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1 Úvod 
 

„Zpráva o životním prostředí společností koncernu Continental v Otrokovicích za rok 2021“ je 
vypracována na základě skutečností roku 2021, a to z vlastní aktivity a je určena široké 
veřejnosti s cílem informovat ji o našich aktivitách v oblastech ochrany a zlepšování životního 
prostředí. 

Předkládaná zpráva je vypracována společně za společnosti: 

 Continental Barum s.r.o. 
 Continental výroba pneumatik, s.r.o. 
 Continental HT Tyres, s.r.o. 

v Otrokovicích a navazuje na přecházející „Zprávu o životním prostředí za rok 2020“. 

Součástí předkládané Zprávy je: 

 Environmentální strategie koncernu Continental, 
 Politika ESH (ESH = životní prostředí, ochrana zdraví, bezpečnost a hygiena práce, 

ostraha a požární ochrana), 
 Energetická politika, 
 popis činností společností koncernu Continental působících ve společném areálu 

v Otrokovicích, 
 popis a posouzení základních přímých a nepřímých environmentálních aspektů, 
 údaje o emisích škodlivých látek, množství odpadu, spotřebě surovin, energií, vody, 
 popis významných cílů ESH, 
 další faktory, které se týkají vlivu činností společností na životní prostředí. 

 

 

Rok 2020 byl ve společnosti Continental Barum Otrokovice citelně poznamenán opatřeními, 
která byla zavedena z důvodu šíření nemoci covid-19. Projevilo se to jednak v nižší produkci 
výroby, ale i v jiných aktivitách, které byly omezeny nebo zrušeny. 

Rok 2021 byl stále ještě poznamenán covidem, i když závěrem roku docházelo k postupnému 
návratu do normálního života. 

 

 
 
 
 
 
 

V Otrokovicích dne 4. 4. 2022       Ing. Jan Pavlíček, ředitel divize ESH 
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2 Environmentální strategie koncernu Continental 
 

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí naší firemní politiky. Ekonomika a životní 
prostředí tvoří ve společnostech Continental základ udržitelné tvorby hodnot. 

Naše firemní strategie je zaměřena na ochranu klimatu a efektivního energetického využití 
veškerých zdrojů. Všechny naše produkty hrají aktivní roli při ochraně našeho prostředí. 

Ve výrobním procesu neustále usilujeme o snižování spotřeby vody, energií, emisí oxidu 
uhličitého a odpadů. Zároveň se snažíme o zvýšení míry recyklace výrobních odpadů. 

Vzhledem k rostoucímu nedostatku surovin je naším cílem vyvíjet produkty a řešení, které 
spotřebovávají méně energie a šetří přírodní zdroje – jak během výroby, tak i při používání 
našich produktů. 

Zavázali jsme se k plnění závazků vyplývající z pařížské dohody o klimatu, a proto 
připravujeme následující kroky: 

 Využití elektřiny z obnovitelných zdrojů ve všech výrobních závodech do konce roku 
2020 

 Neutrální produkce oxidu uhličitého do konce roku 2040 

V problémech dnešní doby, jako je změna klimatu, globalizace a urbanizace spatřujeme taktéž 
příležitosti. Ty si vyžadují inovativní přístup, abychom i nadále mohli vyvíjet technologie a 
produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí a zároveň zachovali jejich funkčnost. 

Od všech našich dodavatelů požadujeme komplexní environmentální management. V případě 
potřeby jim ho pomáháme zlepšit, např. prostřednictvím společných projektů či školení. Mezi 
klíčová témata patří snižování emisí oxidu uhličitého, efektivní nakládání s energiemi a 
odpady. 

Více se o koncernové environmentální strategii můžete dozvědět na webových stránkách 
společnosti Continental AG (https://www.continental.com/en/sustainability/environment). 
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3 Popis činností společností Continental v Otrokovicích 
 

3.1 Důležité milníky v historii společnosti 
 

 

1932 Začátek výroby pneumatik ve Zlíně – firma Baťa 

 

1948 Založení značky Barum 

 

1972 Otevření nového závodu na výroby pneumatik v Otrokovicích 

 

1990 Vznik společnosti Barum a.s. Otrokovice 

 

1993 Spojení s koncernem Continental AG a přejmenování společnosti na   
Barum Continental spol. s.r.o. 

2001 Vznik další dceřiné společnosti koncernu Continental AG – Continental 
výroba pneumatik s.r.o. 

2003 Vznik další dceřiné společnosti koncernu Continental AG – Continental 
HT Tyres s.r.o. 

2007 Zahájení výroby v provozu ContiSeal 

 

2013 Změna názvu společnosti Barum Continental spol. s.r.o. na Continental 
Barum s.r.o. 

 

2016 Otevření výroby CVT2 – rozšíření výroby nákladních plášťů 

      

2018 Výročí 25 let od vstupu do rodiny koncernu Continental AG 

2019 Vyrobena 400miliontá osobní pneumatika od spojení s koncernem 
Continental v roce 1993 

2021 150. výročí založení koncernu Continental v Hannoveru jako výrobce 
nárazníků na koňská kopyta, gumových míčků a dalších produktů 
z gumy 
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3.2 Umístění společností 
 
Společnosti Continental Barum s.r.o., Continental výroba pneumatik, s.r.o. a Continental HT 
Tyres s.r.o. sídlí v průmyslovém městě s baťovskou tradicí Otrokovice. Areál společností se 
nachází na jihovýchodním okraji průmyslové zóny v soutokové oblasti řek Moravy a Dřevnice. 

 

Obrázek 1 - Letecký snímek areálu Continental v Otrokovicích – prosinec 2021 

3.3 Personální zajištění 
 
Vlastní výrobu plášťů ve společnostech koncernu Continental v Otrokovicích zajišťuje cca 
5 200 zaměstnanců. Ve zlínském regionu patříme k největším zaměstnavatelům. Pro pokrytí 
požadavků trhu (našich zákazníků) je v řadě provozu společnosti zaveden čtyř směnný 
pracovní cyklus, který je rozložený do celého kalendářního týdne včetně sobot a nedělí.  

K zajištění vysoké kvality výroby a omezení rizika pracovních úrazů, jsou nově přijímaní 
zaměstnanci před nástupem do výrobních provozů školení ve výcvikovém centru, kde 
získávají správné návyky pro svoji další práci ve společnosti. 

3.4 Výroba 
 
Hlavním výrobním programem společností je výroba plášťů pro osobní, nákladní a průmyslová 
vozidla. V současné době se v uvedených společnostech vyrábí denně cca 59 990 ks těchto 
plášťů. Vzhledem k technické náročnosti (složitosti) výroby osobních plášťů a jejich širokému 
výrobnímu sortimentu, nepředpokládáme v současné době další významný nárůst jejich 
výroby. 

V roce 2021 bylo v Otrokovicích vyrobeno cca 18,2 milionu osobních a cca 1,7 miliónu 
nákladních a industriálních plášťů. Z níže uvedeného desetiletého grafu je patrná ustálená 
výroba osobních plášťů a postupný nárůst produkce nákladních plášťů. V roce 2021 došlo ve 
srovnání s rokem 2020 k mírnému nárůstu výroby, nicméně stále nebylo dosaženo objemu 
výroby před covidovým rokem 2019. 
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Graf 1 - Vývoj produkce společností Continental v Otrokovicích 

Každou hodinu tak přibližně naši výrobu opustilo 2 446 osobních a 215 nákladních a 
industriálních plášťů. 

Nedílnou součástí společnosti Continental Barum s.r.o. je strojírenský závod Výroba forem 
Continental, který vyrábí a opravuje vulkanizační formy pro osobní pláště. Zákazníky jsou 
mimo otrokovických společnosti především pneumatikářské závody koncernu Continental ve 
více než 13 zemích. 

V roce 2021 bylo v naší společnosti vyrobeno celkem 1 300 ks forem.  

 

Graf 2 – Vývoj produkce forem společnosti Continental Barum s.r.o. 
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4 Systém ESH 
 
Společnosti koncernu Continental v Otrokovicích mají zaveden a certifikován environmentální 
systém řízení podle normy ISO 14 001, a to již od roku 1997. Ve společnostech je od roku 
2006 rovněž zaveden systém řízení bezpečnosti práce podle OHSAS 18 001, který byl v druhé 
polovině roku 2020 nahrazen novým systémem BOZP dle ISO 45 001. Oba systémy jsou 
zaměřeny na řízení všech činností, které ovlivňují nebo mohou ovlivnit kvalitu životního 
prostředí nebo zdraví a bezpečnost zaměstnanců či obyvatel.  

 

Obrázek 2 – Průběh recertifikačního auditu ISO 45 001 a ISO 14 001 – duben 2021 

V dubnu 2021 proběhl recertifikační audit dle norem ISO 14 001 a ISO 45 001. V průběhu 
čtyřdenního auditu dle výše uvedených norem zaznamenali auditoři řadu pozitivních zjištění, 
odpovědný přístup k certifikovaným oblastem ESH1, neshledali žádné významné neshody, 
potvrdili tak funkčnost systému a udělili certifikáty na další 3 roky. 

Rozsah zavedeného systému ESH v našich společnostech je patrný z následujícího obrázku. 
Námi implementovaný systém ESH zahrnuje všechny objekty a činnosti s výjimkou objektů, 
které jsou využívány externími společnostmi (tyto firmy však mnohdy mají zaveden vlastní 
systém EMS). 

 
1 ESH z angl. Environment, Safety & Health (životní prostředí, bezpečnost práce a zdraví) 
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Obrázek 3 – Rozsah zavedeného ESH systému v našich společnost

Systém ISO 14 001 + ISO 45 001 

Mimo systém ISO 14 001 + ISO 45 001 
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4.1 Politika ESH 
 
Oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti jsou nedílnou součástí veškerých 
činností našich společností. Usilujeme o zlepšování našich postupů používáním 
nejmodernějších technologií a know-how, avšak v rámci přijatelných ekonomických limitů a při 
dodržení stávající legislativy a dalších předpisů. Naším cílem je předejít veškerým nehodám 
či vážným incidentům, a stejně tak nemocem z povolání nebo negativním dopadům na životní 
prostředí. Uvedené principy jsou zakotveny v naší Politice ESH.  

 

 

Obrázek 4 – Politika ESH koncernu Continental
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5 Systém managementu hospodaření s energií 
 
Hospodaření s energiemi má u nás jednu z nejvyšších priorit. Jednotlivé společnosti mají od 
roku 2016 implementován a zaveden systém managementu hospodaření s energiemi (EnMS) 
dle normy ČSN EN ISO 50 001, jejíž cílem je vytvářen systéme a procesy, které vedou ke 
snižování energetické náročnosti a zlepšování energetické účinnosti. V roce 2019 proběhla 
recertifikace v souladu s výše uvedenou normou. V roce 2022 proběhne recertifikace systému. 

5.1 Energetická politika 
 
Šetrné zacházení se zdroji považujeme za jeden ze základních ekonomických principů. 
Přijetím Energetické politiky se jednotlivé společnosti zavazují k neustálé optimalizaci procesů 
a postupů ve výrobě a nákupu energeticky úsporných produktů a služeb. V roce 2021 byla 
vydána nová Energetická politika. 

 

Obrázek 5 – Energetická politika koncernu Continental
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6 Základní environmentální aspekty výroby 
 
Přestože areál společnosti nesousedí přímo s obytnými částmi města, maximálně usilujeme o 
to, aby naše činnosti neovlivňovaly životní podmínky obyvatel v okolí areálu. Přes naši 
veškerou dosavadní snahu dochází k určitému ovlivňování životních podmínek obyvatel 
okolních domů našimi činnostmi. 

Jedná se zejména o omezené účinky emisí prachu, těkavých organických látek, pachu a hluku 
z výroby, skladování, dopravy a stavebních činností. 

V rámci našich činností jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány přímé a nepřímé 
environmentální aspekty2, které se přehodnocují s ohledem na vývoj společnosti a dosaženou 
úroveň řízení jednotlivých oblastí životního prostředí. 

Tabulka 1 – Základní environmentální aspekty společností Continental v Otrokovicích 

Základní environmentální aspekty 
Přímé Nepřímé 

 
Emise prachu, organických rozpouštědel, 
pachu a hluku 
 
Množství spotřebované vody 
 
Nakládání s vodám závadnými látkami 
 
Ochrana půdy a podzemních vod 
 
Protipovodňová ochrana 
 
Řízení odpadového hospodářství 
 
Havarijní připravenost 
 
Chování našich dodavatelů (servisní 
a dodavatelské firmy) 
 
Pohyb a parkování vozidel uvnitř areálu 
 
Parkování vozidel na plochách společnosti 
vně výrobního areálu 
 
Právní prostředí (předpisy) 

 
Činnosti dodavatelů na základě objednání 
zboží (surovin) našimi závody 

 spotřeba surovin a energií 
 emise škodlivin do životního 

prostředí (emise, odpady, …) 
 
Doprava 

 doprava zboží do výrobního areálu 
 doprava výrobků do externích skladů 

a k našim zákazníkům 
 doprava pracovníků do zaměstnání 

parkování vozidel v okolí areálu na 
veřejných komunikacích 
 

Balení zboží a výrobků 
 
Vznik odpadů z používání pneumatik 

 likvidace upotřebených pneumatik 
(zpětný odběr) 

 obrušování pryže z plášťů 
 

Tvorba legislativy 
 
Požadavky trhu 
 
Přírodní vlivy (povodeň, vichřice, …) 
 
Epidemiologická situace ve světě a v ČR 
 

 
2 Environmentální aspekt je prvek činností nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní 
prostředí (lze jej ovlivňovat a řídit) 
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6.1 Emise 
 
Výrobní společnosti koncernu v Otrokovicích produkují emise tuhých, těkavých organických 
látek, pachových látek a hluku. 

6.1.1 Emise tuhých znečišťujících látek 
 
Emise tuhých látek jsou tvořeny prachovými částicemi uvolňovanými z navažování, 
skladování a dopravy práškových materiálů včetně jejich vlastního zpracování 
v hnětičových linkách, broušení plášťů nebo membrán a čištění vulkanizačních forem 
tryskáním. Prachové částice jsou zachycovány textilními filtry s vysokou účinností a v rámci 
možnosti se vracejí zpět do výrobního procesu. Vypouštěné emise jsou vzhledem ke svému 
množství zcela zanedbatelné. 

V roce 2021 bylo vypuštěno do vnějšího ovzduší 1,627 tun prachu, což je o 285 kg více než 
v předcházejícím roce. Uvedený nárůst je způsoben především díky zvýšení provozních 
hodin téměř všech strojů (v roce 2020 byly provozní hodiny nižší z důvodů pandemie covid-
19 a souvisejících přerušení výroby). Z tohoto důvodu bylo do ovzduší vypuštěno více 
prachových částic.  

 

6.1.2 Emise těkavých organických látek 
 
Hlavní složkou plynných emisí jsou emise těkavých organických látek (VOC), které jsou 
používány jako pomocný materiál při výrobě plášťů (technický benzín, …) nebo vznikají 
jako vedlejší produkt chemické reakce při míchání tzv. silikových směsí (etanol). Emise 
VOC vzniklé při míchání silikových směsí jsou odváděny k termické likvidaci pomocí cca 1 
km dlouhého vzduchovodu do otrokovické teplárny. Zde je přivedená vzdušina s obsahem 
těkavých organických látek (etanolu) používána jako primární vzduch pro spalovací kotle 
sloužící k výrobě tepla. V roce 2021 bylo tímto způsobem přepraveno k termické likvidaci 
cca 791,1 tun etanolu. Tyto emise nejsou vypouštěny do vnějšího ovzduší. 

 

Graf 3 – VOC odveden vzduchovodem k termické likvidaci do Teplárny Otrokovice 
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Emise VOC (benzín, organická rozpouštědla) patří mezi naše hlavní znečišťující složky 
uvolňované do ovzduší. V převážné míře se jedná o tzv. fugitivní emise z ručních aplikací, 
tj. emise uvolňované do atmosféry skrze světlíky, okny, dveřmi apod.  

I přesto, že bylo v roce 2021 ve srovnání 
s rokem 2020 vyrobeno přibližně o 40 000 t 
plášťů více, bylo dosaženo meziročního poklesu 
měrné spotřeby těkavých organických látek 
(VOC) na celkovou tunu produkce o 5,1 %. 
V roce 2021 byla měrná spotřeba těkavých 
organických látek 0,093 kg / t výroby, zatímco 
v roce 2020 to bylo 0,098 kg / t výroby. 
Pro omezení těchto emisí je neustále 
realizována řada technických a organizačních 
opatření (např. řízený výdej přípravků 
s obsahem VOC, úpravy výrobních technologií, 
modernizaci strojního vybavení a testování 
nových přípravků na vodní bázi). Nahřívání 
konců běhounů místo potírání spojovacím 
cementem výrazně přispělo k meziročnímu 
snížení používání těkavých organických látek na 
provozech konfekce nákladních plášťů (pokles 
spotřeby o 0,5 tun). 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 - Nahřívání konců běhounů 
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6.1.3 Monitoring emisí 
 
Na všech provozovaných stacionárních zdrojích se provádí pravidelná měření emisí 
prostřednictvím autorizované společnosti, jejichž výstupem jsou protokoly s naměřenými 
hodnotami emisí, které se zasílají České inspekci životního prostředí ke kontrole. 
Naměřené hodnoty vypouštěných emisí se díky provozu nejmodernějších filtračních 
jednotek pohybují hluboko pod stanovenými emisními limity. 

V roce 2021 došlo oproti roku 2020 k absolutnímu zvýšení emisí znečišťujících látek. To 
bylo způsobeno především navýšením výroby na „předcovidové“ hodnoty. Při vzájemném 
porovnání let 2019 a 2021, tedy období, kdy byla výroba téměř totožná, lze pozorovat 
snížení jak emisí organických látek, tak i prachu. 

 

Graf 4 – Přehled vypouštěných emisí společnostmi Continental v Otrokovicích 

6.1.4 Emise pachových látek 
 
V rámci výroby pneumatik dochází k uvolňování pachových látek, které se mohou za 
nepříznivých klimatických podmínek rozšířit i za hranice našeho výrobního areálu. Proto 
naše společnost zahájila několik projektů, které pomohou výrazně eliminovat pachové 
znečištění Otrokovic a blízkého okolí. 

Nejvýznamnější aktivitou, co do objemu odsávané vzdušiny (cca 1,35 mil. m3/hod.) a 
následné eliminace pachového zatížení, je projekt zaměřený na instalaci řízeného odsávání 
vzdušiny z lisovny osobních plášťů přes vzduchotechnické jednotky s několikastupňovou 
filtrací. Očekáváné snížení pachových látek je cca 40 %. Na stavební a instalační práce 
projektu, které byly zahájeny v uplynulém roce 2021, byl povolán i největší mobilní jeřáb 
v České republice. V současné době (jaro 2022) probíhá postupné spouštění 
vzduchotechnických jednotek a odlaďování jejich provozu. Předpokládaný termín 
celkového spuštění nové vzduchotechniky v lisovně plášťů je červenec 2022. 
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Obrázek 7 a 8 – Pohled na střechu výrobního monobloku před a po instalaci vzduchotechnických jednotek. 

Další velmi významný a ambiciózní projekt je zaměřen na eliminaci pachových látek 
z míchání kaučukových směsí. Odsávání míchacích linek a jejich chladiček směsí bude 
ošetřeno technologií na bázi studené plazmy. Jedná se o moderní technologii na likvidaci 
pachových látek, která se začíná používat i v dalších závodech koncernu Continental. Ve 
výsledku bude tímto způsobem čištěno cca 800 000 m3/h. V současné době je hotová 
projektová dokumentace, která již byla rozeslána na patřičné úřady. Ještě před koncem 
roku 2021 byly zakoupeny tři jednotky studené plazmy, které jsou již umístěny ve skladu 
v našem závodě a jsou připraveny k instalaci. Bohužel nám do toho projektu velmi výrazně 
vstoupil válečný konflikt na Ukrajině, což má za následek nedostatek železa – oceli nutné 
k vytvoření nosné konstrukce na celé střeše. V současné době centrální nákup koncernu 
Continental pracuje na zajištění nezbytných ocelových konstrukcí pro náš projekt. Pokud 
dopadne vše podle našeho přání a nedojde ke zdržení s dodávkou nezbytných ocelových 
konstrukcí, bude druhý projekt zrealizován do konce roku 2022. 

Oba výše zmíněné projekty si vyžádají investice ve výši desítek miliónů EUR. 

Všechny zmíněné projekty jsou časově a finančně velice náročné a jsou prováděny z naší 
vlastní iniciativy nad rámec stanovených legislativních požadavků s cílem zlepšit životní 
prostředí v Otrokovicích a v jejich blízkém okolí. Všechny tyto aktivity jsou financovány 
z vlastních zdrojů společnosti. 
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Současně jsme v neustálém kontaktu s městem Otrokovice v oblasti anonymního 
monitoringu kvality ovzduší. Pro zlepšení komunikace, řešení případných stížností na 
kvalitu ovzduší jsme zřídili zvláštní adresu zivotniprostredi@continental.com, 
prostřednictvím které lze s naší společností komunikovat. 

6.1.5 Emise hluku 
 
Naše společnost zajišťuje měření hluku v okolí areálu u nezávislé akreditované laboratoře. 
Měření provádíme pravidelně 1x za 3 roky nebo při významné stavební či technologické 
změně. Poslední měření proběhlo v roce 2019. Další je v plánováno na rok 2022. 

Měřící místa jsou zvolena s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu. Poslední měření 
provedené v roce 2019 potvrdilo, že na žádném z kontrolovaných míst nedochází 
k překračování hygienických limitů pro ustálený hluk. Výsledky měření jsou předkládány 
státnímu orgánu ochrany veřejného zdraví, v našem případě Krajské hygienické stanici pro 
Zlínský kraj.  

Mimo měření hluku autorizovanou laboratoří provádíme také vlastní orientační 
monitorování na hranici areálu, které proběhlo na konci roku 2021. V porovnání s výsledky 
minulého měření lze konstatovat, že se hluková zátěž na hranici areálu snížila.   

 

 

6.2 Vodní hospodářství 
 
V našich společnostech je trvale věnována vysoká pozornost sledování a vyhodnocování 
spotřeb vody, snižování ztrát, včasnému odstraňování poruch, modernizaci zařízení                
a instalaci úsporných prvků zdravotechniky. 

Oproti předcházejícímu roku 2020 (1,223 m3/t produkce) došlo v roce 2021 k navýšení 
celkové měrné spotřeby vody o 0,65 % na 1,231 m3/t produkce.  

6.2.1 Pitná voda 
 

V roce 2021 bylo na tunu produkce spotřebováno 0,537 m3 pitné vody, což je o 10 % méně 
než v roce 2020 (0,597 m3). 

Důvodem poklesu měrné spotřeby pitné vody je, že všechny vytlačovací linky jsou osazeny 
dálkovým měřením a spojeny do systému řízení, který monitoruje a identifikuje zvýšené 
odběry pitné vody, popřípadě posílá uživatelům varovný email. Dále se vyřešily problémy 
s častým praním filtru na VL 16 a technologie Promol 3 byla přepojena na užitkovou vodu. 

6.2.2 Užitková voda 
 
V roce 2021 činila spotřeba užitkové vody 0,694 m3 na tunu produkce, což je o 10,9 % více 
než v roce 2020 (0,626 m3).  

Jedním z důvodů nárůstu spotřeby užitkové vody je přepojení technologie Promol 3 z pitné 
na užitkovou vodu. Dále byla zaznamenána vyšší absolutní spotřeba doplňované užitkové 
vody do chladicích okruhů. Tato skutečnost byla zapříčiněna zvýšeným množství chladicí 
vody, které proteklo přes chladicí věže. Oproti roku 2020 jí proteklo o 15 % více. 
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Ztráty vody na chladicích věžích (odpar a odlet kapek) závisí na množstvím protečené 
chladící vody. Nicméně poměr dopouštěné a vyrobené chladící vody v roce 2021 odpovídá 
roku 2020 (0,4 %).  

 

Graf 5 – Vývoj spotřeby vody na tunu výroby společností Continental v Otrokovicích 

 

6.2.3 Odpadní voda 
 
Množství odpadních vod je výrazně ovlivňováno změnami v odběrech pitné a užitkové vody. 
Mimo to je množství odpadních vod závislé i na výskytu nevyužitelného kondenzátu, 
srážkových vod a na hladině podzemních vod. 

V roce 2021 činila produkce odpadních vod 1,04 m3/t produkce, což představuje snížení o 
21,2 % oproti roku 2020 (1,32 m3/t produkce).  

Snížená produkce odpadních vod byla zapříčiněna zejména nižším množstvím úhrnu 
srážek v roce 2021 oproti roku 2020, které dopadly na naše zpevněné plochy a byly 
odvedeny do kanalizace. Podle oficiálních čísel z měření ČHMI byl ve Zlínském kraji úhrn 
srážek 945 mm za rok 2020. Kdežto za rok 2021 byl úhrn srážek pouze 701 mm, což dělá 
meziroční snížení úhrnu srážek téměř o 26 %.  Dalším aspektem úbytku naměřené odpadní 
vody je menší průsak spodních vod do kanalizace z důvodu snížení hladin spodních vod. 
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Graf 6 – Vývoj produkce odpadní vody na tunu výroby ve společnostech Continental v Otrokovicích 

 

6.3 Řízení odpadového hospodářství 
 
Všechny výrobní společnosti koncernu Continental v Otrokovicích mají zaveden jednotný 
systém odpadového hospodářství. Produkované odpady jsou průběžně evidovány, tříděny 
a ukládány do určených shromažďovacích prostředků, které jsou označeny štítky dle platné 
legislativy. Veškeré vznikající odpady jsou předávány oprávněným firmám k dalšímu využití 
či konečnému odstranění. O všech tocích odpadů je vedena průběžná evidence. 

6.3.1 Produkce odpadů 
 
V roce 2021 vyprodukovaly společnosti Continental v Otrokovicích celkem 17 430,6 t 
odpadů, což je o 13,3 % více než v prvním „covidovém“ roce 2020 (15 377,7 t), kdy proběhly 
několika týdenní odstávky výroby, což se projevilo i na menší produkci odpadů. Nicméně 
pokud se produkce odpadů vztáhne na tunu produkce, došlo meziročně k poklesu z 60,1 
kg odpadů na tunu produkce na 59,6 kg odpadů na tunu produkce, což je pokles o 0,8 %.  

I přes meziroční nárůst celkové produkce odpadů lze při podrobnějším prozkoumání spatřit 
hned několik nezanedbatelných pozitiv.  

Kladně lze hodnotit celkové snížení produkce nebezpečných odpadů oproti roku 2020 
o 83 tun, což je pokles o 6,0 % (smetky chemikálií, ucpávkový olej). Dalším pozitivem je 
nárůst celkového podílu předaných odpadů k materiálovému či energetickému využití. Tato 
hodnota v roce 2021 dosáhla 75 %, což je o 8 % více než v roce 2020. 

Největší podíl na této skutečnosti má změna způsobu konečného nakládání 
s pogumovaným ocelovým kordem. Byla navázána spolupráce se zahraničním partnerem, 
jejíž výsledkem bylo odeslání téměř 882 tun pogumovaného ocelového kordu 
k následnému materiálovému využití, který by jinak skončil na skládce odpadů. 
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V loňském roce také naše společnosti přistoupily k postupné eliminaci plastových kelímků 
u sodobarů v odpočinkových místnostech. Tímto krokem meziročně došlo k poklesu 
produkce kelímkových odpadů o 2,7 tuny respektive o 5,5 tun vůči roku 2019.  

Následující graf zobrazuje produkci nejvýznamnějších odpadů vyprodukovaných 
společnostmi Continental v Otrokovicích v letech 2019-2021.  

 

 
Graf 7– Přehled produkce nejvýznamnějších odpadů v letech 2019-2021 

Již bylo zmíněno, že 75 % vyprodukovaných odpadů bylo poskytnuto k materiálovému či 
energetickému využití. Zbylých 25 % vyprodukovaného odpadu však muselo být z důvodu 
nevyužitelnosti (chybějící zpracovatelské kapacity) nebo kvůli přítomnosti nebezpečných 
vlastností poskytnuto k odstranění do spaloven či jiných zařízení (8 %) nebo na skládku (17 
%). Následující graf zobrazuje způsob nakládání s odpady v jednotlivých letech 2018-2021. 
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Graf 8 – Následné nakládání s odpady v letech 2018-2021 

 

6.3.2 Zpětný odběr pneumatik 
 
Jako výrobci pneumatik si jsme vědomi zodpovědnosti za ekologické nakládání 
s opotřebovanými pneumatikami. Proto jsou naše společnosti od roku 2016 zapojeny do 
kolektivního systému zpětného odběru pneumatik Eltma, u jehož zrodu jsme stáli. 

 

6.3.3 Zpětný odběr použitých tonerů 
 
Prázdné tiskové kazety (tonery) mohou být významnou zátěží pro životní prostředí. Z tohoto 
důvodu je nutno jejich následné využití nebo likvidaci zabezpečit co nejšetrnějším 
způsobem. Naše společnost je proto již delší dobu zapojena do systému zpětného odběru 
použitých tonerů. 

Prostřednictvím ekologicko-charitativního projektu sbirametonery.cz jsme v roce 2021 
předali 1 348 ks tonerů k opětovnému využití.  

Klesající trend sběru tonerů je způsoben novou koncepcí používaných tiskáren, kde se 
maloobjemové tonery nahradily většími a postupnou náhradou malých „osobních“ tiskáren 
většími sdílenými tiskárnami. 
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Graf 9 – Počet zpětně odebraných použitých tonerů v letech 2017-2021 

 

6.3.4 Zpětný odběr baterií 
 
Společnost Continental Barum je také zapojena do systému zpětného odběru použitých 
baterií. V areálu společnosti mohou zaměstnanci baterie odevzdat do sběrných boxů 
společnosti Ecobat, která zajišťuje komplexní služby spojené se sběrem a recyklací. 

V roce 2021 jsme prostřednictvím zpětného odběru odevzdali celkem 349 kg baterií.  

 

Graf 10 – Počet zpětně odebraných baterií v letech 2017-2021 
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Obrázek 9 – Osvědčení o odevzdání baterií k recyklaci  
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6.3.5 Zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení 
 
Od roku 2016 spolupracujeme s autorizovanou společnosti Steelmet, s.r.o., která se zabývá 
recyklací jednotlivých surovin z využitelných elektrozařízení. Společnost zaměstnává z více 
než 85 % osoby se zdravotním znevýhodněním. V roce 2021 jsme společnosti předali  
24 tun těchto vyřazených zařízení. 

 

Graf 11 – Vývoj zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení v letech 2016-2021 

 

6.3.6 Sběr hliníku pro charitu 
 

V roce 2021 bylo v rámci projektu „Sbírej hliník pro 
Charitu“ vysbíráno celkem 1,3 tun odpadu 
(hliníkové plechovky, alobal, víčka od jogurtů), což 
je o 860 kg (195 %) více než v roce 2020. 

Výtěžek ze sběru byl věnován pro rozvojové 
aktivity Charity Otrokovice. Naši zaměstnanci se 
tak učí lépe třídit odpad, a ještě k tomu pomáhají 
dobré věci. 
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6.4 Spotřeba energií 
 
Výrobní společnosti koncernu Continental v Otrokovicích využívají pro svoji výrobu a 
činnost zejména elektrickou a tepelnou energii. Tyto energie jsou nakupovány a přiváděny 
do areálu a za pomoci distribuční soustavy jsou co možno nejefektivněji využívány pro daný 
účel.  

Samozřejmostí je pečlivé sledování a vyhodnocování spotřeb všech energií. K tomuto účelu 
je využíván mj. interní energetický systém Messdas, kde jsou sledovány aktuální spotřeby 
energií na jednotlivých provozech, a to i zpětně. Systém Messdas je celosvětově propojen 
s ostatními výrobními závody koncernu Continental, čímž umožňuje porovnání spotřeb 
energií mezi jednotlivými společnostmi.  

Odbor energetiky disponuje také moderními SCADA systémy, které umožňují na dálku z 
velínu ovládat energetická zařízení včetně jejich historizace jako např. zpětné vyhodnocení 
hodnot energetických parametrů. 

Dalším velmi užitečným energetickým nástrojem je interní prezentační Conti projekt 
TOPX+, který byl založen k účelu sledovaní úrovně implementace drobných zlepšovacích 
opatření s ohledem na spotřeby energetických médií, jako je např. vliv používání tepelné 
izolace u potrubí strojů a zařízení, vliv řádného vypínání strojů při jejich odstávce, používání 
svítidel s LED technologií nebo vybavení motorů frekvenčními měniči. 

V roce 2021 probíhaly interní audity v rámci EnMS dle ISO 50 001 (Energy Management 
Systém) včetně úspěšného dozorového auditu od externí společnosti. Dále byla v roce 
2021 věnována pozornost dlouhodobým koncepčním strategiím pro Obnovitelné Zdroje 
Energie v rámci karbonové neutrality vyhlášené koncernem, včetně konceptů tepelných 
čerpadel. 

 

6.4.1 Tepelná energie 
 
Z níže přiloženého grafu spotřeby tepelné energie, je patrný meziroční pokles měrné 
spotřeby tepelné energie na tunu produkce o 7,9 % (z 3,516 GJ/t na 3,238 GJ/t). Důvodem 
poklesu je zejména náhrada vysokotlaké páry 35bar, která byla nahrazena dusíkem. Jelikož 
dusíkové rozvody disponují obdobným tlakem, tak se tato možnost nabízela již v minulosti 
navzdory určitým obavám kvůli správné funkčnosti celé technologie. Projekt náhrady páry 
dusíkem se jeví jako velice úspěšný a strategicky velmi významný s ohledem na další 
možné eliminaci vysokotlaké páry 35bar. 

V roce 2021 byly vykonávány práce na řadě dalších energeticky úsporných projektech. Za 
zmínku určitě stojí instalace termokompresoru, díky kterému je možné lépe zpracovávat 
(využívat) odpadní teplo ve formě nízkotlaké páry 1bar v letních měsících. 

Právě termokompresor umí zkombinovat nízký parametr páry s vyššími parametry 
používané páry a výsledkem je teplo, které je dodáváno do výrobních technologií, jako je 
např. lisovna nebo k ohřevu technologických olejů. 

Pro snížení spotřeby tepla se celoročně optimalizuje řídící systém centrální výměníkové 
stanice pomocí nastavení ekvitermní křivky, čímž se předchází zbytečnému přetápění 
objektů a s tím spojenému plýtvání tepelné energie. V roce 2021 byla ukončena 4. fáze 
optimalizace vytápění objektů. 
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Samozřejmostí je kontrola tepelných izolací jak na hlavních rozvodech, tak přípojkách 
včetně pravidelné kontroly izolací přímo na spotřebičích dané centrálou.  

V roce 2021 byl zahájen projekt rekonstrukce větrání (vč. vytápění) v hlavním výrobním 
monobloku s cílem využívání odpadního tepla z technologií pomocí rekuperátorů tepla. 

V souladu s naší energetickou politikou neustále pracujeme na postupném zlepšování 
energetické náročnosti výrobních strojů, zařízení a budov. 

 

Graf 12 – Vývoj měrné spotřeby tepelné energie společností Continental v Otrokovicích 

 

6.4.2 Elektrická energie 
 
Meziročně došlo ke snížení měrné spotřeby elektrické energie o 4,5 % (z 0,936 MWh/t na 
0,894 MWh/t). Důvodem snížení je pokračování trendu optimalizace provozu výrobních i 
nevýrobních zařízení zejména v nevýrobních časech, přechod na nové úspornější 
technologie a další rozšíření průmyslové automatizace s co možná největším tlakem 
energetickou úspornost. 

V roce 2021 pokračoval koncernový projekt TOPX+, který zavádí, sleduje a vyhodnocuje 
úsporné opatření. Díky těmto opatřením se daří přinejmenším snižovat negativní dopady 
na měrnou spotřebu elektřiny způsobené pokračující pandemií covid-19.  

Jednou z nevýznamnějších částí obsažených v projektu TOPX+ i nadále zůstává výměna 
olejů v převodovkách hnětičových linek, díky čemuž se sníží spotřeba elektřiny na těchto 
linkách až o 2,5 % a rozšiřování systému start / stop na další výrobní stroje, pro snižování 
spotřeby energetických médií v nevýrobních časech. Velkou úsporu elektrické energie se 
podařilo dosáhnout optimalizací regulace temperačních jednotek u vytlačovacích linek. V 
energetických provozech se zase úspěšně podařilo optimalizovat chod kompresorů pro 
výrobu stlačeného vzduchu podle aktuální potřeby, a také se zprovoznila automatická 
regulace výroby ledové vody pro chlazení výrobních prostorů v závislosti na venkovní 
teplotě.  
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Další významnou částí projektu TOPX+ je výměna osvětlení. Byl zahájen projekt výměny 
morálně zastaralých a energeticky náročných výbojkových svítidel za moderní úsporné LED 
svítidla.  

V roce 2021 byla realizována I. etapa projektu výměny zářivkových svítidel s paticí T8/T5 
za svítidla s LED technologií. Uvedená etapa zahrnuje výměnu cca 4 000 ks svítidel a bude 
ukončena v roce 2022. 

Z environmentálního pohledu významnou akcí na rozvodech elektrické energie byla 
ekologická likvidace izolačního plynu SF6 z demontovaných vypínačů a z nepotřebných 
skladových zásob. 

 

 

Graf 13 – Vývoj měrné spotřeby elektrické energie společností Continental v Otrokovicích 

 

7 Cíle a programy ESH 
 
Plnění nejvýznamnějších cílů ESH, stanovených vedením společnosti za období 
2018-2021: 

Tabulka 2 – Porovnání měrné spotřeby organických rozpouštědel za období 2018-2021 

1) Meziročně udržet měrnou 
spotřebu organických 
rozpouštědel. 

rok 2018 2019 2020 2021 

skutečnost 0,1024 0,1043 0,0980 0,0930 

2021: 0,0930 kg VOC /t výroby % +2,1 % +1,9 % -6,0 % -5,1 % 

 
Cíl je plněn. 
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Hlavním důvodem snížení meziroční měrné spotřeby organických rozpouštědel (VOC) o 
5,1 % na celkovou tunu produkce je snížení spotřeby VOC materiálů (cement, benzín) ve 
výrobě nákladních plášťů díky zavedení nové technologie ve výrobě komerčních plášťů. 

 

Tabulka 3 – Porovnání měrné spotřeby elektřiny za období 2018-2021 

2) Meziročně udržet měrnou 
spotřebu elektřiny. 

rok 2018 2019 2020 2021 

skutečnost 0,897 0,896 0,936 0,894 

2021: 0,894 MWh/t výroby % -0,7 % -0,1 % +4,5 % -4,5 % 

 
Cíl je plněn. 

Důvodem snížení je pokračování trendu optimalizace provozu výrobních i nevýrobních 
zařízení zejména v nevýrobních časech, dále přechod na nové úspornější technologie a 
další rozšíření průmyslové automatizace s důrazem na energetickou úspornost. 

Tabulka 4 – Porovnání měrné spotřeby tepla za období 2018-2021 

3) Meziročně snížit měrnou 
spotřebu tepla o 1,5 %. 

rok 2018 2019 2020 2021 

skutečnost 3,465 3,408 3,516 3,328 

2021: 3,328 GJ/t výroby % -6,5 % -1,6 % +3,2 % -7,9 % 

 
Cíl je plněn. 

Důvodem poklesu je zejména náhrada vysokotlaké páry 35bar, která byla nahrazena 
dusíkem a efektivnější využití výrobních kapacit. 

Tabulka 5 – Porovnání měrné spotřeby vody za období 2018-2021 

4) Meziročně snížit měrnou 
spotřebu vody o 0,5 %. 

rok 2018 2019 2020 2021 

skutečnost 1,186 1,239 1,223 1,231 

2021: 1,231 m3/t výroby % +4,9 % +4,5 % -1,3 % +0,7 % 

 
Cíl není plněn. 

Důvodem nárůstu je vyšší spotřeba doplňování do chladicích okruhů. Tato skutečnost byla 
zapříčiněna zvýšeným množství chladicí vody, které proteklo přes chladicí věže. 
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Tabulka 6 – Porovnání měrné produkce odpadů za období 2018-2021 

5) Meziročně snížit měrnou 
produkci odpadů o 1,5 %. 

rok 2018 2019 2020 2021 

skutečnost 58,2 58,5 60,1 59,6 

2021: 59,6 kg/t výroby % +16,4 % +0,5 % +2,8 % -0,8 % 

 
Cílové hodnoty nebylo dosaženo. 

I přesto, že došlo meziročně k poklesu měrné produkce odpadů, vytyčený cíl nebyl splněn. 
Kladně lze hodnotit snížení produkce nebezpečných odpadů (smetky chemikálií, ucpávkový 
olej – meziročně o 6 %). 

 

Tabulka 7 – Porovnání procenta využití odpadů za období 2018-2021 

6) Meziročně udržet procento 
využití odpadů 

rok 2018 2019 2020 2021 

skutečnost 65,3 63,4 68,1 75,2 

2021: 75,2 % % +1,8 % -2,9 % +4,7 % +7,1 % 

 

Cíl je plněn. 

V roce 2021 jsme ještě více rozšířili naši spolupráci se zahraničním partnerem, který 
odebírá velkou část pryžových odpadů. V roce 2021 se nám podařilo odklonit od skládky 
882 tun pogumovaného ocelového kordu. 

 

Tabulka 8 – Podpora zpětného odběru výrobků 

7) Podporovat zpětný odběr 
výrobků 

Skutečnost 

Společnosti jsou zapojeny do zpětného odběru 
pneumatik, zpětného odběru upotřebených 

elektrozařízení, monočlánků, zářivek a tonerů. 

 

Cíl je plněn. 
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8 Prevence závažných průmyslových havárií 
 
Společnost Continental Barum s.r.o. je od roku 2017 na základě zákona č. 224/2015 Sb. o 
prevenci závažných havárií a rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje zařazena do 
skupiny „B“.  

S ohledem na výše uvedenou skutečnost je společnost pravidelně podrobována přísnějším 
kontrolám ze strany orgánů státní správy (České inspekce životního prostředí, Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje, Krajského úřadu Zlínského kraje, Oblastního 
inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj, Krajské hygienické stanice Zlínského 
kraje a Policie ČR), které díky náročnějším požadavkům garantují vyšší bezpečnost 
společnosti.  

V souladu se zařazením do skupiny B byla zpracována požadovaná dokumentace 
-  bezpečnostní zpráva, vnitřní havarijní plán a podklady pro vnější havarijní plán.  

V roce 2020 byla rozhodnutím Krajského úřadu schválena bezpečnostní zpráva. 

V dubnu 2021 byla provedena kontrola prevence závažných havárií. Nebyly zjištěny žádné 
nedostatky. Touto kontrolou byla prověřena bezpečnost naší společnosti i v náročné době 
covidu, kdy jsme nuceni plnit přísnější požadavky a jsme více pod dohledem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Obrázek 11 – Průběh kontroly dle zákona o prevenci závažných havárií 
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9 Environmentální osvěta a další aktivity spojené 
s udržitelností 

 
Svou činností se snažíme nejen koordinovat a implementovat legislativní požadavky 
vztažené na naše společnosti, ale zapojujeme se také do aktivity environmentální osvěty 
prostřednictvím firemního tisku a nejrůznějších akcí. Bohužel v roce 2021 byly tyto akce 
podobně jako v roce 2020 omezeny z důvodu pandemie covid-19. 

9.1 Podnikové noviny PROFIL 
 
Podnikové noviny PROFIL vycházejí každé dva týdny a čtenáře seznamují s novinkami a 
informacemi v našich společnostech. V roce 2021 bylo v podnikových novinách PROFIL 
publikováno celkem sedm článků z problematiky ESH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Obrázek 12 a 13 – Články v podnikových novinách PROFIL v roce 2021 
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9.2 Do práce na kole 
 
V minulém roce se naše společnost zapojila již po šesté do této iniciativy. Zúčastnilo se 244 
zaměstnanců z našeho podniku, kteří byli rozděleni do 68 cyklo týmů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obrázek 14 – Článek v podnikových novinách PROFIL „Do práce na kole“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 – „Do práce na kole“ – snídaně pro účastníky 
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9.3 Péče o zeleň 
 

V roce 2021 se zaměstnanci společnosti Continental Barum Otrokovice zúčastnili výsadby 
stromků v lesích nad Rajnochovicemi. Tato akce byla realizována ve spolupráci 
s Arcibiskupskými lesy Olomouc. 

Během sobotního dopoledne 32členná skupina našich zaměstnanců vysadila 1300 sazenic 
mladých buků, což představuje 40 stromků na každého účastníka. 

 

 

Obrázek 16 – Výsadba nových stromků v Rajnochovicích – listopad 2021 
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9.4 Vstupy a výstupy 
 
Naše zaměstnance prostřednictvím nástěnek na provozech seznamujeme také se schématem vstupů a výstupů. 

 

Obrázek 17 – Bilanční schéma základních vstupů a výstupů za rok 2021 


