Ve většině kanceláří je instalováno osvětlení skládající se ze čtyř trubicových zářivek, 

kaţdá o spotřebě 36W, konkrétně typ Philips Master Super 80 TL-D 36W/840. Kaţdá ze 

šesti uvaţovaných kanceláří má tedy energetickou spotřebu na osvětlení 144W/h.  

 

Navrhuji výměnu těchto zářivek za typ s niţší spotřebou, např. úsporná zářivková 

trubice Philips PL-S 11W/840 2P G23, k sehnání od 51Kč. Finančně částečně náročnější 
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variantou by mohla být úplná výměna osvětlení za LED světla, která mají nejdelší 

ţivotnost, široké spektrum barev, coţ příznivě ovlivňuje psychiku zaměstnanců, a splňují 

stejnou intenzitu jako nynější osvětlení. 

 

Na chodbách ve všech patrech se nachází osvětlení tvořeno dohromady 15-ti 

samostatnými světly se ţárovkami s příkonem 60W. V těchto nárazově vyuţívaných 

prostorech shledávám nejlepším řešením instalaci úsporného osvětlení s příkonem 15W na 

pohybová čidla. Při hodinovém svícení je rozdíl ve spotřebě energie 675W. 

 

 

 

Obrázek 14: Osvětlení na chodbě (Rumlová, 2012) 

 

Toalety jsou vybaveny jedním nebo dvěma klasickými světly se ţárovkami s příkonem 

60W. Výměna za úsporné ţárovky se spotřebou 15W také příznivě ovlivní spotřebu 

elektrické energie. 
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7.2.2. Výměna lednice  

V zasedací místnosti se nachází malá 90-ti litrová lednice (Gorenje noblesse R 090) 

pořízená v době postavení budovy, ta má denní spotřebu 70W. Nákupem nové lednice 

(např. Fagor FFK 1570) energetické třídy A++ s denní spotřebou 25W, uspoříme ročně 

přes 163kW. 

 

V kuchyňce je umístěna velká lednice značky Calex bez konkrétnější specifikace, 

taktéţ pořízená v roce postavení budovy.  Lednice není plně vyuţívána, proto doporučuji 

výměnu za malou úspornou chladničku energetické třídy A++ nebo její úplné zrušení a 

pouţívání jen jedné lednice v zasedací místnosti. 

 

7.3. Finančně náročné návrhy řešení čistší produkce 

Tyto úpravy vyţadují velký finanční obnos, který většina podniků nemá ihned 

k dispozici. Proto je nutné vyřídit bankovní úvěr.   

 

7.3.1. Změna způsobu vytápění 

Změna zdroje vytápění byla vyvolána neustále se zvyšující cenou zemního plynu. 

Stávající plynový kotel zajišťující vytápění objektu a přípravu teplé vody bude nahrazen 

tepelným čerpadlem - systém vzduch-voda typ Stiebel Eltron WPL 57A. Tepelné čerpadlo 

bude plně pokrývat tepelnou ztrátu objektu a současně bude zajišťovat přípravu teplé vody. 

Pro tyto účely bude v objektu instalován bivalentní akumulační zásobník, jenţ zefektivní 

proces ohřevu a uchování teplé vody během výluk provozu objektu. 

Výhodou instalace tepelného čerpadla je také moţnost vyuţití niţší ceny dodávky 

elektrické energie díky tarifu C56d, který oproti běţné sazbě za dodávku elektrické energie 

nabízí víc neţ poloviční úsporu nákladů. Například v loňském roce byla průměrná cena 

běţného tarifu 4,64 Kč/kWh, s tarifem C56d byla průměrná cena 2,31 Kč/kWh (v 

závislosti na dodavateli). Nedílnou výhodou náhrady plynového kotle je také naprostá 

absence emisí do ovzduší. 
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Pořizovací cena tepelného čerpadla zmíněného typu včetně veškerých doplňků pro jeho 

vlastní provoz a pro přípravu teplé vody byla výrobce stanovena na výši 395 000 Kč. 

Návratnost investice do tepelného čerpadla oproti novému plynovému kotli (včetně 

regulace a veškerých doplňků) je vypočtena na 9,8 roků, viz následující graf.  

 

 

 

Obrázek 15: Graf provozních nákladů při 5% zdraţení energií (Foldyna, 2013) 
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Průkaz energetické náročnosti budovy- současný stav 

V tomto průkazu jsou zahrnuty všechny druhy energií (energie na vytápění, přípravu 

teplé vody, elektrická energie potřebná pro svícení a pro chod objektu atd.), které byly 

nezbytně nutné pro fungování objektu. Měřítkem je údaj celkové roční potřeby dodané 

energie objektu, který činí 370,18 GJ, z toho energie na vytápění zaujímá 52%, osvětlení 

45% podíl a ohřev teplé vody zbývající 3%. V konečném důsledku spadá budova do 

energetické třídy „D – nevyhovující“. 

 

 

Obrázek 16: Štítek z průkazu energetické náročnosti budovy- současný stav (Foldyna, 2013) 
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Průkaz energetické náročnosti budovy- po realizaci doporučených opatření 

Průkaz energetické náročnosti budovy po realizaci zohledňuje všechny nové 

doporučené řešení, čili přípravu teplé vody a vytápění tepelným čerpadlem a spotřebu 

elektrické energie po instalaci úsporného osvětlení v celém objektu. Celková roční 

vypočtená dodaná energie objektu klesla na 215,47 GJ. Podíl na vytápění klesl z 52% na 

26%, potřeba elektrické energie potřebné na osvětlení sice procentuálně stoupla, ale 

v celkovém důsledku úspory energie se jedná o úsporu. Energetická náročnost objektu by 

se sníţila a třída budovy po aplikaci ČP a navrhovaných řešeních se dostane na třídu „B – 

úsporná“. 

 

Obrázek 17: Štítek z průkazu energetické náročnosti budovy- po aplikaci navrţených opatření (Foldyna, 

2013) 
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8. Závěr 

V mé diplomové práci jsem se snaţila o praktické představení principu čistší produkce 

jako programu, který je velmi prospěšný v jakémkoli podnikatelském odvětví, jejich 

procesech, výrobcích a sluţbách. Je třeba si uvědomit hlubší souvislosti, které tento 

program po sobě zanechává. Nejde jen o sníţení nákladů firmám, podnikatelům a státním 

subjektům, ale kdyţ se zamyslíme, co přinese sníţení objemu odpadů nebo úspora energie 

v hlubším kontextu, dostáváme se k zdravějšímu, čistějšímu a přínosnějšímu ţivotnímu 

prostředí v celém světě.  

 

Pokud firma COMAC CAL s.r.o. realizuje všechna navrţená opatření, uspoří nemalé 

peníze a ušetří ţivotní prostředí od zatěţujících emisí. Při aplikaci čistší produkce do všech 

moţných subjektů ve městě, kraji a následně státu, by došlo k citelnému sníţení produkce 

odpadů a nárůstu objemu odpadu vytříděného, coţ by vedlo ke zpomalení enormního 

nárůstu rozšiřování skládek a s tím spojeným záborem půdy a emisí z celého provozu 

skládek včetně dopravní obsluhy nebo produkci emisí ze spaloven. Niţší spotřeba 

materiálů znamená útlum těţby surovin a jejich transport přes celé kontinenty. Došlo by 

také k poklesu spotřeby elektrické energie v takové míře, ţe by bylo moţné omezení 

uhelných elektráren. S tím souvisí těţba uhlí a její nesporný dopad na ţivotní prostředí atd. 

Vţdy se musíme dívat na věci z více úhlů a hledat souvislosti. 

 

Jsem přesvědčena o tom, ţe se mnoho lidí, pracovníků, kteří uvidí smysl a přínos čistší 

produkce v podniku, jimiţ jsou zaměstnanci, rozhodne provést svou variantu čistší 

produkce ve svých domovech. Utáhnout kapající kohoutek, spravit protékající toaletu, 

odsunout pohovku od radiátoru přece nic nestojí a přínos se neprojeví pouze v rodinném 

rozpočtu.  

 

Jestliţe si tedy uvědomíme, ţe čistší produkce je cestou k trvale udrţitelnému rozvoji, 

budeme mít co nabídnout budoucím generacím, protoţe čistší město k čistšímu 

městu…čistší kraj ke kraji… 
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