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Abstrakt 
 
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dosažení kvality produktů v různých 

oblastech průmyslové výroby České Republiky. Důraz je kladen na zpracování odpadů, od 
výroby přes užití až po odstranění výrobků při dodržování stanovených norem. Součástí je 
také návrh možného řešení výroby  co možná nejméně zatěžující životní prostředí.  
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výroba a zpracování plastů. 
 
 

Abstract 
 
This bachelor thesis deals with the subject of meeting quality requirements in various 

fields of industrial production in the Czech Republic with the emphasis put on scrap and 
waste materials processing; from manufacturing a product through its use until its disposal 
while maintaining specific standards/norms. The thesis also contains a proposal of a potential 
production plan with a maximally reduced negative impact on the environment. 
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1. ÚVOD 
 
„Ochranu životního prostředí lze chápat v širokém kontextu trvale udržitelného rozvoje, 

který má rozměry etické, sociální, ekonomické, technologické a ekologické. V současnosti se 
stal problém ochrany a tvorby životního prostředí problémem celosvětovým. Existuje stále 
méně krajin, resp. oblastí kde by nebyl vážně ohrožen některý z ekologických             
systémů: ovzduší, voda, půda, lesy, rostliny, moře, oceány, živočichové a zdraví lidí. Je 
potřeba si uvědomit, že globální problémy  životního prostředí nezpůsobuje jen člověk jako 
jednotlivec, ale také je ve velké míře zapříčiňují malé i velké firmy nedodržováním 
stanovených norem a zákonů. “ [1] 

 
Při výrobě jakéhokoliv výrobku, ať už se jedná o automobil, kancelářský stůl či lednici, 

kladou výrobci největší důraz na kvalitu, která úzce souvisí s tržní ekonomikou. Kvalitní 
produkt získává lepší konkurenční výhody, proto se výrobní postupy navrhují tak, aby zboží 
mělo co nejvyšší možnou jakost. Na co už ale výrobci mnohdy ohled neberou, je fakt, že při 
výrobě vznikají odpady a škodlivé látky znečišťující půdu, ovzduší, vodu, lesy. I přes nový 
trend  recyklovatelných materiálů vzniká stále velké množství výrobků, u kterých po užití již 
není možné jejich jednotlivé části opět zpracovávat. Ukládají se na skládky, kde kontaminují 
přírodní složky a tím negativně ovlivňují životní prostředí. 
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2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

2.1 . Definice životního prostředí 
 
„Životní prostředí je souhrn přírodních, umělých a sociálních podmínek obklopujících 

člověka, kde jsou atributy blahobytu jednotlivce a společnosti a které jsou lidskou činností 
ovlivňovány a přetvářeny.“ [1] 

2.2. Stav životního prostředí v České republice 
 

„Jedním ze základních faktorů, který často výrazně ovlivňuje stav a vývoj společnosti i 
ekonomiky v regionech, je stav životního prostředí. Pro jeho zhodnocení je nutné znát nejen 
faktory ovlivňující jeho kvalitu, ale především důsledky zhoršování stavu. Současný stav a 
vývoj jednotlivých složek prostředí lze s poukazem na nejpostiženější regiony shrnout asi 
takto: 

 
2.2.2. Ovzduší 
 

Jeho stav je i přes dílčí zlepšení způsobené především vlivem útlumu těžkého průmyslu 
na celém území státu pod evropským průměrem. Česká republika nadále patří k předním 
producentům škodlivin v ovzduší. Nejhorší je stav v Severočeském kraji a ostravsko-
karvinské průmyslové aglomeraci. Nejvíce postiženými městy mimo tyto oblasti jsou Praha a 
Plzeň. Značné problémy jsou i ve všech oblastech se špatnými rozptylovými podmínkami. 
Vzhledem k celkově špatnému stavu ovzduší existuje i řada dalších inverzních kotlin mimo 
nejpostiženější oblasti. 
 
2.2.3. Voda 
 

Celkově špatný stav životního prostředí a především destrukce krajiny se projevují 
výrazným poklesem vydatnosti vodních zdrojů, narušením podpovrchového odtoku, zvýšenou 
rozkolísaností průtoků ve vodních tocích i zhoršením jakosti podpovrchových a podzemních 
vod, se všemi důsledky na ekosystémy. Stav vodních zdrojů je limitujícím faktorem vývoje 
oblastí ze všech hledisek a jedním z nejzávažnějších ekologických faktorů vůbec. Více       
než 50 % všech zdrojů pitné vody neodpovídá státní normě. Závažné jsou zejména zvýšené 
koncentrace organických látek. Znehodnocením a nedostatkem pitné vody jsou postiženy i ty 
oblasti České republiky, které se jinak jeví málo postižené stavem životního               
prostředí, například většina jihočeských okresů. 

 
2.2.4. Lesy 

 
Pokrývají asi 34,4 % území České republiky a jsou krajinotvorným prvkem zásadního 

významu s mnoha nezastupitelnými funkcemi, především představují záruku ekologické 
stability krajiny a mají nedozírný půdoochranný a vodohospodářský význam. Na většině 
území je vývoj lesů hluboce narušen zejména imisemi a ukládáním škodlivých látek. Nejtěžší 
poškození vykazují smrkové monokultury a lesy s převahou smrku a borovice. Varující je, že 
mimo oblasti již těžce narušené, se snižuje vitalita lesních dřevin i v relativně „čistých“ 
oblastech. “ [2] 
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2.3. Prioritní problémy životního prostředí 
 
2.3.1„Problémy v kvalitě životního prostředí 
 
� vysoké měrné emise oxidu siřičitého, 
� vysoký podíl délky vodních toků se špatnou jakostí vody, 
� toxické chemické látky v prostředí, černé skládky, prašnost a nepořádek ve městech, 
� snížená biologická rozmanitost krajiny, 
� zhoršený stav půdy, fyzikální, chemická a biologická degradace a lokální kontaminace, 
� vysoký počet ohrožených živočišných druhů, 
� vysoký stupeň imisního poškození lesů, 
� vysoký podíl obyvatel vystavených nadměrnému hluku, 
� přítomnost významných fyzikálních, chemických a dalších rizikových faktorů. 
 
V životním prostředí narůstají i některé nové problémy: 
 
� znečišťování ovzduší z mobilních zdrojů (oxidy dusíku, těkavé organické látky, 

polyaromatické uhlovodíky, toxické kovy a další), 
� fotochemický smog a ozon ve městech a průmyslových aglomeracích, 
� intenzivní rozšiřování zastavěných ploch a fragmentace krajiny dopravními stavbami. 
 
Nebudou-li přijata účinná sektorová opatření, stanou se enviromentálním problémem: 
� vysoké měrné emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů.“[3] 
 

2.4. Politika ochrany a tvorby životního prostředí podniku 
 

„Námětem pro vypracování ekologické politiky podniku jsou tyto zásady: 
� uplatňovat principy trvalého udržitelného rozvoje, který respektuje potřeby současnosti 

aniž by komplikoval budoucím generacím dosahovat jejich cíle, 
� usilovat o prosazení nejnáročnějších ekologických měřítek ve všech zemích, kde je podnik 
činný, 

� prosazovat takové zásady odpovědnosti za výrobky a služby podniku, které odpovídají 
principu „od kolébky do hrobu“, 

� usilovat o minimalizaci užívání všech surovin, materiálů a energie, využívat obnovitelné, 
resp. recyklovatelné materiálové zdroje od surovin po součástky, 

� snižovat co nejvíce odpady ve všech odvětvích podnikání, prosazovat zavádění málo 
odpadových resp. bezodpadových postupů , 

� respektovat obdobné ekologické zásady uplatněné vůči podnikům našimi obchodními 
partnery, 

� uplatňovat zásady dopravy a manipulace s materiálem, chránící životní prostředí, 
� respektovat hlediska ochrany životního prostředí při rozhodování o nových investičních 

záměrech,  
� průběžně hodnotit ekologické důsledky všech činností,  
� spolupracovat při řešení rozvojových problémů, souvisejících s ochranou prostředí, 

podporovat rozvoj vztahů s veřejností v této oblasti.“[1] 
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3. NORMY 

 
„Důležité je,  aby zásady a principy státní politiky respektovaly zejména průmyslové 

podniky, které jsou hlavním zdrojem negativního působení na životní prostředí. 
 
V současnosti se v ČR uplatňují pro zavedení EMS (Program Ekologicky orientovaného 

řízení) do systému managementu podniku dvě normy: “[1] 
 

3.1. EMAS -Eco Managment and Audit Scheme  
 

- Národní program zavádění systému řízení auditů z hlediska ochrany životního 
prostředí. 

 
„Systém environmentálního managementu podle EMAS představuje aktivní přístup 

podniku ke sledování, řízení a postupnému snižování dopadů svých činností na životní 
prostředí. Funguje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001. V 
České republice je garantem programu EMAS Ministerstvo životního prostředí. 
EMAS přináší zvýšení kreditu a konkurenceschopnosti, úsporu nákladů, důvěryhodnost a 
přehled v provozní dokumentaci. V rámci zavádění a udržování systému je zvyšována 
komunikace a povědomí zaměstnanců, partnerských organizací, zefektivněna havarijní 
připravenost. Podniky s registrovaným EMAS mají nárok na snížení poplatku za propůjčení 
ekoznačky na rozdíl od podniků bez zavedeného EMAS.“[4] 

 

3.2. Soubor norem řady 14000   
 

„Normy ISO 14 000  - jednotné mezinárodní normy, které mají stejné znění a platnost 
ve všech státech, které  se rozhodly je uplatnit. 

Jejich vytvářením se zabývá Mezinárodní organizace pro normalizaci. Přispívají k 
efektivnějšímu, bezpečnějšímu a čistšímu rozvoji, výrobě a poskytování služeb. Jejich 
zavedení pomáhá podnikům pronikat na mezinárodní trh, zákazníkům rozšiřuje nabídku, 
všem pak zaručuje bezpečnost výrobků a snahu o ochranu životního prostředí.“[5] 

 
„Základním záměrem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence 

znečišťování. Norma nestanovuje žádné 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.“[6] 
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4. ODPADY 
 
Odpady představují nejčastější a nejsledovanější „vedlejší produkt“ lidské společnosti. 

Zejména komunální odpady a kaly z čistíren odpadních vod jsou produktem prakticky všech 
obyvatel. Většina z nás se však denně setkává i s produkcí odpadů průmyslových, stavebních, 
biologicky rozložitelných, nebezpečných a řady dalších.  

 
Kvůli svým specifickým vlastnostem a různému riziku ohrožení našeho životního 

prostředí vyžaduje každý tok odpadů specifické nakládání. Základní pravidla pro nakládání s 
odpady jsou stanoveny zákonem o odpadech a jeho prováděcími právními předpisy. Cíle pro 
různé způsoby nakládání s odpady a optimální způsoby pro jejich dosažení jsou stanoveny 
Plánem odpadového hospodářství České republiky na roky 2003 – 2013, který byl v souladu 
se zákonem o odpadech vydán formou nařízení vlády. 

4.1 Základní pojmy 
 

„Zvláštní odpad je takový odpad, který vyžaduje zvláštní režim při nakládání s ním, zejména 
z důvodů národohospodářských nebo ochrany ŽP. 
 
Nebezpečný odpad je takový zvláštní odpad, který svými vlastnostmi (např. toxicitou, 
infekčností, dráždivostí, výbušností, hořlavostí, chemickými vlastnostmi) je nebo může být 
nebezpečný pro zdraví obyvatelstva nebo ŽP. 
 
Druhotnou surovinou je surovina nebo materiál získaný z odpadu, který je způsobilý 
k dalšímu hospodářskému nebo jinému využití, zůstává přitom odpadem až do dalšího 
zpracování.  
 
Odpadovým hospodářstvím se rozumějí činnosti zaměřené na předcházení a omezování 
vzniku odpadů a nakládání s odpady. 
 
Nakládání s odpady je jakákoliv činnost, jejímž předmětem jsou odpady, jejich 
shromažďování, přeprava, skladování a zneškodňování, včetně péče o místo zneškodňování 
odpadů, sběr, výkup, úpravu, třídění, zpracování a využití odpadů jako zdrojů druhotných 
surovin a energie. 
 
Původcem odpadů je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti 
vznikají odpady. Pro komunální odpad vznikající na území obce se za původce považuje tato 
obec. 
 
Vývozcem odpadů je podle zákona právnická osoba, která sama nebo prostřednictvím 
dopravce vyváží nebo chce vyvést odpadky přes hranice státu. 
 
Zneškodňování odpadů je zejména jejich ukládání, spalování nebo neutralizace, při čemž 
poškozování‚ ZP nebo ohrožování zdraví lidí nepřesáhne míru stanovenou  zvláštními 
předpisy. 
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Odpadové hospodářství je řízeno státní správou, která má vymezené pravomoci a povinnosti 
týkající se této problematiky. Státní správa má rozsáhlé pravomoci, kterými je 
neopominutelným účastníkem všech řízení, která se týkají činností spojených se vznikem, 
transportem, prodejem, ukládáním i likvidováním odpadů. 
 
Právě tak jako je stanovena činnost státní správy v oblasti odpadového hospodářství, jsou 
zákonně stanoveny povinnosti právnických a fyzických osob, které se týkají odpadů. Zejména 
jsou podstatné povinnosti původců odpadů, které zákon taxativně vymezuje. “ [7] 
 

4.2. Zákon o odpadech 
V zájmu osvětlení věci přikládám částečný výklad zákona o odpadech. 
 
4.2.1. § 3 Pojem odpad 
 

(1) „Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se 
jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto 
zákonu. 

 
(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do 

některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k 
odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo 
výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo 
úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc 
příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu 
osoba sama. 

 
(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 78 odst. 2 písm. h) 

neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející do některé ze 
skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, 
a) která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání 

jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě nebo nakládání 
s látkami nebo výrobky nebo při jejich využívání nebo při poskytování služeb, 
nebo 

b) jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo. 
 
(4) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů 

uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a 
věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního 
předpisu.11) 
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4.2.2. Skupina odpadů  

 
Kód Skupina odpadů   
 Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované   
 Q2 Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti   
 Q3 Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby   
 Q4 Použité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené výrobky včetně  
              všech   materiálů, součástek zařízení apod., které byly v důsledku nehody   
              kontaminovány                                   
 Q5 Materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností (např. zůstatky z  
              čištění, obalové materiály, nádoby atd.)  
 Q6 Nepoužitelné součásti (např. použité baterie, katalyzátory apod.)   
 Q7 Látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, 
              rozpouštědla, kalicí soli apod.)   
 Q8 Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky apod.)   
 Q9 Zůstatky z procesů snižujících znečištění (např. kaly z praček plynů, prach z  
              filtrů, vyřazené filtry apod.)  
 Q10 Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu (např. třísky z  
              obrábění a frézování, okuje apod.)   
 Q11 Zůstatky z dopravy a úpravy surovin (např. z dolování, dopravy nafty apod.) 
 Q12 Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.)   
 Q13 Jakékoliv materiály, látky či výrobky, jejichž užívání bylo zakázáno zákonem  
 Q14 Výrobky, které vlastník nepoužívá nebo nebude více používat (např. v  
              zemědělství, v domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách apod.)  
 Q15 Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při sanaci půdy   
 Q16 Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených skupin 
 

 
4.2.3. § 10 Předcházení vzniku odpadů 

 
(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku 

odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku 
nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje 
lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními 
právními předpisy.15) 

(2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je 
povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto 
výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů. 

(3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí na trh výrobky, je 
povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo 
jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných 
částí výrobků. “[8] 
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4.3. Nakládání s odpady 
 

4.3.1. Produkce, využití a odstranění odpadů v roce 2007 
 
„Statistickým šetřením bylo zjištěno, že v roce 2007 dosáhla celková produkce odpadů 

v ČR 25,1 mil. tun. Oproti roku 2006 nezaznamenala celková produkce odpadů významný 
výkyv. Produkce nebezpečných odpadů v roce 2007 činila 1,3 mil. tun (5,2 % z celkové 
produkce) a oproti roku 2006 zůstala také její výše na stejné úrovni.  

 
Podnikový odpad 
 

Činností ekonomických subjektů (podniků) vzniklo celkem 21,7 mil. tun odpadů (v roce 
2006 21,3 mil. tun). Podniky vyprodukovaly v roce 2007 1,3 mil. tun nebezpečných odpadů, 
což je téměř veškerá produkce nebezpečných odpadů na území ČR. Největší nárůst produkce 
podnikových odpadů nastal ve stavebnictví o  8,2 % a dopravě o 2,2 %. Dále vzrostlo 
množství odpadu vykázané z odvětví odstraňování odpadních vod, pevného odpadu a čištění 
města. Největší podíl na produkci odpadu tvořily odpady stavební, zejména beton, cihly, 
směsný stavební a demoliční odpad a vytěžená zemina. Oproti tomu množství odpadu 
pocházející ze zemědělství a lesnictví, z dolování a těžby, z průmyslu a z energetiky (mimo 
radioaktivního odpadu) ve srovnání s rokem 2006 kleslo. Výraznější pokles produkce odpadu 
z dolování a těžby byl způsoben vyřazením popílku z evidence odpadů z důvodu jeho využití 
původcem odpadu jako suroviny k produkci výrobků.“[9] 

 
 
Tab. 1  Produkce odpad ů podle vybraných oddíl ů OKEČ v roce 2006 

nebezpečné ostatní

21 264 1 290 19 974 98

odpad z dolování a těžby 10-14 472 24 447 73

průmyslový odpad 15 - 37 6 866 694 6 172 114

odpad ze stavebnictví 45 8 380 93 8 286 92

odpad z dopravy 60 329 19 310 117

3 363 17 3 346 106

3 039 8 3 031 103

24 627 1 307 23 320 99Celková  produkce odpad ů

374 844

odpad  z odstraňování odpadních 
vod, pevného odpadu a čištění 
měst 90

Odpad z obcí
z toho:                                                            

komunální odpad                                                    

33 2 0432 075

1 218

odpad z energetiky                                                                           
(mimo radioaktivního) 40

Podniková produkce odpad ů

z toho:                                                  oddíl OKEČ 

01-02
odpad ze zemědělství 
a lesnictví

Celkem 
v tom odpady

5 310315

106

v tis. t

Index
2006/2005

68

90

 
 
Obr. 1 Produkce odpadů podle vybraných oddílů OKEČ v roce 2006 [10] 
 
(OKEČ- Odvětvová klasifikace ekonomických činností) 
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Obr. 2 Znečišťující látky vypouštěné podniky do vodních toků, 1998-2008 [11] 
 
 
BSK-„Biochemická spotřeba kyslíku. Je to údaj, který se používá především při analýze vod 
(povrchových, odpadních apod.). Udává množství kyslíku, které je třeba k úplné oxidaci 
biologicky odbouratelných látek obsažených ve zkoumané vodě. Obecně platí, že čím vyšší je 
hodnota BSK, tím je voda z hlediska rozpuštěných organických látek znečištěnější.“[12]  
 
CHSKCr - „Chemická spotřeba kyslíku dichromanem.“[13] 
 
NL - Celková nerozpustnost látky ve vzorku oleje.  

 

 
 

Obr. 3 Emise ze zdrojů znečišťování ovzduší, 1996-2006 [14] 
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Oxidy dusíku 
 

„Při spalování uhlí (ale i mazutu) za vysokých teplot vznikají oxidací paliva se 
spalovacím vzduchem oxidy dusíku. V kotlích elektráren vzniká především oxid dusnatý, 
měnící se na dioxid dusíku NO2. Vedle něj se vyskytuje oxid dusitý a dusičnany. Ustálil se 
zvyk označovat souhrnně všechny oxidy dusíku jako NOx. Oxidy dusíku zvyšují škodlivé 
účinky oxidu siřičitého a stejně jako on napadají sliznice dýchacích orgánů a devastují lesy. 
Jsou to význačné atmosférické polutanty. V ovzduší tvoří součást tzv. fotochemického smogu, 
který vzniká zejména při inverzních stavech atmosféry v oblastech s vysokou hustotou 
automobilového provozu. Nitrosní plyny jsou obsaženy ve výfukových plynech spolu s řadou 
alkanických a aromatických uhlovodíků. Další zdroje NOx  jsou úniky spalin z provozu 
tepelné elektrárny, spalovny odpadu, výroby cementu, skla, keramiky nebo výroby umělých 
hnojiv (typ NPK). “ [15] 

 
 

 
 

Obr. 4 Produkce odpadů, podniky celkem, 1998-2005 [16] 
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4.3.2. Průmyslový odpad 
 
„Za tuhý průmyslový odpad považujeme veškerý odpad vznikající z průmyslové 

(výrobní) činnosti. Převládající složky tohoto odpadu mají charakter specifické výroby a 
hlavního výrobního programu, avšak nelze je již obvykle hospodárně zpracovávat. Struktura 
tuhého průmyslového odpadu je ovlivněna stavem techniky a jejího vývoje a zejména 
hospodářskou situací. 

 Při stagnačním stavu výroby a technologie produkuje průmyslový podnik téměř 
konstantní množství odpadu. Pro tento případ je možné najít závislost množství odpadu na 
některých známých faktorech: 
� počet pracovníků v závodě 
� vyrobené množství produktů 
� finanční hodnota výrobků. 

 
4.3.3. Zacházení s odpady 
 

Pro zacházení s odpady jsou vypracovány postupy. Zacházení s odpady je závislé na 
tom, co chceme nebo můžeme s odpady dělat.  

 
Schéma základních činností pro zacházení s odpady 
 

1) Odstraňování 
a) Shromažďování 
b) Svoz 
 

2) Zneškodnění 
a) Skládkování 
b) Zpracování 
c) Svoz 
 

3) Využití 
a) Sběrny druhotných surovin 
b) Recyklace 
c) Třídění 

 
První skupina tj. odstraňování odpadů, označuje v podstatě ty činnosti, při nichž jsou 

odpady shromažďovány a odváděny k dalším činnostem. Dojde pouze k malým změnám 
fyzikálním a chemickým, způsobených převážně biologickým odpadem a hnilobným 
procesem látek. 

Druhá skupina  - zneškodňování je tvořena dvěma základními procesy  - skládkováním 
a zpracováním. Skládkováním rozumíme postupy, při kterých nejsou způsobeny škody na 
životním prostředí, tj. na ovzduší, litosféře a hydrosféře. Zpracováním rozumíme takovou 
řízenou deponii odpadů, kde dochází k  jejich třídění, úpravám, k přeměnám fyzikálních a 
chemických skladeb odpadů a posléze k jejich zpracování. 

Třetí skupinu tvoří přímé využití některých součástí odpadu, jež mohou být využity i 
vícekrát, tzn. separaci využitelných složek z odpadů s jejich případným přepracováním.“[7] 
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4.3.4. Cíle průmyslové výroby 
 
„Základním cílem průmyslové výroby je dodávat zákazníkům výrobky, které potřebují, 

v objemech, jaké si přejí, a tam, kde je požadují. Průmyslová výroba se týká se týká stále 
opakované produkce velkého počtu výrobků. K uspokojení zákazníka musí být výrobek 
maximálně užitečný. A je ku prospěchu spotřebitele, bude-li vyroben co možná 
nejhospodárněji. Mezi důležité prvky jakosti patří například: Rozumná cena, hospodárnost, 
trvanlivost, bezpečnost, snadné používání, jednoduchost výroby a v neposlední řadě snadná 
likvidace.“[17] 
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5. POROVNÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODV ĚTVÍ  

5.1. Hutní průmysl 
 
Klíčovou podnikatelskou aktivitou společností v hutním průmyslu je výroba a prodej 

hutních výrobků, u kterých se snaží dosáhnout minimalizace negativních vlivů v návaznosti 
na životní prostředí a zlepšení životních podmínek při současném navyšování přidané 
hodnoty. V minulosti se vysokopecní a ocelárenské strusky jen z části využívaly a zbylá 
nezpracovaná část se ukládala na haldu. V současné době  jsou vysokopecní i ocelárenské 
strusky z veškerého výskytu zpracovávány. Dále se zpracovává i hutní suť, vysokopecní a 
konvertorové kaly a také i struska, která je uložena na haldě.  

 
„Hutní průmysl a strojírenství produkují zejména odvaly strusky, která bývá používána 

ke stavebním účelům. U skládek a deponií nedochází většinou k žádným závadám 
způsobenými výluhy, prašností, osídlování hmyzem apod. Zcela výjimečně mohou mít 
strusky toxické výluhy ( z alkalického tavení, ze zpracování barevných kovů atd. ).  Některé 
technologické odpady z hutních závodů jsou pro skládkování nevhodné, např.: 
� odpady z moříren a škodlivé kaly z hutní druhovýroby vyžadují zpracování regenerací, a 

nikoliv společné deponování ve velkých skládkách 
� kaly a odpady z povrchové úpravy obsahují často vysoce toxické látky (kyseliny, kyanidy, 

soli chrómu, kadmia, těžkých kovů atd.), řízená skládka upravených a odvodněných kalů 
musí být zvlášť zajištěna proti průsakům, někdy je nutné deponování v obalech apod. 

� odpady s obsahem dehtů a olejů by měly být minimalizovány vhodnou technologií a 
pokud možno spalovány, deponovat je jen se zajištěním před průsaky a plachy 

 
Řízené skládky většinou není třeba zahrnovat zeminou denně. U prašných odpadů jsou 

nutná opatření proti úletu prachu, opatření zajišťující bezpečnost a zamezující průsak.“[7] 
 
Přední výrobci oceli jsou největšími znečišťovateli ovzduší v regionech, ve kterých se 

nachází. Proto tyto společnosti zaplatili za projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí 
v letech 2007-2008 přes jednu miliardu korun.V ekologických investicích hodlají pokračovat. 
Krajské úřady chtějí přimět ocelářské společnosti aby do svého okolí vypouštěly méně 
prachu, než jim ukládá zákon.  
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5.1.1. Problém hutního průmyslu 
 
Hlavní problém hutního průmyslu dopadající na životní prostředí je nedokonalé 

spalování topného plynu a následnému nerovnoměrnému prokoksování uhelné vsázky. To je 
zapříčiněno stárnoucími koksárenskými bateriemi. 

 
5.1.2. Možné řešení problému 
 
Opravy koksárenských baterií 

 
„Nový způsob opravy spočívá v tom, že se nejdříve opravovaná stěna odpojí od 

plynového topení a prorazí se otvor do prodlouženého regenerátoru. Za pomoci speciálně 
upravených trubek napojených na stlačený vzduch se provádí profoukání, a tím i 
zprůchodnění topných tahů zanesených zazdí a obnoví se topení. Tyto kanálky jsou jinak 
nepřístupné a dají se částečně pročišťovat jen ze stropu baterie a ne všechny závady na topení 
se dají tímto způsobem odstranit. 

 
Ani nově zavedenými opravami se nedají odstranit všechny závady, ale podařilo se již 

uvézt do lepšího stavu několik koksovacích komor, a tím podstatně přispět k zlepšení ochrany 
ovzduší a zkvalitnění výroby. Na takto opravených komorách je znatelně nižší oxid uhelnatý 
ve spalinách. 

 
Koks z komor, které mají rovnoměrně vyhřáté topné stěny, je lepší kvality a při 

vytlačování koksu z komory je menší úlet prachových částic, které se mohou dostat do 
ovzduší. Velké množství prachových částic, které vznikají při vytlačování koksu z komory, je 
hned pod vodícím vozem odsáváno a vedeno na odprašovací stanici. Tato odprašovací stanice 
je řízena počítačem z velínu KB a prach je odsáván z každé vytlačované komory automaticky. 
 

Aby bylo topení ekonomické a nezatěžovalo životní prostředí přebytkem škodlivin, 
které vznikají nejvíc nedokonalým spalováním, musí se zabezpečit správné množství 
spalovacího vzduchu, a to jak nastavením vzduchových klap po celé délce KB, lak 
individuálně na každé komoře ještě upravením mezery pro vstup vzduchu. Rovněž výška 
zdvihu talířových spalinových ventilů a nastavení hradítek spalin musí být optimální. Seřízení 
se dělá na základě výsledku rozboru spalin z otopu každé KB v jednotlivých kolenových 
skříních. 

 
Při opravách koksárenských baterií je nutné aby byly splněny veškeré ekologické 

požadavky a limity legislativy ČR.“[18] 
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Obr. 5 Koksárenská baterie [19]                                       Obr. 6 Koksárenská baterie [19] 

5.2. Automobilový průmysl 
 

V podvědomí veřejnosti o znečišťování životního prostředí v automobilovém průmyslu 
je zakořeněno, že nejvíce škodlivin vzniká při užívání automobilů. Především spalováním  a 
vypouštěním škodlivých emisí z výfukových plynů , které nepříznivě ovlivňují kvalitu 
životního prostředí, a to především produkcí emisí znečišťujících ovzduší, vyšší hladinou 
hluku, ale také užíváním přírodních surovin, jejichž těžba vede k dalším nepříznivým 
důsledkům. Avšak co automobilový průmysl rád zamlčuje a co se přehlíží, je faktor vlastní 
výroby.  Než se nové vozidlo dostane až do obchodu, uvolní se během jeho výroby do 
ovzduší 20 až 30 tun CO2. Toto je cca 20 - 25 procent celkových emisí CO2 vyprodukovaných 
během běžné životnosti automobilu. Hlavní prioritou nezůstává jen najít nové zdroje 
alternativních paliv, ale i snížit výrobní ekologickou zátěž jako takovou.  
 
5.2.1.Evropská směrnice emisních standardů 

 
Evropské emisní standardy jsou souborem nařízení a požadavků, které stanovují limity 

pro složení výfukových plynů všech automobilů vyráběných v členských zemích EU. Cílem 
je postupné snižování obsahu oxidů dusíku (NOx), uhlovodíků (HC), oxidu uhelnatého (CO) 
a pevných částic (PM) v emisích. Oxid uhličitý (CO2) jako takový není součástí tohoto 
souboru směrnic, nicméně příslušný legislativní návrh na tato omezení byl schválen. 

 
Evropské emisní standardy rozdělují automobily podle hmotnosti (osobní automobily, 

nákladní, autobusy) a podle typu motoru (benzinové, dieselové). 
 
Evropská unie klade na snižování limitů vysoké nároky, ale snaží se zavádět opatření 

tak, aby automobilový průmysl měl vždy dobu k přizpůsobení. 
 
První směrnice s názvem EURO 1 vstoupila v platnost roku 1993, v současnosti platí 

směrnice EURO 4  a od 5.září 2009 ji nahradí  přísnější opatření EURO 5. Směrnice je vždy 
avizována 3 roky dopředu a vztahuje se pouze na nově vyrobená vozidla, registrovaná od data 
platnosti nařízení.  
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Název Platnost CO HC NOx HC+NOxv PM 
Diesel        
Euro 1 od 1993 2,72 - - 0,97 0,14 
Euro 2 1996 1,0 - - 0,90 0,10 
Euro 3 2000 0,64 - 0,50 0,56 0,05 
Euro 4 2005 0,50 - 0,25 0,30 0,025 
Euro 5 od září 2009 0,50 - 0,18 0,23 0,005 
Euro 6 (návrh) od září 2014 0,50 - 0,08 0,17 0,005 
       
Benzín        
Euro 1 od 1993 2,72 - - 0,97 - 
Euro 2 1996 2,2 - - 0,50 - 
Euro 3 2000 1,3 0,20 0,15 - - 
Euro 4 2005 1,0 0,10 0,08 - - 
Euro 4 od září 2009 1,0 0,075 0,06 - 0,005 

Veškeré údaje jsou uváděny v g/km 
 
Tab. 1 Tabulka emisních norem pro automobily do 3,5 tun. [20] 
 
CO - oxid uhelnatý 
HC - uhlovodíky 
NOx – oxidy dusíku 
PM - pevné částice 
 
5.2.2.Problém automobilového průmyslu 

 
Jakým způsobem ovlivňují automobily životní prostředí 
 
� Tovární výroba- energie, voda,odpad, emise, skládky odpadů 
� Používání automobilů – produkce CO2, NOx, organických sloučenin 
� Staré a nepojízdné automobily – odpad skládky 

 
„Motorová vozidla jsou během celého svého životního cyklu v kontaktu se svým 

prostředím – od návrhu a výroby po jejich využívání na silnicích až po konec jejich životnosti 
a rozebrání. 

 
Během jízdy vylučují automobily do vzduchu emise a ovlivňují tak chemické složení 

atmosféry, kterou dýcháme a nepřímo ovlivňují klima na celé Zemi. Otázkou je: Jak tyto 
emise dále snížit. 

 
Další dopad na životní prostředí spočívá ve skutečnosti, že automobily jsou vyráběny z 

kovů, plastů a dalších umělých materiálů. Je možné automobily navrhovat tak, aby byly 
snadněji a lépe recyklovány? Automobilové závody využívají energii a materiály na výrobu 
nových vozů a jako vedlejší produkt vyrábějí odpad.  
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Pro přední výrobce automobilů je již dlouhou dobu prioritou minimalizování dopadu 
výroby automobilů na životní prostředí. Ekologická filozofie hraje roli v mnohem širší vizi 
udržitelného rozvoje, jednoho ze základních kamenů ekonomie budoucnosti. Největší výzvou 
do budoucna je výroba recyklovatelných vozů s nulovými emisemi.“ [21] 

 
Nedostatečné rozšíření alternativních paliv je spojeno s řadou faktorů:  
 
� nedostatečný výzkum alternativních paliv, 
� technické problémy, 
� neexistence obslužní infrastruktury, 
� klasická paliva jsou cenově výhodnější, 
� veřejná akceptace, náklady, legislativní a institucionální bariéry 
 
5.2.3. Srovnání typů motorů 

 
Žádná motorová technologie ani palivo nemůže přinést optimální řešení problému 

s emisemi, které vznikají při spalovacím procesu.Všechny mají své nedostatky. 
 

Benzinové motory 
- vytvářejí  vysoké množství CO2 (oxidu uhličitého), škodlivých plynů a částečky znečišťující 
atmosféru, které mohou ovlivnit klimatické změny. 
 
Dieselové motory  
- spotřebují méně paliva a vyprodukují méně CO2, ale vytvářejí více NOx (oxidy dusíku) a 
pevných částic. 

 
Elektrické motory   
- jsou sice čisté, ale nedokáží přinést dostatečný jízdní výkon  a dosah dojezdu. 

 
Pokud ale dokážeme zkombinovat jednotlivé typy zdrojů hnací síly, které budou 

pracovat dohromady, můžeme snížit jejich zřejmé nedostatky.   
 
5.2.4. Řešení problému 

 
V posledních letech udělal automobilový průmysl velký pokrok ve snížení 

enviromentální zátěže motorových vozidel. 
Nová řešení nabízejí elektromobil, hybridní pohon, zemní plyn, či dokonce auto na 

„vodu“. 
 
Elektromobil  

 
Předpokládá se, že elektromobily se budou v budoucnosti stále více využívat. Jejich 

největší výhodou je převádění energie na pohyb s účinností až 90 % (v případě asynchronního 
motoru) oproti 30–40% účinnosti spalovacího motoru. Celková účinnost pohonu samozřejmě 
také závisí na účinnosti výroby elektřiny pro pohon z primárního zdroje a energetické 
účinnosti použitých akumulátorů či palivových článků).  
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Elektromobily neprodukují svým provozem výfukové plyny a i se započítáním výroby 
elektrické energie ze „špinavějších“ zdrojů (např. hnědé uhlí) je jejich bilance vlivu na životní 
prostředí obvykle lepší, než u automobilů se spalovacími motory.  
 
Hybridní pohon 

 
Díky hybridní technologii lze efektivněji využít přenos síly bez ohledu na typ použitého 

paliva. Automobil s hybridním pohonem představuje vozidlo, které při svém pohonu využívá 
více než jeden zdroj energie. Hybridní pohony využívají především výhod jednotlivých 
pohonů při různých pracovních stavech vozidla. 
 
„Druhy hybridních pohonů 
 
• spalovací motor + elektromotor + akumulátor 
• spalovací motor + elektromotor + externí přívod elektrické energie (trolej) 
• spalovací motor + setrvačník 
• plynová turbína + generátor + akumulátor + elektromotor“ [22] 

 
U hybridního pohonu lze využívat výhody jednotlivých pohonů. U elektropohonu 

nízkou hlučnost, žádné výfukové splodiny a vysokou účinnost elektromotoru (asi 90 %).              
U pohonu spalovacím motorem velký dojezd vozidla, v střední a vyšší oblasti otáček vysoký 
točivý moment a možnost jízdy vysokou rychlostí. Mezi největší výhodu tohoto 
kombinovaného pohonu patří možnost využití jednotlivých pohonů v oblasti nejvyšší 
účinnosti, čímž se zajišťuje snížení spotřeby energie. Nevýhodou pohonu jsou vysoké 
pořizovací náklady, zvýšení hmotnosti vozidla o hmotnost akumulátoru a zmenšení úložných 
prostor v vozidle. 
 
Automobil na zemní plyn 

 
Druhy zemních plynů 

 
LPG 
 - známý jako propan-butan, zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná 
jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel. 

 
CNG 
- stlačený zemní plyn 

 
Ekologické i ekonomické výhody zemního plynu jsou nesporné. Je šetrný k životnímu 

prostředí, splňuje evropské emisní limity a jeho spalováním se netvoří kouř ani saze. Jako 
palivo je navíc při provozu mnohem levnější než benzin nebo motorová nafta. 
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Z hlediska ochrany životního prostředí má zemní plyn ve srovnání s ostatními fosilními palivy 
a energiemi řadu výhod:  
 
• nízká cena,  
• vysoké oktanové číslo 
• snížení emisí a oxidu uhličitého o 10-15% oproti vozům s naftovými motory 
• méně škodlivin – prach a oxid siřičitý 

 
Zemní plyn je jako každé uhlíkaté palivo také zdrojem oxidu uhličitého (CO2), který je 

klimatologickými průzkumy označován za látku, která významnou měrou přispívá ke zvýšení 
tzv. skleníkového efektu. Ve srovnání s ostatními palivy zemní plyn opět nemá        
konkurenci – na uvolněnou jednotku tepla vzniká při spalování zemního plynu:  

 
• o 40 až 50 % méně CO2 ve srovnání s tuhými palivy  
• o 30 až 35 % méně CO2 ve srovnání s kapalnými palivy  
 
5.2.5. Recyklace automobilů 

 
„Počet automobilů celosvětově roste a protože je nelze používat navěky, roste i 

množství autovraků. Odhaduje se, že v Evropské unii tvoří autovraky cca 8-9 milionů tun 
odpadu ročně. 

 
Uvádí se, že automobil v průměru obsahuje asi 80 různých materiálů a 10 000 

součástek. Stupeň zhodnocení autovraku se v současné době pohybuje mezi 70 - 75% 
hmotnosti autovraku. Závisí nejen na technických možnostech, ale především na nalezení 
způsobu úhrady nákladů s ním spojených. Vytvoření finančních toků (a potřebné legislativy) 
k systému sběru a úpravy je základním předpokladem ekologického nakládání s autovraky. 

Staré automobily představují velice různorodý zdroj dále využitelného materiálu, který 
je možno při vhodném vytřídění a po dalším zpracování použít jako vstupní surovinu pro další 
výrobu.  

Aby bylo možno nadále zpracovatelný podíl zvyšovat a přitom zajistit ekonomickou 
stránku recyklace, musí být splněny některé předpoklady a dořešen následující postup 
zpracování starých vozů: 

 
• Zohlednění požadavku na recyklaci již při konstrukci. 
• Vypracování vhodných metod pro demontáž a třídění materiálu a jeho další zpracování 

nezatěžující okolní prostředí. 
• Vytvoření sběrné sítě zajištující převzetí vozidel od posledního majitele.  
• Odstranění provozních kapalin (vysušení vozů). 
• Demontáž opravitelných dílů a materiálů vhodných pro recyklaci.  
• Zpracování karosérií a zbytku vozu ve šrédrech. 
• Vybudování zpracovatelských závodů zajišťujících koloběh materiálu a jeho vrácení do 

výroby. 
• Nabídnutí renovovaných dílů zákazníkům, popř. nasazení dílů z recyklátů na nových 

vozech. 
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Tyto kroky nutné pro zajištění maximální recyklovatelnosti výrobků je nezbytné provádět za 
úzké spolupráce výrobců automobilů a jejich subdodavatelů při respektování co možná 
největší ekonomické efektivnosti a návratnosti vložených investic.“[23] 

5.3. Výroba a zpracování plastů 
 

5.3.1. Plasty 
 
„V laboratořích a v chemickém průmyslu lze připravit hmoty takových vlastností, které 

přírodní látky nemají. Surovinou pro jejich výrobu jest zemní olej (ropa), uhelný dehet, ale 
také např. přírodní kaučuk (latex). Plasty se nevyskytují v přírodě, jsou výtvorem člověka. 
Vznikají chemickými reakcemi ,tvoří je makromolekuly s velkým počtem atomů. Jsou 
pružné, pevné a houževnaté. “[24] 
 

Výroba plastů je jednou z nejrozšířenějších technologií výroby obecně. Nové druhy 
plastických hmot a technický rozvoj otevírají stále nové možnosti využití plastů ve všech 
oblastech lidské činnosti.  

 
Výroba a použití plastů má řadu negativních dopadů na životní prostředí. 8 % světové 

spotřeby ropy se využije na výrobu plastů, z toho 4 % jako primární vstupní surovina a 4 % 
jako zdroj energie pro vlastní výrobu plastů.  

 
5.3.2. Plastové odpady 

 
Plastové odpady jsou všude kolem nás – použité nákupní tašky, sáčky                                   

na potraviny, kelímky od jogurtů, dětské hračky, fólie nebo přepravky. Zatěžují životní 
prostředí a kupí se na skládkách. Proto firmy zabývající se sběrem a šetrnou recyklací a 
likvidací plastových obalů hledají  ekologické a zároveň hospodárné způsoby zpracování 
plastů a jejich dalšího využití.  

 
5.3.3. Recyklace 

 
„Pojem recyklace pochází z anglického slova „recycling“, což znamená znovuvyužití 

nebo navrácení do cyklu. Recyklace je strategie, která opětným využíváním odpadů šetří 
přírodní zdroje a současně omezuje zatěžování životního prostředí škodlivinami. Recyklace 
umožňuje zajištění surovin v případě jejich nedostatku, snížení nákladů při stoupajících 
cenách primárních materiálů a snížení ekologické zátěže životního prostředí produkovanými 
odpady. 

 
V procesu recyklace se odpady stávají vstupními surovinami pro výrobu nových 

produktů.  
 
Pomocí moderních technologií a složitých technologických postupů se odpady mění na 

zatravňovací tvárnice, kompostéry, drtě, regranuláty nebo aglomeráty.“[25] 
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5.3.4. Možné řešení 
 

Biologicky rozložitelné plasty 
 
„Jsou to plasty, které mohou mikroorganismy (bakterie nebo houby) rozložit na vodu, 

oxid uhličitý (CO2) a další biolátky.Biologicky rozložitelné plasty nemusí být nutně vyráběny 
z biomateriálů (např. rostlin). Některé rozložitelné plasty se vyrábějí z ropy stejným 
způsobem jako plasty klasické.  

Biologická rozložitelnost je vlastnost materiálů, která velmi závisí na biologických 
podmínkách v daném prostředí.“ [26] 
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6. ZÁVĚR 
 

V dnešní době jsou lidé mnohem náročnější na životní úroveň, než tomu bylo v dobách, 
kdy znali pouze přírodní materiály. Neměli možnosti, jako máme my dnes, za to ale nemuseli 
řešit problémy se skleníkovým efektem, ozonovou dírou a stále se zhoršujícím stavem 
životního prostředí. Vlivem rozvíjející se inteligence a poznání, člověk přichází na způsoby, 
jak si život zjednodušit. Jsou vynalézány nové, stále modernější materiály a efektivnější  
způsoby výroby, zaručující delší životnost a vyšší kvalitu výrobků. 

Svět i vesmír prochází vývojovými etapami, které nejsou měřitelné lidským věkem. 
Několik posledních generací dokázalo až neuvěřitelně rychle negativně ovlivnit chod přírody, 
mnohdy nevratně pro příští generace. Proto by naše další počínání mělo být  vedeno 
rozumem, citem a ohleduplností. Dříve si lidé neuvědomovali, jaké dopady na životní 
prostředí mají výrobní procesy, kterými se snaží docílit co nejvyšší jakosti výrobků.                
V současnosti se výrobci zaměřují nejen na to, aby navržené technologie zajišťovaly kvalitu 
výrobku, ale i co nejméně zatěžovaly přírodu. 

Životní cyklus produktu, od návrhu, přes těžbu surovin, vlastní výrobu, používání 
výrobku až po následnou likvidaci provází celá řada problémů úzce spojených s nežádoucími 
vlivy na okolí. 

Cílem mé práce bylo posoudit, zda je možné dosáhnout kvality bez ohledu na životní 
prostředí. Při podrobnější analýze rozdílných typů průmyslu, konkrétně hutní, automobilový, 
průmysl a výroba a zpracování plastů byly zjištěny následující skutečnosti: 

 Hutní průmysl při svém působení znečišťuje zejména ovzduší, což je zapříčiněno 
stárnoucími koksárenskými bateriemi, které způsobují nedokonalé spalování topného plynu. 
Ke snížení emisí  je zapotřebí provádět pravidelné kontroly baterií.  

Jak je známo, největším problémem v automobilovém průmyslu jsou emise výfukových 
plynů. O čem už se tolik nemluví, je znečištění ovzduší ve vlastní výrobě. Jedním z možných 
řešení je výroba automobilů na hybridní pohon.   

V posledních letech se plasty staly přirozenou součástí všedního života. Problém však 
spočívá v jejich recyklaci. Běžné plasty jsou prakticky nerozložitelné, proto je třeba je třídit a 
dále zpracovávat. Novodobé řešení by mohlo spočívat ve výrobě biologicky rozložitelných 
plastů. 

Dosáhnout kvality, aniž by nebylo zatíženo životní prostředí se stoprocentní účinností 
není reálné, avšak při zvýšeném dohledu nad plněním norem daných státem lze tyto 
nežádoucí dopady částečně eliminovat.  
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