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K člověku.
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Etická zásady jsou pro 
nás základ. Vzájemně se 

podporujeme a 
v maximální míře se za-
měřujeme na zákazník

Z odpadu získáváme 
recyklované suroviny a 
šetříme přírodní zdroje.

Náš integrovaný systém 
řízení zahrnuje také mě-
ření našich CSR aktivit.

Jednáme zodpovědně, 
abychom zanechali na-
šim dětem a vnoučatům 

prostředí, ve kterém 
stojí za to žít.

Pro společnost. 
Pro regiony. 
Pro ekologii.

Prostřednictvím výzku-
mu a vývoje a spoluprá-
ce s partnery nastavu-
jeme nové standardy v 

oběhovém hospodářství.

Vyvíjíme maximální úsilí 
pro zajištění potřebných 
řešení a nejvyšší možné 

míry recyklace. 

Chráníme klima,  
přebíráme společenskou 

odpovědnost a řídíme 
firmu se zřetelem  

k budoucnosti.
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#1
Jde o 

odpovědnost
K člověku. K životnímu prostředí. 

K firmě

NAŠE CESTA K ZERO WASTE



Kdo by si donedávna  
pomyslel, jaký obrovský 
dopad může mít malý vi-
rus? Dnes všichni víme, 
že i ty nejmenší věci mo-
hou mít velký vliv.

Každý z nás může každý den 
aktivně udělat něco pro ži-
votní prostředí a pro ochranu 
klimatu tím, že třídí odpad a 
omezuje ho. Už více než 40 let 
se Saubermacher zasazuje o 
prostředí, ve kterém stojí za to 
žít.Už čtyři desetiletí jsou naše 
firemní hodnoty charakterizo-
vány odpovědností k člověku, 
k životnímu prostředí a k firmě.

Naším krédem vždy bylo „Pro 
prostředí, ve kterém sto-
jí za to žít“, ať už v oblasti 
obce, obchodování, podniká-
ní nebo průmyslu. Snažíme 
se utvářet životní prostředí 
jako náš společný svět. 

Pokud se zaměřujeme na náš 
společný svět, chceme na-
jít nové a lepší způsoby, jak 
zlepšit povědomí o životním 
prostředí, prodloužit životní 
cykly produktů a používat a 
vyrábět recyklované suroviny.

Pro hledání nových cest je 
důležitým východiskem spo-
lupráce s výzkumem. Jsme 
na začátku změny směrem 
ke skutečnému oběhovému 

Hans Roth
předseda dozorčí rady

hospodářství. Tato změna 
vyžaduje značné inovační 
know-how. Odvětví odpado-
vého hospodářství se musí 
stát dodavatelem surovin a 
předproduktů. To je jediná 
reálná cesta ke skutečnému 
oběhovému hospodářství. Je 
nezbytné úzké spojenectví mezi 
průmyslem a firmami zabý-
vajícími se likvidací odpadu.

Využijte naše více než 40leté 
znalosti a  zkušenosti v oblasti 
odpadového hospodářství a 
recyklace a zlepšete udržitel-
nost také vašeho podniku.

Ve spolupráci s univerzitami a 
výzkumnými ústavy je zapo-
třebí zdůrazňovat důležitost 
tématu zdrojů. Chceme být i 
nadále inovativní – ve všech 
oblastech naší činnosti. 

Společně můžeme malými 
krůčky dosáhnout hodně, 
protože pro každého z nás 
platí: „Sám nedokážu změnit 
svět, ale mohu vyslat signál“.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 jako náš společný 

svět
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#2
Jde o 

budoucnost
Pro společnost. Pro regiony. 

Pro ekologii.

NAŠE CESTA K ZERO WASTE



Saubermacher je čtyřnásob-
ným mistrem světa v oblasti 
udržitelnosti. Co pro firmu 
znamená udržitelnost?
Ralf Mittermayr: Udržitelnost je 
základní součástí naší strategie 
a zahrnuje oblast iklimatu a 
životního prostředí, sociální ob-
last a řízení firmy (ESG). Jsme 
velmi hrdí na to, že jsme opa-
kovaně získali ocenění jako ce-
losvětově nejudržitelnější firma 
zabývající se likvidací odpadu. 
Hodnocení GRESB ukazuje, že 
Saubermacher má společen-
skou odpovědnost v genech.

Vytváří udržitelný Sau-
bermacher přidanou hod-
notu pro zákazníky?
Ralf Mittermayr: Rozhodně. 
Naši klienti profitují z bezpečné 
likvidace a recyklace, maxi-
mální orientace na zákazníka, 
komplexního know-how a 
jistoty, že to, co Saubermacher 
dělá, je dobré nejen pro ně, ale 
i pro životní prostředí, společ-
nost a firmu či zaměstnance.

SUROVINY 
díky oběhovému 

hospodářství
CEO Ralf Mittermayr řídí úspěšně historii firmy společně s týmem Saubermacher od roku 
2014. Před lety vyhlásil strategii zero waste a vedl firmu do digitální budoucnosti. Kam ale 
směřujeme z hlediska Corporate Social Responsibility a Green Deal? Jaké výzvy je třeba 
překonat a bude vůbec nakládání s odpady v budoucnu potřeba?

Obrázek vlevo: Recyklovaná nerezová ocel z lithium-iontových baterií se znovu používá jako vysoce kvalitní surovina.

Jaké cíle udržitelnos-
ti firma sleduje?
Ralf Mittermayr: Důraz klade-
me na dlouhodobé úspěchy. 
Meziodvětvová spolupráce a 
partnerství s veřejným sek-
torem, jako jsou např. města 
nebo sdružení, má v celé sku-

pině Saubermacher podporovat 
skutečné oběhové hospodář-
ství. My sami chceme být do 
roku 2040 klimaticky neutrální 
a zvýšit úspory CO₂ pro naše 
zákazníky prostřednictvím 
inovativních řešení recyklace.
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Mnozí hovoří o klimatic-
ké neutralitě za 10, 20 let. 
Jak hodlá Saubermacher 
tohoto cíle dosáhnout?
Ralf Mittermayr: Existují celé 
balíky opatření, které se ne-
ustále upravují nebo rozšiřují. 
Do roku 2025 chceme napří-
klad zvýšit podíl vlastní výroby 
zelené elektřiny ze součas-
ných zhruba 8 % (skupina 
Saubermacher) na 15 % a ve 
stejném roce využívat zelenou 
elektřinu ze 100 % ve všech 
nasich zemích ( jak je tomu už 
v rakousku). Třetina z našich 
přibližně 115 služebních vozů 
už jezdí bez emisí. Většinu emi-
sí CO₂ – vyprodukujeme asi 15 
000 tun CO₂ ročně – způsobují 
naše vozy na přepravu odpadu. 

Kromě průběžné optimalizace 
logistiky testujeme alternativní 
pohony. První nákladní auto-
mobil na vodík byl objednán 
v roce 2021 a na rok 2022 je 
plánován nákup elektrického 
nákladního automobilu. Naši 
snahu o udržitelnost doplňuje 
celá řada „malých“ kroků, na-
příklad díky systému recyklace 
vody v našich vozech na čištění 
kanalizací ušetříme kolem 70 
000 až 100 000 litrů pitné vody 
na nákladní automobil a den.

Kde vidíte 
největší výzvy?
Ralf Mittermayr: Cyklus se 
uzavře až tehdy, když se odpad 
vrátí do výroby jako recyklova-
ná surovina. Kromě know-how 

a technologie to vyžaduje také 
úpravu právního rámce s ohle-
dem na definici konce odpadu. 
Jedna věc je jasná: Začátek 
skutečného oběhového hos-
podářství s recyklovanými 
surovinami je předzvěstí konce 
klasického nakládání s odpady.

Dnes všichni mluví o ne-
dostatku pracovních sil. 
Co dělá Saubermacher 
pro své zaměstnance?
Ralf Mittermayr: Moji kolegové 
odvádějí skvělou práci. Jsme 
sice firma, ale v konečném 
důsledku se vnímáme jako širší 
rodina. Bez ohledu na hranice 
nás charakterizuje spoluprá-
ce, možnost spolehnout se 
jeden na druhého, spousta 
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know-how, odhodlání a moti-
vace vytvářet nejlepší kvalitu 
pro zákazníky a životní pro-
středí. Na prvním místě jsou 
samozřejmě i takové věci, jako 
maximální bezpečnost práce 
a rovnováha mezi pracov-
ním a soukromým životem.

Před několika lety jste 
vyhlásil vizi „Zero Was-
te“. Platí to ještě?
Ralf Mittermayr: Více než kdy 
jindy! Naším cílem je zpracovat 
všechny odpadní materiály tak, 
aby mohly být znovu použity. 
Náš pokrok měříme mimo jiné 
podle míry recyklace našich 
zařízení, např. naše high-tech 
třídička lehkých obalů v Grazu
nyní dosahuje míry recyklace 

86 %, naše čistírna chladicích 
zařízení v České republice 
dosahuje 96 % a zelený a 
biogenní odpad se komplet-
ně zpracovává na hodnotný 
organický kompost a ze-
minu. Tady uzavíráme celý 
produktový cyklus sami.

Jak přispívá Sauberma-
cher ke klimatické způ-
sobilosti zákazníků?
Ralf Mittermayr: Z hlediska 
nového zákona o povinnostech 
firem v oblasti udržitelnosti – 
zákon EU o dodavatelském 
řetězci – jsme s našimi recyklo-
vanými surovinami na začátku 
„zeleného“ dodavatelského 
řetězce. Zákazníci navíc těží z 
našich poradenských služeb 

z hlediska předcházení vzni-
ku odpadu a udržitelnosti.

Jaký tip máte pro fir-
my ohledně ochra-
ny klimatu atd.?
Ralf Mittermayr: Jako všude 
platí: Prevence je lepší než ná-
sledná léčba. Proto se vyplatí 
vzít na palubu specialisty už 
teď. Recyklovatelné produkty a 
nulový odpad ve firmě? S ohle-
dem na energetickou soběstač-
nost, zabezpečení surovin a 
ochranu našeho klimatu se po-
čítá každý příspěvek. A navíc: 
Zákazníci a zaměstnanci každé 
firmy to ocení, pokud to ovšem 
nebudou přímo vyžadovat. 

Udržitelnost. 
Naše cíle:

Ochrana klimatu a životního prostředí 
Klimatická neutralita v roce 2040. Pro 
naše zákazníky o 1 milion tun CO₂ ročně 
méně v roce 2035.

Společenská odpovědnost
Přidaná hodnota pro zákazníky a společ-
nost. Spolehlivý a férový zaměstnavatel.

Řízení firmy se zřetelem k budoucnosti
Zodpovědné hospodaření, neustálé  
zlepšování a inovace.
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#3
Jde o 

udržitelnost
Chráníme klima, přebíráme společenskou 
odpovědnost a řídíme firmu se zřetelem  k 

budoucnosti.

NAŠE CESTA K ZERO WASTE



Opatření pro více recyklace a méně CO₂: Tepelná a materiálová recyklace odpadu šetří 
přírodní zdroje, snižuje závislost na surovinách a redukuje škodlivé skleníkové plyny. Sau-
bermacher v posledních čtyřech letech investoval zhruba 31,3 milionu eur do optimalizace 
logistiky, zlepšení svých recyklačních zařízení a dalších oblastí s přidanou hodnotou, jako 
je výzkum a vývoj nebo chytré služby. Aktivitami skupiny Saubermacher ušetří tento ekolo-
gický průkopník více než 600 000 tun emisí CO₂ ročně a umožňuje skutečnou recyklaci ve 
smyslu „zero waste“.

Mobile Order Management 2.0 – 
Digitální zpracování zakázek
Až do roku 2019 byly procesy dokumentace 
zakázek charakterizovány četnými manuální-
mi procesními kroky. Každý rok byly vytištěny, 
ručně zkontrolovány, naskenovány a uvolněny 
více než 4 miliony dokumentů, jako jsou do-
dací listy, vážní lístky, oběžníky a průvodní 
listy. Plánování trasy a přidělování zakázek 
nyní probíhá v reálném čase prostřednictvím 
speciálně vyvinuté aplikace na mobilních za-
řízeních přímo v nákladním automobilu.

Alternativní pohony pro nákladní automobily
Saubermacher průběžně investuje do vozového 
parku a pořizuje vozidla splňující emisní normu 
EURO VI. Od roku 2018 se ve Vídni a Dolním 
Rakousku používá hybridní nákladní automo-
bil. Za účelem rozšíření alternativních systémů 
pohonu se neustále testují různé varianty. První 
nákladní automobil na vodík byl objednán již 
v roce 2021, plánuje se pořízení elektrické-
ho nákladního automobilu. Od roku 2040 by 
měla být veškerá doprava odpadu bezemisní. 

Bezemisní služební vozy
V roce 2021 bylo ve firmě Saubermacher za-
koupeno 27 služebních elektromobilů, trend 
je vzestupný. Kromě toho bylo v centrále firmy 
zřízeno 26 nabíjecích stanic a dalších 15 na-
bíjecích stanic v provozovnách Saubermacher 
po celém Rakousku. Saubermacher investuje 
do elektromobility více než 150 000 eur, čímž 
ročně ušetří přibližně 160 000 kg CO₂. V Ra-
kousku se využívá již 100 % zelené elektřiny.

Optimalizace trasy 
díky aplikaci Mobile Order 
Management.

LOGISTIKA

Přehled našich opatření:

OCHRANA KLIMATU 
a životního prostředí
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Chytrá popelnice 
snižuje také CO₂
High-tech senzory v popel-
nicích zvané ANDI (automa-
tické, udržitelné, digitální, 
inovativní ) měří hladinu, nárůst 
teploty a pohybové vzor-
ce na základě inovativních, 
komplexních procesů. To 
umožňuje automatickou likvi-
daci podle potřeby a zároveň 
snižuje jízdy na prázdno.

Skener recyklovatelných 
materiálů zlepšuje 
třídění odpadu 
Skener recyklovatelných ma-
teriálů v popelářském voze 
využívá umělou inteligenci k 
identifikaci nesprávně vhozené-
ho odpadu. Zákazníci a občané 
dostávají přímou zpětnou vazbu 
o kvalitě jejich třídění prostřed-
nictvím komunikační platformy. 
To snižuje množství nesprávně 
vhozeného odpadu a náklady 
na likvidaci. Dosud největší tes-
tovací projekt běží od léta 2021 
v Mürztalu se šesti obcemi a 
celkem 10 000 domácnostmi.

Platforma 
Smart Collection – 
kvalitněji a efektivněji
Platforma Smart Collection – 
neboli „Chytrá platforma pro 
sběr odpadu“ – optimalizuje 
logistiku odpadu pro likvidaci 
veřejných sběrných míst od-
padu, jako je sklo nebo staré 
oblečení. Přeplněné svozové 
ostrůvky jsou minulostí, záro-
veň jsou optimalizovány svozo-
vé intervaly a dopravní trasy.

Aplikace Daheim 
pro obce 
Aplikace, původně koncipovaná 
jako aplikace pro připomenu-
tí termínů svozu odpadu, se 
vyvinula v interaktivní komu-
nikační platformu s vícekaná-
lovým systémem. Umožňuje 
zasílat rychle a snadno infor-
mace od obcí, spolků, škol, 
podnikatelů a podobně přímo 
na chytrý telefon občana.

Takto funguje skener recyklovatelných materiálů:

Chytré senzory organizují 
likvidaci automaticky.

Nákladní automobil se skenerem 
recyklovatelných materiálů zajišťuje

e transparentnost.

wastebox.biz – klimaticky 
neutrální doprava odpadu
wastebox.biz je aplikace, 
kterou mohou (stavební ) firmy 
použít k organizaci likvida-
ce jejich stavebního odpadu 
snadno, rychle a transparent-
ně. Největší světová logistická 
platforma pro digitální likvidaci 
staveniště se také zaměřuje na 
ochranu klimatu: Díky inteli-
gentním algoritmům a spolu-
práci s regionálními likvidačními 
firmami snižuje platforma 
již nyní přepravní vzdále-
nosti a tím emise CO₂ až 
o 23 % ročně ve srovnání 
s konvenčním nakládáním 
s odpady! Z klimaticky 
neutrální likvidace 
prostřednic-
tvím inter-
netového 
obchodu 
wastebox.at 
profitují i pri-
vátní zákazníci.

DIGITÁLNÍ SLUŽBY
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Upgrade high-tech 
třídičky (Graz/AT)
Saubermacher investoval při-
bližně 2 miliony eur do mo-
dernizace zařízení na zpraco-
vání lehkých obalů. Ročně se 
zpracuje asi 32 000 tun. Míra 
recyklace se zvýšila o 20 % na 
86 %.

Nový závod na recyklaci 
lithium-iontových baterií 
(Bremerhaven/DE)
V závodě, který byl postaven 
v roce 2018, se používá vlast-
ní proces vyvinutý v souladu 
s průmyslovými standardy. U 
kovů již dosahujeme míry recy-
klace až 95 %. A co je výjimeč-
né: Získaná aktivní masa není 
organicky kontaminována.

Zpracování chladicích zaří-
zení (Havlíčkův Brod/CZ)
Světová vlajková loď byla uve-
dena do provozu v září 2018 a 
získává přibližně 96 % recyklo-
vatelných materiálů, jako jsou 
plasty, železo, hliník a měď. 
Všechny ekologicky škodlivé 
podíly freonů jsou odborně 
zničeny. 

Sklady speciálního odpadu 
(Kidričevo/SI)
Recyklační centrum umožňuje 
zpracovat až 51 000 tun nebez-
pečného odpadu ročně. Sklady 
byly modernizovány a ekolo-
gické a bezpečnostní standar-
dy, zejména v oblasti požární 
ochrany, byly inovovány podle 
nejlepšího stavu techniky.

Výroba náhradního paliva 
(Retznei & Vídeň/AT)
Náhrada ropy a plynu alterna-
tivními palivy, které recyklační 
firmy vyrábějí z regionálního 
odpadu, je důležitým faktorem 
pro snižování CO₂ a energetic-
kou soběstačnost. Sauberma-
cher je v této oblasti průkopní-
kem a také největším výrobcem 
náhradního paliva v Rakousku.

Chemicko-fyzikální čistička 
(Trofaiach/AT)
Od roku 2018 se v novém zaří-
zení zpracovává tekutý speciál-
ní odpad pomocí chemických, 
fyzikálních a biologických pro-
cesů a více než 85 % se vrací 
do přirozeného koloběhu vody.

Zařízení na recyklaci lithium-iontových 
baterií dosahuje nejvyšší míry recyklace.

V Trofaiachu se recyklují 
kyseliny, zásady a směsi 

oleje a vody.

RECYKLACE

SAUBERMACHER // 15



Magna dosahuje vnitropodnikové míry recyklace 94 % 
díky poradenství v oblasti udržitelnosti.

Firemní tým pro výzkum a vývoj neustále 
zkoumá nová (recyklační) řešení.

Poradenství v oblasti udr-
žitelnosti pro zákazníky
Saubermacher podporuje také 
další firmy na jejich cestě k 
větší udržitelnosti. Spektrum 
služeb je široké, od konvenč-
ního nakládání s odpady a po-
radenství v oblasti odpadních 
vod až po koncepty nulového 
odpadu a bilance CO₂. Jak 
ukazují četné kooperace, např. 
s firmami Magna, AT&S a Uwe 
Damm, je tímto způsobem mi-
nimalizováno množství odpadu, 
jsou prezentovány předpoklady 
pro řešení recyklace materiálů 
a analyzovány produkty z hle-
diska jejich recyklovatelnosti.

100% recyklovaná 
popelnice na směsný odpad
Popelnice Saubermacher na 
směsný odpad, známé také 
jako „Ökobins“, jsou vyrobe-
ny téměř výhradně ze starých 
sběrných nádob na odpad. 
Ze starých popelnic Sauber-
macher se tak vyrábějí nové 
popelnice. To je skutečné 
oběhové hospodářství!

Výstavba fotovol-
taických systémů
Aby byla recyklační zařízení 
stále více zásobována vlast-
ní vyrobenou solární energií, 
byly zřízeny v provozovnách 
Trofaiach a Retznei fotovol-
taické systémy. Napájejí také 
dobíjecí stanice pro elektro-
mobily zaměstnanců a ná-
vštěvníků. Cílem je do roku 
2025 rozšířit vlastní výrobu 
v celé skupině na 15 %.

Náskok díky výzkumu  
a vývoji
Výzkum a vývoj je pro fir-
mu Saubermacher důležitým 
pilířem, abychom byli dobře při-
praveni na budoucnost. Zkou-
máme nové způsoby recyklace 
a snažíme se dosáhnout větší 
míry recyklace prostřednictvím 

inovativních řešení, např. u 
lithium-iontových baterií nebo 
u tekutého odpadu, a aby 
bylo k dispozici více surovin 
pro recyklaci. Saubermacher 
neustále posiluje své kompe-
tence a investuje do digitaliza-
ce pro větší ochranu klimatu.

DALŠÍ OBLASTI S PŘIDANOU HODNOTOU
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Saubermacher vytváří přidanou hodnotu pro zákazníky i společnost. Naše firemní filozofie 
staví společenské hodnoty na první místo. To znamená převzít odpovědnost nejen za život-
ní prostředí, ale i za náš společný svět. Pro naše zaměstnance jsme spolehlivým a férovým 
zaměstnavatelem a s našimi zákazníky uzavíráme udržitelná a dlouhodobá partnerství.

SPOLEČENSKÁ 
odpovědnost

Opatření na podporu zdraví na 
pracovišti (BGF)
V roce 2019 byl Saubermacher 
popáté v řadě oceněn pečetí kvali-
ty za podporu zdraví na pracovišti. 
Komplexní zdravotní nabídka zahr-
nuje mimo jiné širokou škálu nabídek 
cvičení, prohlídek, očkovacích kam-
paní a seminářů na odvykání kouření. 
Kromě fyzického zdraví se Sauber-
macher zaměřuje i na duševní zdraví 
zaměstnanců.

Úspěšný personální rozvoj
Díky úspěšnému plánování v oblasti 
interního předávání vedoucích pozic 
bylo ve sledovaném období 2018 až 
2021 interně obsazeno více než 90 % 
manažerských pozic. V roce 2021 byl 
zahájen trainee program trvající 2,5 
roku. Celkově se Saubermacher s při-
bližně 280 akcemi a 3 300 účastníky 
hodně spoléhá na odborné vzdělávání 
a výcvik a na další vzdělávání.

Příklady našeho angažmá v sociální oblasti

CO DĚLÁME PRO DOBRÝ POCIT NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

Na ergonomických školeních se 
trénuje správné držení těla.
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Damir Baler

MISTR U VÁHY 
A MY GUIDE, 
PROVOZOVNA 
PREMSTÄTTEN

Family Day 2019 naleznete zde:

„Rovnováha mezi pracovním a soukro-
mým životem je důležitým motivačním 
faktorem. Spokojení a angažovaní za-
městnanci jsou rozhodující pro úspěšný 
rozvoj každé firmy. Saubermacher tomu 
přikládá velký význam a nabízí různé 
možnosti, jako jsou modely flexibilní 
pracovní doby, pomoc s péčí, návrat do 
práce po rodičovské dovolené, otcovský 
měsíc a otcovská dovolená a další.“

Helping Hands
Spolek, který pomáhá za-
městnancům firmy v nouzi. 
Pod heslem „pomozte rychle 
a nebyrokraticky“ se v letech 
2018 až 2021 vybralo na 
darech více než 100 000 eur. 
To znamená, že ročně byla 
poskytnuta pomoc v prů-
měru 80 kolegům v různých 
mimořádných situacích.

My Guides
Více než 30 zaměstnanců firmy Sau-
bermacher je k dispozici jako přímá 
kontaktní osoba pro kolegy, kterým 
poskytuje podporu týkající se sprave-
dlnosti, spokojenosti a dobrého pocitu 
na pracovišti.

Průzkum mezi zaměstnanci
Pravidelné průzkumy poskytují pře-
hled o tom, jak jsou zaměstnanci firmy 
Saubermacher spokojeni se svým 
zaměstnavatelem, a přinášejí impulzy 
pro další rozvoj. Poslední průzkum na 
podzim roku 2021 ukázal, že téměř 
92 % zaměstnanců je velmi spokojeno 
nebo spokojeno. 90,2 % zaměstnan-
ců má k firmě velkou citovou vazbu.

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem
Saubermacher podporuje své zaměstnance flexi-
bilními modely pracovní doby, možnostmi práce z 
domova a dalšími iniciativami ,jako je pozvání na 
společnou firemní snídani během mateřské dovole-
né, Family Day nebo bezplatné poradenství.

Spolek Helping Hands poskytl finanční 
pomoc na nákup schodišťového výtahu.
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Monika Grill

ZAMĚSTNANKYNĚ V 
ODDĚLENÍ BUSINESS 
SERVICES A MY GUIDE, 
PROVOZOVNA KREMS

„Díky práci ve firmě Sau-
bermacher dokážu lépe 
chápat důležitost ochrany 
klimatu a životního pro-
středí a také předat své 
znalosti o zachování zdro-
jů a udržitelnosti ve svému 
okolí.“

MAXIMÁLNÍ ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKY

Dny životního pro-
středí a akční dny
Společné aktivity se zákazníky a 
partnery v určité dny, jako je Svě-
tový den včel nebo Světový den 
ekologické výchovy, posilují ob-
chodní vztahy a představují cenný 
příspěvek k ochraně životního pro-
středí a biologické rozmanitosti.

Průzkum spokoje-
nosti zákazníků
Saubermacher provádí zákaz-
nické průzkumy každé dva až 
tři roky. Analyzovány jsou také 
názory a potřeby nezákazníků. 
Poslední průzkum mezi přibližně 
240 zákazníky proběhl na začátku 
roku 2021: 97 % důvěřuje firmě 
Saubermacher. Net Promoter 
Score je 63,8 %, ve srovnání s 
rokem 2018 prudce vzrostlo a je 
výrazně vyšší než u konkurence.

Akademie Saubermacher
Akademie Saubermacher se pro 
zákazníky koná dvakrát ročně. 
Odborníci z firmy Saubermacher, 
úřadů, univerzit a specialisté 
poskytují informace a školení o 
otázkách životního prostředí.

Hmyzí hotely ke Světovému dni včel 
pro obec Dobl-Zwaring.

Odborníci informují o novinkách
v nakládání s odpady.
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PŘIDANÁ HODNOTA PRO SPOLEČNOST

Opětovné použití: Na střední škole v Ehrenhausenu 
začali studenti nedávno pracovat s tablety, které dříve sloužily 

zaměstnancům firmy Saubermacher.

Hrdina ochrany klimatu 2021: 
Severin Pock z Grazu.

Hrdiny ochrany 
klimatu 2021 

naleznete zde:

Každoroční předává-
ní ceny Hanse Rotha 
za životní prostředí 
Cena je udělována mla-
dým vědcům v oblasti 
inovativního nakládání 
s odpady a recyklace v 
Rakousku a Slovinsku. 
Hlavní cena je dotová-
na částkou 3 000 eur.

Zaměstnávání 
odsouzených
V provozovnách fir-
my Saubermacher v 
Premstättenu, Trofaia-
chu a Kremsu jsou už 
řadu let zaměstnávány 
odsouzené osoby, kte-
ré tak mohou během 
výkonu trestu získat 
malý příjem. Usnad-
níme jim tak cestu 
zpět do světa práce.

Hrdinové ochrany klimatu
Tato cena hodnotí mimořádný přínos k 
ochraně klimatu a životního prostředí v Ra-
kousku. Společně s ministryní životního pro-
středí Leonore Gewessler předal Hans Roth 
cenu za rok 2021 mladému Severinu Pocko-
vi z Grazu za jeho aktivity v oblasti sběru 
odpadu a boje proti odhazování odpadků.
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Den recyklace ve firmě 
Mürztaler Saubermacher.

Zelená protihluková 
stěna v Puchstraße.

Den recyklace 2019 
naleznete zde:

Den recyklace 2019
Z iniciativy společnosti Altstoff Recycling Austria 
(ARA) se děti ze štýrských základních škol hra-
vou formou učí, jak předcházet odpadu, správ-
ně ho třídit a udržovat čisté životní prostředí.

Být dobrým sousedem
Průmyslová oblast, která se historicky 
nachází na Puchstraße, se stala pro zdejší 
obyvatele viditelnější od stavebních změn 
způsobených elektrárnou na řece Mur. 
Saubermacher splnil svou odpovědnost jako 
dobrý soused a postavil 95 metrů dlouhou 
a 10 metrů vysokou protihlukovou a vizuál-
ní ochrannou zeď, včetně nového biotopu 
pro flóru a faunu na březích řeky Mur.

Ekologická prohlídka
Saubermacher se zaměřuje na 
transparentnost a environmentální 
vzdělávání. V recyklačních zařízeních 
v Retznei a na Puchstraße v Grazu 
mohou školáci, studenti a zájemci 
nahlédnout do zákulisí při zajímavých 
prohlídkách s průvodcem a udělat 
si přímo na místě vlastní obrázek o 
světě recyklace a využití odpadu.

+   Každé úterý od  
8:00 do 15:00 hod.  
(po ohlášení předem)

+   Rezervace:  
ecotour@saubermacher.at

Ekologickou prohlídku naleznete zde:
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orientací na budoucnost
ŘÍZENÍ FIRMY S 

Saubermacher si rovněž klade za cíl jednat ekonomicky udržitelným způsobem. Odpověd-
né hospodaření, neustálé zlepšování a inovace jsou základem našeho firemního úspěchu. 
Zaměřujeme se na dlouhodobé zajištění firmy, a ne na generování krátkodobých zisků. 
Trvalou spoluprací vytváříme oboustranně výhodné situace pro zákazníky a partnery.

Silná partnerství: Part-
nerství veřejného a sou-
kromého sektoru
Partnerství veřejného a sou-
kromého sektoru (PPP) jsou 
pro firmy a obce důležitým 
stabilizačním a ekonomickým 
faktorem v regionu. PPP před-
stavuje spolupráci veřejného 
sektoru a firmy Saubermacher 

v podobě společně založené 
firmy s kolektivním vedením. 
Tato partnerství zaručují zvýšení 
transferu know-how, zachování 
regionálních pracovních míst, 
zlepšení bezpečnosti likvida-
ce a zvýšení síly inovací při 
současném snížení rozpočtu. 
Saubermacher je partnerem 
v celkem 19 projektech PPP 

Nejnovější PPP: 
Schilcherland v Deutschlandsbergu.

ve čtyřech zemích (Rakousko, 
Slovinsko, Maďarsko, Česká 
republika). Koncem roku 2019 
byla zahájena spolupráce 
„Schilcherland Saubermacher“ 
jako nejnovější PPP v jiho-
západním Štýrsku. Zajišťuje 
profesionální likvidaci odpadu a 
moderní sběrné středisko odpa-
du pro zhruba 17 000 občanů.
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Hans Roth se svými 
dvěma syny Stefanem 
a Hannesem při prezentaci 
charty Hanse Rotha.

„Jako člen poradního 
sboru zaměstnanců 
zastupuji v naší provo-
zovně potřeby kolegů. To 
je důležitý úkol. Pokud 
se vyskytnou problémy, 
mohu kontaktovat linku 
pomoci Saubermacher.“

Christian
Obergruber

PRACOVNÍK ZAŘÍZENÍ 
A ČLEN PORADNÍHO 
SBORU ZAMĚSTNANCŮ, 
PROVOZOVNA TROFAIACH

Charta Hanse Rotha a poradní sbory
V září 2021 představil Hans Roth svou chartu, kte-
rá má sloužit jako průvodce prp vedení a směřování 
firmy Saubermacher. Charta v sobě spojuje firemní 
filozofii a základní hodnoty Hanse Rotha. Lze ji chá-
pat jako pomyslný maják s hodnotami  a cíli, který 
ukazuje cestu směrem dovnitř i ven. Zaměstnancům, 
partnerům a zákazníkům slouží k orientaci, jak je 
Saubermacher řízen a jak funguje. V rámci prezentace 
průvodce Saubermacher byl také zřízen zaměstna-
necký poradní sbor, hodnotový poradní sbor a eko-
nomický poradní sbor, aby bylo zajištěno pokračování 
firemní filozofie, i když Hans Roth již nebude moci stát 
v jejím čele.

Dodržování pravidel a etických zásad
Saubermacher poskytuje všem zaměstnancům kodex 
chování, který je podporuje v jejich každodenní práci. 
Každý nový zaměstnanec absolvuje při nástupu do 
firmy školení o dodržování předpisů. Znalosti se obno-
vují každé dva roky.

Den pro banky a pojišťovny
Minimálně jednou ročně zve Saubermacher své banky 
a pojišťovny na setkání, aby jim poskytl komplexní in-
formace o vývoji ve firmě a strategických projektech. 
Tato strukturovaná výměna posiluje vztahy a vzájem-
nou důvěru.
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SPOLEČNĚ. 
Vzájemně

„Ve fir-
mě Sau-

bermacher 
p r o s a z o v a l i 

témata udržitelnosti a život-
ního prostředí dávno před 
tím, než o nich začali mluvit 
všichni. Infrastrukturální služ-
by v oblasti nakládání s odpa-
dy by měly být poskytovány 
udržitelným způsobem, s co 
nejmenším využitím zdrojů a 
s minimem nežádoucích ved-
lejších účinků na životní pro-
středí, ale zároveň by měly být 
cenově dostupné a zaručovat 
bezpečnou a kvalitní likvida-
ci. Spolupráce s firmou Sau-
bermacher, s jejím závazkem 
udržitelnosti, neustále otevírá 
nové možnosti, jak tyto poža-
davky splnit.“

Franziska Olischer, 
místostarostka a městská 
radní pro životní prostředí 
a komunální služby 
Mödling, PPP Mödlinger 
Saubermacher

„Saubermacher garantuje odbornou 
likvidaci všech odpadních frakcí vzni-
kajících v Přírodovědném muzeu ve 
Vídni v souladu s bezpečnostními 
směrnicemi a předpisy na ochranu život-
ního prostředí. Přírodovědné muzeum těží 
také z dlouholetých zkušeností firmy Saubermacher s 
likvidací nebezpečných látek. Saubermacher je spolehli-
vým partnerem pro udržitelné nakládání s odpady.“

Katrin Vohland, generální ředitelka a vědecká 
ředitelka Přírodovědného muzea ve Vídni

„Pro nás jako firmu je udržitelnost 
velmi důležitá, protože zlepšuje 
pohodu pacientů. Abychom 
mohli dosáhnout našich cílů udr-

žitelnosti, je nezbytná ochota na-
šich partnerů k neustálému zlep-

šování.“

Larisa Delia Peric, 
poradkyně pro nakládání s odpady 
Böhringer Ingelheim

„Oběhové hospodářství je ochrana klimatu. Jako lídr v oblasti inovací pro 
oběhové hospodářství potřebujeme také partnery pro likvidaci jako je 
Saubermacher, kteří mají udržitelnost v genech. Protože jen společně 
můžeme dosáhnout cílů EU v oblasti recyklace ekonomicky a ekologicky 
rozumným způsobem.“

Harald Hauke, člen představenstva ARA AG

© Werner Streitfelder

© bestshotphotography

© Reiner Riedler
© Christina Rittm
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Zpětná vazba od našich zákazníků

SAUBERMACHER24 //



„Na nezbytné cestě k fungujícímu a 
udržitelnému oběhovému hospo-
dářství jsou zapotřebí inovativní 
a spolehliví partneři. Právě tuto 
kvalitu zaručuje Saubermacher 
pro SPAR už řadu let. Tímto způso-
bem nám Saubermacher dlouhodobě 
poskytuje rozhodující podporu v našem 
úsilí o co nejudržitelnější provoz.“

Christoph Holzer, výkonný ředitel SPAR 
Štýrsko a jižní Burgenland

„Jak ve veřejném zájmu, tak v 
rámci klimatické a energetic-
ké strategie KAGe je třeba 
podporovat spolupráci s eko-

logicky uvědomělými a regio-
nálními firmami respektive part-

nery pro likvidaci odpadu. Udržitelné 
nakládání s odpady je zásadní pro dosažení cílů 
definovaných KAGes ‚Klimatická neutralita a ener-
getická bezpečnost do roku 2040‘.“

Gebhard Falzberger, provozní ředitel 
LKH-Univ. kliniky Graz

„Udržitelnost je důležitější než kdy jindy a náš příspěvek je pro nás jako 
firmu klíčovým zájmem. Udržitelná likvidace odpadu je pro nás základním 
kamenem jednání orientovaného na budoucnost.“

Maurice Beurskens, ředitel Gurkerl.at

„Obec Pernegg 
spolupracuje s 

firmou Sauber-
macher už řadu 

let, což umožňuje 
společně recyklovat 

odpad, který naše obec pro-
dukuje, udržitelným a efektiv-
ním způsobem. Za zvláště 
důležité považuji návštěvy 
mateřských a základních škol 
ve sběrném středisku odpa-
du, aby se vědomí, že každý 
může přispět k čistému život-
nímu prostředí, upevňovalo 
už od útlého věku. Závazek k 
udržitelnosti je obzvláště dů-
ležitý, protože znamená, že 
Saubermacher přebírá odpo-
vědnost za naši budoucnost. 
Do výzkumu a vývoje se in-
vestuje již řadu let. Hledají se 
a nacházejí řešení pro budou-
cí vývoj. Saubermacher uka-
zuje cestu do budoucnosti 
pro celé odvětví.“

Eva Schmidinger, 
starostka obce Pernegg

„Města a obce jsou po desetiletí vzory, určují trendy a jsou multiplikátory udrži-
telnosti a opatření šetrných ke klimatu. Čím více partnerů, firem, ale i soukro-

mých iniciativ bude následovat tento příklad, tím lépe pro náš společný cíl: Do-
sáhnout klimatických cílů a co nejlépe připravit a přenechat naše životní prostředí 

pro budoucí generace. Jsem velmi vděčný, že GVA Tulln uvádí udržitelnou likvidaci 
do praxe. To je příkladem nejen pro obce, ale také pro obyvatele v regionu a v konečném 
důsledku to prospěje nám všem.“

Alfred Riedl, prezident Rakouského svazu obcí a předseda GVA Tulln
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#4
Jde o 

hodnoty
Etická zásady jsou pro nás základ. Vzájemně 
se podporujeme a v maximální míře se zamě-

řujeme na zákazník

NAŠE CESTA K ZERO WASTE



Rodinný podnik založili v roce 1979 Hans a Margret 
Rothovi s cílem přispívat každý den k prostředí, 
ve kterém stojí za to žít. Jako poskytovatel kom-
pletních služeb pro likvidaci a recyklaci veškerého 
nebezpečného i ostatního odpadu působí firma 
jako kompetentní partner pro přibližně 1 600 obcí 
a zhruba 42 000 firem. Zvláštní přidanou hodnotu 
v regionu tvoří četné spolupráce s obcemi, tzv. 
partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), 
která spojují silné stránky komunální organizace s 
aspekty soukromého sektoru. 

Saubermacher boduje mnohaletými zkušenostmi 
v oblasti likvidace odpadu nejen v regionu, ale i v 
mezinárodním měřítku a má více než 3 400 za-
městnanců v sedmi zemích. Průkopník ochrany 
životního prostředí je lídrem v oblasti inteligentních 
systémů nakládání s odpady a společně s partne-
ry a zákazníky vyvinul v posledních letech mnoho 
digitálních inovací, jako je wastebox.at, servisní ap-
likace pro domácnosti Daheim, skener recyklova-
telných materiálů a další. Vlastní výzkum a vývoj je 
důležitým faktorem úspěchu pro přípravu na nové 
toky odpadů, zvyšující se požadavky a ještě lepší 
míru recyklace. Zákazníci jsou vždy středem zájmu 
a těží z nejvyšší kvality a kompetence ve spojení s 
regionálností a udržitelným závazkem. 

Díky svým ekologickým procesům, nejmodernějším 
metodám recyklace, inovativním projektům 
a četným CSR aktivitám byl Saubermacher v roce 
2021 počtvrté za sebou vyhodnocen jako nejudrži-
telnější firma na likvidaci odpadu na světě (hodno-
cení GRESB).

„Jako procesní technička 
jsem se hned po dokon-
čení studia zaměřila na 
energetickou účinnost a 
ochranu životního prostře-
dí. V oddělení výzkumu a 
vývoje mohu tyto klíčové 
oblasti implementovat do 
projektů zaměřených na 
vývoj a zařízení. Recyklací 
a snižováním emisí tak 
významně přispíváme k 
oběhovému hospodářství 
a udržitelnosti v praxi.“

Sabine
Tanzer

PROCESNÍ TECHNIČKA 
PRO VÝZKUM A VÝVOJ, 
PROVOZOVNA 
FELDKIRCHEN

Saubermacher AG je firma zabývající se likvidací a recyklací odpadu, je držitelem řady 
certifikací a ocenění a sídlí v obci Feldkirchen bei Graz.

O f irmě
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#5
Jde o 

inovaci
Prostřednictvím výzkumu a vývoje a 

spolupráce s partnery nastavujeme nové 
standardy v oběhovém hospodářství.

NAŠE CESTA K ZERO WASTE



Nejudržitelnější firma za-
bývající se likvidací 
odpadu na světě
Global Real Estate Sustainability Benchmark 2021

3,5 milionů 
tun zpracovaného odpadu ročně

3.400
zaměstnanců

680
(speciálních) 
vozidel

77
zařízení na 

zpracování odpadů

Úspora více než 

600.000
tun CO₂₂ ročně

19
partnerství veřejného a 
soukromého sektoru (PPP)

Kroatien
Maďarsko

Chorvatsko
Slovinsko

SAUBERMACHER –
stručný přehled

Ozan Karadogan

ŘIDIČ NÁKLADNÍHO 
AUTOMOBILU A MY GUIDE, 
PROVOZOVNA VÍDEŇ

„Jako řidič nákladního automo-
bilu se starám o to, aby se žádný 
odpad neztratil a aby se dal recy-
klovat. Ochrana životního pro-
středí a klimatu se týká každého. 
To je můj příspěvek – pro mé děti 
a jejich budoucnost!“

Rakousko

Slovensko

Česká republika

Německo
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#6
Jde o 
kvalitu

Vyvíjíme maximální úsilí pro zajištění potřeb-
ných řešení a nejvyšší možné míry recyklace.  

NAŠE CESTA K ZERO WASTE



CERTIFIKACE
a ocenění

Za své služby, standardy a neúnavné úsilí pro lidi a životní prostředí získal Saubermacher 
řadu ocenění v oblastech řízení kvality a bezpečnosti, lidských zdrojů a udržitelnosti (vy-
kazované období 2018 až 2021).

Kvalita
+  ISO 9001, ISO 14001 ter ISO 45001
+   Certifikovaná firma zabývající se likvidací odpadu
+   Certifikace ISCC-EU (ISCC = International Sustainability & Carbon Certification)
+   Certifikace SCC** (SCC = Safety Certificate Contractors) pro čištění nádrží
+   Certifikace EMAS
+   Mistrovský podnik 
+   Rakouský státní znak 

Lidské zdroje
+   Firma nejvíce přátelská k rodinám ve Štýrsku, ekonomické oddělení spolkové země Štýrsko, 2019
+   Pečeť kvality „Podpora zdraví na pracovišti“, síť BGF, 2019
+   Nejlepší zaměstnavatel, Trend, 2021
+   Státní cena „Rodina a povolání“, Spolkové ministerstvo pro ženy, rodinu, integraci a média, 2020
+   Stříbrná pečeť kvality „Best Recruiters“, Career Institut & Verlag, 2021/2022
+   Austrias Best Managed Companies, iniciativa Deloitte, 2021
+   Top 10 zaměstnavatelů v Rakousku, Trendence Absolventenbarometer, 2018
+   Top Company, Kununu, 2019

Udržitelnost
+   Nejudržitelnější firma na likvidaci odpadu na světě počtvrté v řadě, hodnocení GRESB, 2021
+   TRIGOS Steiermark 3. místo v kategorii ochrany klimatu, respACT, 2021
+   Cena za logistiku 2. místo, Verein Netzwerk Logistik, 2021
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Jde o 

suroviny
Z odpadu získáváme recyklované 

suroviny a šetříme přírodní zdroje.

NAŠE CESTA K ZERO WASTE



Je potřeba více recyklovat
Balíček EU o oběhovém hos-
podářství stanoví, že míra 
recyklace odpadu z plastových 
obalů musí být do roku 2025 
alespoň 50 % a do roku 2030 
alespoň 55 %. I když je Ra-
kousko průkopníkem v třídění a 
recyklaci odpadu, k tomuto cíli 
dnes máme ještě daleko. Aby-
chom ho dosáhli do roku 2025, 
musíme zdvojnásobit recyklaci 
ze 75 000 tun na 150 000 tun. 
Kromě správného třídění odpa-
du má na kvóty významný vliv 
sběr, míra třídění a recyklace.

Špičková technologie a 
neustálé zlepšování
Saubermacher má v provozov-
ně Graz Puchstraße největší 
automatické třídicí zařízení 
na lehké obaly v Rakousku. 
Ročně zpracuje kolem 32 000 
tun plastového a komerčního
odpadu. 89 zaměstnanců 
pracuje na 3 směny. Používá 
se také třídící robot s umělou 
inteligencí. Hlavním úkolem 
je čisté třídění na 14 různých 

LEHKÉ OBALY –
potenciál pro 

recyklaci
Získávat suroviny, šetřit CO₂ a chránit klima prostřednictvím oběhového hospodářství? 
Díky tříděnému odpadu a inovativní technologii zpracování je to možné. Použití recyklova-
ných surovin šetří přírodní zdroje a zamezuje vzniku odpadu.

Irena Jarc
PRACOVNICE NA TŘÍDIČCE PLASTŮ, 
PROVOZOVNA PUCHSTRASSE

„Mým příspěvkem k ochraně 
životního prostředí je záchrana 
cenných surovin z odpadu.“

druhů materiálu, např. PET 
obaly, hliníkové plechovky a 
kompozitní nápojové kartony. 
Kromě obalového odpadu z do-
mácností Saubermacher sbírá, 
třídí a recykluje také speciální 
plasty z obchodu a průmyslu. 
Díky separátorům fólií, blízkým 
infračerveným třídičkám, (ne)
železným separátorům, umělé 
inteligenci a zejména ručnímu 
třídění dosahuje tento ekolo-
gický průkopník míry recyklace 
přes 86 %. Díky výzkumu a 
vývoji, pokračujícím investicím 
a neustálému vylepšování se 

podíl reckylace materiálů v po-
sledních letech zvýšil na 46 %.

Plasty – zvláštní výzva 
Recyklovat lze pouze vytříděné 
plastové obaly. Jinými slovy – v 
nejlepším případě se produk-
ty skládají z jednosložkových 
plastů, jako je čistý polysty-
ren z kelímků od jogurtů. Tyto 
materiály, tříděné podle druhu 
v zařízení Saubermacher, lze 
zpracovat na nový produkt, 
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např. fleecové svetry, PET lahve 
atd. Mnohé obaly jsou však z 
vícesložkových plastů. Jedním 
z nich je například obal na sýr. 
Spodní plastový tác je tvrdý, 
zatímco horní má nalepenou 
měkkou odlepovací fólii. Od-
borně se tomu říká kompozit. 
„Problém“ těchto kompozitů je 
v tom, že je nelze oddělit, a tím 
pádem ani recyklovat. Sauber-
macher tento materiál drtí a 
zpracovává ve speciálních zaří-
zeních na náhradní palivo, např. 
u ThermoTeam v Retznei/AT. 

Náhradní palivo se používá mís-
to fosilních paliv k výrobě ener-
gie, například v cementářském 
průmyslu. Výhřevnost 1 kilogra-
mu plastu odpovídá přibližně 
výhřevnosti 1 litru topného ole-
je. Míra recyklace v tepelném 
sektoru se pohybuje kolem 40 
%. Celkem se díky materiálo-
vé a tepelné recyklaci ušetří 
přibližně 39 600 tun CO₂ ročně. 
To odpovídá ploše smíšeného 
lesa, která je zhruba třikrát 
větší než jezero Wörthersee.

Více recyklovaných suro-
vin díky lepšímu třídění
Aby mohly být lehké obaly 
správně recyklovány, musí být 
ve správné popelnici. Použi-
tí skeneru recyklovatelných 
materiálů v několika pilotních 
regionech v Rakousku je poku-
sem snížit množství nesprávně 
vhozeného odpadu do popelni-
ce na směsný odpad zvýšením 
povědomí o správném třídění. I 
lehké obaly by tak měly končit 
tam, kam patří: ve žlutém pytli 
nebo ve žluté popelnici. Školení 

High-tech třídička v 
Grazu dosahuje míry
 recyklace 86 %.



Cradle to cradle u firmy Saubermacher v 
Maďarsku
Zmetkové díly z výroby automobilových kompo-
nent, např. palubní desky, nárazníky atd. se třídí, 
demontují, drtí ve speciálních mlýnech na plasty a 
znovu se používají jako suroviny v automobilovém 
průmyslu. To znamená, že v této oblasti je koloběh 
surovin 100% uzavřen a nezůstává žádný odpad.

Iniciativa „Obal s budoucností“
Různí zpracovatelé surovin, výrobci obalů a spo-
třebního zboží i firmy na recyklaci odpadu spolu-
pracují na spojení stávajících individuálních řešení 
v obalovém sektoru do holistického řešení. Cílem 
je použití obalů, které šetří zdroje. Saubermacher 
je součástí této iniciativy.

Chemická recyklace
Saubermacher provádí výzkum v oblasti „chemic-
ké recyklace“ pro získávání polyolefinů s cílem 
umožnit v budoucnu recyklovat vyšší podíl plastů.

DALŠÍ INICIATIVY ZERO WASTE

o třídění odpadu a poradenství 
v oblasti odpadu pro zákazníky 
také začínají vytvářením pově-
domí a vzděláváním. Navzdory 
umělé inteligenci a špičkové 
technologii totiž stále platí: 
Nejlepší „třídičkou“ je člověk. 
On rozhoduje, zda odpad 
skončí ve správné popelnici, 
a pomáhá tak šetřit zdroje.



Dodávka
Každý den je v průměru do-
dáno 125 tun lehkých obalů. 
V prvním kroku roztrhne otví-
rák pytlů žluté pytle.

Nejvyšší míry recyklace
I přes špičkové technologie a 
umělou inteligenci je v sou-
časnosti dosahováno vynikají-
cí míry třídění pouze dodateč-
ným ručním tříděním.

Třídicí robot
Testujeme roboty a umělou in-
teligenci, abychom zjednodu-
šili pracovní procesy a zvýšili 
hloubku třídění.

Lis na 
balíky

Třídicí robot

Lehké obaly. Tak funguje třídicí zařízení.

OD ODPADU K 
recyklované surovině 
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Otvírák pytlů

SAUBERMACHER36 //



Větrný třídič

Balistické separátory

Ruční třídění

Blízká infračervená 
třídička

Kruhové vibrační síto

Ruční třídění 
fólií

Separátor fólií
Bubnové síto

Separátor železa
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#8
Jde o 
fakta

Náš integrovaný systém řízení zahrnuje 
také měření našich CSR aktivit.

NAŠE CESTA K ZERO WASTE



UDRŽITELNOST
v číslech**

60
ekologických prohlídek ročně

27
služebních elektromobilů

80
kolegů ročně podpořeno 
spolkem Helping Hands33

My Guides

5
ekologických akcí 

se zákazníky ročně

**  s výjimkou obratu koncernu se všechny hodnoty týkají f irmy Saubermacher Rakousko.

Ukazatele k 
31. prosinci 2021

Jednotka 2018 2019 2020 2021

Ekonomika

Obrat koncernu miliony eur 305 321 315 370

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců (bez rodi-
čovské dovolené, učňů, vojenské 
služby)

osoby 917 939 898 940

Podíl žen na celkové pracovní síle % 22,5 22,7 23,3 23,9

Pracovní úrazy podléhající hlášení počet 54 36 30 48

Počet dnů nemocenské na zaměst-
nance za rok dny 7,1 7 8,3 7,2

Využití energie

Spotřeba proudu kWh 6.667.180 8.016.235 7.963.403 7.952.597

Fotovoltaická elektřina kWh 29.859 46.722 48.851 51.591

Zemní plyn m³ 41.200 51.748 58.664 57.120

Dálkové vytápění kWh 996.196 1.238.000 976.249 1.219.910

Štěpka prms 100 79 54 91

Topný olej EL + L litry 48.196 28.422 29.791 30.529

Nafta celkem litry 4.671.881 4.593.752 4.215.694 4.338.365

Zemní plyn (CNG) kg 6.796 5.912 4.384 5.611

Spotřeba vody m³ 18.395 23.873 21.735 23.942
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#9
Jde o 

uvědomělost
Jednáme zodpovědně, abychom zanechali 

našim dětem a vnoučatům prostředí, 
ve kterém stojí za to žít.

NAŠE CESTA K ZERO WASTE



PRO NEJMENŠÍ
 a mladé srdcem

Sigi, maskot firmy Saubermacher, 
potřebuje tvoji pomoc!
Sigi se stará o správné třídění odpadu, 
protože mu záleží na životním prostředí. 
Pomoz Sigimu projít bludištěm, aby se 
dostal ke správnému autu!

S

S

S

S

ALTHOLZSTARÉ DŘEVO
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CHCI BÝT 
hezky 

barevný!

STARÉ DŘEVO



Jsi odborník na třídění?
Který odpad patří do které popelnice? 
Ukaž nám, jak umíš třídit odpad, a zakroužkuj 
odpad barvou správného víka popelnice!

Řešení najdeš na zadní straně!



   STARÝ PAPÍR

   BIOODPAD

   SMĚSNÝ ODPAD    KOV

   BÍLÉ A BAREVNÉ SKLO

   LEHKÉ OBALY

   SBĚRNÉ STŘEDISKO ODPADU



Vymaluj a udělej si 
svoje vlastní auto 
Saubermacher!
Vystřihni předlohu a 
slož ji podle tečkova-
ných čar.





Vlastník a vydavatel média: Saubermacher Dienstleistungs AG, Hans-Roth-Straße 1, 8073 Feldkirchen bei Graz | Celkové řízení projektu: Koncer-
nová komunikace Saubermacher: Bernadette Triebl-Wurzenberger, vedoucí redakce Saubermacher: Kerstin Klement, vedoucí grafiky a designu 
Saubermacher: Martina Majland | Fotografie: Pokud není uvedeno jinak, Saubermacher | Úprava a výroba: josefundmaria communications, Wein-
holdstraße 20, 8010 Graz
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Kontakt 

Saubermacher Dienstleistungs AG 
Hans-Roth-Straße 1 

8073 Feldkirchen bei Graz

+43 59 800 | office@saubermacher.at
saubermacher.at
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