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Toto environmentální prohlášení popisuje společnost Bombardier 

Transportation Czech Republic a.s. (v textu pak dále jen společnost nebo 

BT CZ) a její chování ve smyslu požadavků Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady(ES) č. 1221/2009 ze dne 29.listopadu 2009, o 

dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro 

environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady 

(ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES a je 

validováno nezávislým akreditovaným environmentálním ověřovatelem.  

Environmentální prohlášení je určeno zainteresované veřejnosti a 

dalším třetím stranám s cílem informovat je o vlivu společnosti na 

životní prostředí. 

Environmentální prohlášení je dostupné v tištěné formě na recepci 

společnosti a v elektronické podobě na internetových stránkách naší 

společnosti: http://www.bombardier-transportation.cz/. 

Aktualizace environmentálního prohlášení za předchozí rok bude 

prováděna jednou ročně do 30.6. aktuálního roku.  

 

V České Lípě, dne 23. 5. 2016       

Juraj Cagáň                  

Představitel vedení pro EMS 

 

 

 



 

 

3  

 

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ BOMBARDIER TRANSPORTATION CZECH REPUBLIC A.S. 

OBSAH   

1. ÚVODNÍ SLOVO………………………………………………………………………………….…………………4 

2. IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI…………………………………………………………………………………5 

3. POPIS SPOLEČNOSTI……………………………………………………………………………………………..6 

 3.1 Bombardier ……………………..………………………………………………………………..6 

 3.2 Bombardier Transportation………………………………………………………………..6 

 3.3 Celková charakteristika lokality……………………………………………………….….8 

 3.4 Popis výrobního cyklu……………………………………………………………….………..8 

 3.5 Historie společnosti……………………………………………………………………….……9 

 3.6 Současný výrobní program………………………………………………………………..12 

4. SYSTÉM EMS SPOLEČNOSTI………………………………………………………………...................13 

 4.1. Integrovaný systém řízení………………………………………………………………..13 

 4.2 Organizační schéma společnosti…………………………………………………..…..14 

 4.3 Popis systému EMS……………………………………………………………………………15 

 4.4. Politika ochrany životního prostředí…………………………………………………16 

5. ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY…………………………………………………………..…………………18 

6. ENVIRONMENTÁLNÍ CÍLE…………………………………………………………………………………….20 

7. VLIV ČINNOSTI SPOLEČNOSTI NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………..................27 

 7.1 Vodní hospodářství…………………………………………………………………….…….27 

 7.2 Ochrana ovzduší…………………………………………………………………….…….…..28 

 7.3. Odpadové hospodářství…………………………………………………………..……..29 

 7.4 Spotřeby energií……………………………………………………………………….….….30 

 7.5 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky…………….32 

8. KLÍČOVÉ INDIKÁTORY…………………………………………………………………………………………33 

9. DALŠÍ FAKTORY TÝKAJÍCÍ SE VLIVU ČINNOSTI SPOLEČNOSTI                                                              

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………….38 

9.1 Legislativní a jiné požadavky, hodnocení souladu…………………………….38 

9.2 Externí komunikace………………………………………………………………………….39 

10. DEFINICE A ZKRATKY………………………………………………………………………………  ..…….40 

PROHLÁŠENÍ O ČINNOSTECH ENVIRONMENTÁLNÍHO OVĚŘOVATELE……… …………..42 

 



 

 

4  

 

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ BOMBARDIER TRANSPORTATION CZECH REPUBLIC A.S. 

1. ÚVODNÍ  SLOVO                

 

Vážení spolupracovníci, obchodní partneři, zainteresovaná veřejnosti, 

vedení společnosti  Bombardier Transportation Czech Republic a.s. si je plně vědomo své odpovědnosti 

za řízení veškerých činností organizace ve vztahu k šetrnému využívání přírodních zdrojů a minimalizaci 

možných nežádoucích dopadů činnosti organizace na životní prostředí.  

Proto jsme již v roce 2000, jako první v našem regionu, zavedli systém environmentálního managementu 

dle normy ČSN EN ISO 14001. Účast naší společnosti v programu EMAS je dalším krokem k naplnění 

našich zásad a závazků stanovených v politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního 

prostředí. 

Důsledné dodržování podmínek stanovených českými právními předpisy je pro nás naprostou 

samozřejmostí. Disciplinované naplňování právních požadavků však nepovažujeme za konečný cíl a tam, 

kde jsme identifikovali potenciál ke zlepšení nad rámec těchto požadavků, hodláme neustále zlepšovat 

naše výsledky v těchto oblastech. Rychlost a rozsah neustálého zlepšování je určován společností v 

závislosti na ekonomických možnostech a ostatních vnějších okolnostech. 

Jedním ze strategických cílů společnosti je i prokazovat našim zákazníkům a ostatním zainteresovaným 

stranám svoji schopnost řídit nejenom kvalitu, cenu a včasnost dodávek našich výrobků, ale také 

ochranu životního prostředí při všech našich aktivitách.  

A toto environmentální prohlášení potvrzuje, že společnost Bombardier Transportation Czech Republic 
a.s. tento cíl plní. 

 

 

    

        

                                                              

 

                                                                                                       

                                                 

                                                  Kurt Lievens 

                                             Generální ředitel 
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2. IDENTIFIKACE  SPOLEČNOSTI 

Jméno společnosti: Bombardier Transportation Czech Republic  a.s. 

 

Zápis v obchodním rejstříku:   Oddíl B, vložka 496, vedená u  Krajského soudu Ústí nad Labem 

 

Adresa: Svatopluka Čecha 1205, 470 01 Česká Lípa 

 

IČO: 499 02 083 

 

DIČ: CZ49902083 

 

Statutární orgán: Kurt Lievens 

 Generální ředitel 

 tel: +420 487 802 100 

 fax: +420 487 802 103 

 

Představitel vedení pro EMS:  Juraj Cagáň 

 Manažer HSE 

 tel: +420 487 802 130 

 fax: +420 487 802 103 

 

Certifikace:        ISO    9000 od r. 1997 

        ISO   14001 od r. 2000 

        OHSAS  18001  od r. 2004 

        IRIS  od r. 2011 

        EMAS od r. 2012 

 

Výrobní program: vozové skříně, svařované podskupiny a dílce pro kolejová 

vozidla 

 

Pracovní cyklus: ranní, odpolední a noční směny (v pracovní dny), vybraná 

pracoviště mají nepřetržitý provoz  

 

Počet zaměstnanců: 1 032 (806 kmenových a 226 externích, stav k 30. 4. 2016) 

 

Nadmořská výška: 248 m n. m. 

 

Plocha podniku: 181 629 m2  

 

Zastavěná plocha podniku:  cca 57 000 m2 
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3. POPIS  SPOLEČNOSTI 

3.1 BOMBARDIER 
Společnost Bombardier je jediný světový výrobce, jehož výrobní program obsahuje jak výrobu letadel, 

tak i kolejových vozidel.  V obou těchto oblastech vybudoval rozsáhlé a různorodé portfolio vítězných 

řešení mobility v nejrůznějších podmínkách napříč celým světem. 

Po celém světě Bombardier zaměstnává více než 70 000 zaměstnanců.  Má dvě hlavní výrobní divize: 

Bombardier Aerospace a Bombardier Transportation. 

 

3.2 BOMBARDIER TRANSPORTATION 
Bombardier Transportation je světovým lídrem na trhu kolejových vozidel. Zaměstnává více než 39 000 

zaměstnanců v 75 závodech 28 států celého světa.  
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Po celém světě v současnosti jezdí v 60 státech více než 100 000 kolejových vozidel, která byla vyrobena 

v závodech Bombardier Transportation.  Široké spektrum kolejových vozidel ve výrobním programu 

Bombardier Transportation je jasně patrné na následujících obrázcích.  

 

. 
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3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA LOKALITY  
Lokalita Bombardier Transportation Czech Republic a.s. se nachází v okrese Česká Lípa, v JZ části města 

Česká Lípa, 1,5 km JZ od centra města.  

Areál podniku leží v průmyslové zóně města, v rovinatém území Českolipské kotliny. Areál je řídce 

porostlý dřevinami, především v JV části a na okrajích. Přes pozemek podniku neprotéká žádná vodoteč. 

Areál podniku je napojen na místní komunikaci a železnici. Z územně správního hlediska patří areál 

podniku do katastrálního území Česká Lípa (kód k.ú. 621382). Území podniku má tvar nepravidelného 

šestiúhelníku s nejdelší stranou V - Z (rozměry zhruba 600 x 380 m) a je oploceno. Vstup do podniku je 

možný pouze přes hlavní vrátnici (pro zaměstnance, návštěvy a silniční vozidla) a vlečkovou branou (pro 

kolejová vozidla). 

3.4 POPIS VÝROBNÍHO CYKLU 
V současné době je hlavním programem strojírenské výroby především výroba a montáž vozových skříní 

(projekt T2, Regio 2N) a zcela nebo částečně zkompletovaných svařovaných podskupin osobních vozů a 

vozů metra (projekty NAT a MF2000) a subdodávky součástek jiným výrobcům kolejových vozidel. 

Základními vstupními surovinami podniku jsou válcované a valené kovové materiály (plechy, plechy 

nerez, plochá ocel, pásky, kulatina, tyčovina, úhelníky, jehlanové profily apod.). Dalšími vstupními 

materiály jsou barvy, ředidla, oleje, odmašťovadla, spojovací materiál (šrouby, vruty, nýty, dráty) a 

materiál režijní. Materiál je dovážen nákladní automobilovou dopravou po vnitřních zpevněných 

obslužných komunikacích podniku. Příjem materiálu probíhá na vyhrazených skladovacích místech. 

Pokud není materiál převezen přímo na linky výrobních provozů, je ukládán v příslušných skladech.  

Ze skladových objektů je materiál převážen do budovy přířezu a mechanického provozu, kde je 

rozdělován pomocí laserového paprsku. Po provedení přířezu postupuje materiál do mechanického 

provozu, kde je rovnán na rovnacím zařízení, ohraňován na ohraňovacím lisu a dále obráběn na NC 

strojích, vrtačkách a frézách.  Po provedení hranění a obrábění postupuje materiál do provozů, svařování 

a montáže podskupin. Odmaštění po obrábění je prováděno v hale F. V halách výroby podskupin je 

prováděna montáž podskupin.  

Po ukončení montáže postupuje materiál do provozů tryskání. Tryskání menších částí je prováděno 

v hale F, tryskání vozů a velkých komponentů je prováděno v hale C. Poslední část výrobního procesu je 

realizována v halách G a C, kde mimo již uvedeného tryskání probíhá lakování dílců a komponentů, 

lakování, tmelení a broušení vozových skříní a konečné úpravy a přejímky. Nachází se zde také stříkací a 

sušící kabiny, pracoviště stříkání dutin, linka nástřiku dílců a podskupin, přípravna barev a příruční sklad 

barev. 

K zajištění hlavního výrobního procesu se v areálu podniku nachází množství pomocných provozů a 

objektů. Pomocnými provozy jsou budova údržby a nástrojárna s přístavbami, rentgenové pracoviště s 

fotolaboratoří, zkušební laboratoř, odpařovací stanice technických plynů, budovy a objekty skladů a tři 

posuvny. Pro zajištění provozu celého areálu podniku a zajištění sociálních potřeb jsou provozovány 

administrativní budovy, jídelna, recepce, sociální zařízení, požární zbrojnice, požární nádrž, plynová 

regulační stanice, vstupní trafostanice a provozní trafostanice. 
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3.5 HISTORIE SPOLEČNOSTI 
Historie podniku začíná dnem 8.9.1918, kdy 

Miessler Josef, továrník v Moldenavě, Richter 

Richard, továrník ve Varnsdorfu a Boetschen 

Petr, továrník v  Podluží u Varnsdorfu založili 

společnost pod firemním názvem „Severočeská 

vozovka a strojírna, s.r.o., v České Lípě. Závod 

budovaný jako vagónka sestával z jedné 

montážní haly, k níž v dalších letech přibyly další 

tři mechanické dílny, kotelna, kovárna a 

administrativní budova. 

Až do třicátých let se výroba zaměřovala na 

nákladní vozy, osobní a speciální vagóny, 

tramvaje a motorové vozy. 

Hospodářská krize třicátých let měla za následek 

snížení objemu výroby železničních vagónů a 

tudíž nezbytnou orientaci na strojírenskou 

výrobu jiného charakteru např. potravinářské 

stroje, pomocná stavební zařízení, 

transformátory, kompresory a kropicí vozy. Od 

roku 1935 zde byla i opravna automobilů Tatra 

a karosárna autobusů.  

V roce 1932 odvrátil hrozbu konkurzu svobodný 

pán Dr. Hans Ringhoffer, majitel 

Ringhofferových závodů v Praze na Smíchově, 

který vložil do podniku svůj kapitál a stal se 

majoritním vlastníkem. Závod byl přejmenován 

na Bohemia, vozovka a strojírna, s.r.o., v České 

Lípě, stal se součástí koncernu Ringhoffer Tatra 

a jeho výrobky nesly značku VAGOMA. 

V letech druhé světové války závod Bohemia 

zaměřuje svoji výrobu na nový válečný výrobní 

program. Vyrábějí se obrněné vozy, vojenské 

polní saně, polní lůžka do nákladních 

železničních vozů, karoserie poštovních vozů a 

terénní polní vozy. Závod se rozšířil o novou 

administrativní budovu, dřevěnou budovu pro 

montáž speciálních vozů a rozšířila se truhlárna. 

Avšak ke konci války byly bombardováním 

zničeny montovna I. a III., správní budova, 

dřeviště a kolejiště.  

Dne 24.10.1945 došlo v souladu s dekrety 

prezidenta Beneše ke znárodnění závodu. 

V roce 1946 byla znovu vybudována budova 

lakovny. První výrobou po osvobození bylo 

dokončení čtyřnápravových vozů o obsahu 33,5 

m3 o nosnosti 60 tun, výsypné vozy Talbot pro 

SHD o nosnosti 75 tun a obsahu 88 m3, nákladní 

vozy řady Zsr, kryté nákladní vozy pro Turecko a 

plošinové nákladní vozy řady 2-Odr pro ČSD.   

1.1.1950 se závod stal samostatným národním 

podnikem nesoucím název „Českolipská 

vagónka, národní podnik v České Lípě“ a 

nedlouho poté „Vagónka TATRA Česká Lípa, 

národní podnik“.  

V padesátých letech se vyrábělo hlavně na 

export. Pro SSSR nádobové vozy, trakční vozy a 
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podvozky, otevřené vagóny řady Vtr pro 

Bulharsko a Indii, kryté vozy řady Ztr pro Řecko 

a 5000 nákladních vagónů pro Indonésii. 

V letech 1957 – 1958 byla vybudována nová 

hala mechanických dílen a vlastní konstrukce. 

Výsledkem práce vlastních konstruktérů byl 

nákladní vůz řady Zsa, který reprezentoval 

podnik na prvním československém veletrhu 

v Brně v roce 1959. 

V roce 1957 byl závod začleněn do Sdružení 

československých vagónek ve Studénce. 

V roce 1960 byl postaven první prototyp 

krytého vozu řady Zac, později Zaz, 

s přesuvnými střechami. Vůz řady Zac dosáhl 

světové úrovně a byl dokonce prvním typem na 

evropských dráhách, který při čtyřnápravové 

konstrukci a únosnosti 60 tun byl vybaven 

bezvadně fungujícími přesuvnými střechami. 

V roce 1965 byla zahájena výroba vozů Zac a 

Zaz. Na mezinárodním veletrhu v Lipsku 1968 

získal vůz Zaz zlatou medaili. Na závodě se 

začalo používat nového způsobu sváření 

v ochranné atmosféře CO2, na aparátech vlastní 

výroby. Do provozu byla uvedena nová 

tryskárna, byla postavena budova pomocných 

provozů a budova skladu přípravků. Úsilí o 

zajištění kontroly jakosti bylo podpořeno 

instalací rentgenu pro kontrolu jakosti svárů a 

skrytých vad materiálu.  

V sedmdesátých letech se závod dále rozvíjel, 

byla vybudována nová vagónová vlečka 

s vagónovou váhou a obrysnicí. V roce 1974 

byla zajištěna investiční výstavba a nová 

technologie v hodnotě 15 milionů Kč. V roce 

1978 byla zahájena přestavba a prodloužení 

první koleje. Vyráběly se velké série vozů typu 

Zaz, Utz a Npp, čtyřnápravové vagóny Ppr pro 

NSR, vagóny Leks pro NDR, typy Za, Zav, Les, Vte 

a Gbs. 

1.1.1994 vznikla Vagónka Česká Lípa, akciová 

společnost. 

V roce 1996 získala Deutsche Waggonbau AG 

majoritní podíl akcií, ve výši 73 %.  

V roce následujícím byl zahájen rozsáhlý 

restrukturalizační a investiční program, v jehož 

rámci bylo do konce roku 1998 investováno cca 

20 milionů DM. Cílem tohoto programu bylo 

optimalizovat průběh podnikových procesů, 

zlepšit logistiku a instalovat nové technologie.  

5.2.1997 získal podnik certifikaci systému řízení 

jakosti podle EN ISO 9003 a o 10 měsíců později 

i podle EN ISO 9001. 

Od 1.2.1998 se novým majitelem podniku stává 

kanadský koncern Bombardier Inc., jehož divize 

Bombardier Transportation získala Deutsche 

Waggonbau AG. Vagónka Česká Lípa a.s. se 

stává součástí jednotky na výrobu nákladních 

vozů – Freight Car Unit, která je začleněna do 

skupiny Continental Europe Bombardier 

Transportation.      
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Od počátku roku 1999 probíhaly práce na 

zavádění systému EMS podle EN ISO 14 001, 

které vyvrcholily v září r. 2000 certifikačním 

auditem. 12.9.2000 byl podnik podle této 

normy certifikován. 

 

V roce 2001 došlo v rámci organizačních změn 

ke změně zařazení našeho podniku do divize 

Industrial, Zóna I. a tím i ke změně výrobního 

programu z nákladních vagónů na podskupiny 

pro osobní vozy a tramvaje. 

V říjnu 2003 bylo změněno jméno společnosti 

na Bombardier Transportation Czech Republic, 

a.s. Cílem změny obchodní firmy, která byla 

schválena na valné hromadě akcionářů v červnu 

2003, bylo posílit identifikaci naší společnosti 

s obchodní značkou Bombardier a její 

příslušnost ke skupině Bombardier 

Transportation. 

V březnu 2004 byla divize Industrial zrušena  a 

náš podnik byl zařazen do divize Mainline & 

Metros, což se ale nijak nedotklo stávajícího 

výrobního programu. 

Od poloviny roku 2003 probíhaly práce na 

zavádění systému BOZP podle OHSAS 18001,  

které vyvrcholily v listopadu roku 2004 

certifikačním auditem. 7.12.2004 byl podnik 

podle této normy certifikován. 

V roce 2007 byl závod zařazen do OBU2 v rámci 

divize Mainline & Metros. 

V roce 2008 došlo ke zrušení divize Mainline & 

Metros a její nahrazení divizí Passengers,s 

totožným výrobním programem. 

V průběhu roku 2011 probíhaly práce na 

zavedení systému EMAS, které vyvrcholily 

v prosinci ověřením environmentálního 

prohlášení a registrací naší společnosti 

v programu EMAS v květnu 2012.  

V dubnu 2012 byl náš závod zařazen do divize 

Rolling Stock Atlantic & Services (RSAS). V rámci 

divize pak byl zařazen do hospodářské jednotky 

Rolling Stock Western Europe. 

Další změna proběhla v roce 2013, kdy byl BT 

rozdělen do čtyř regionálních divizí, v jejichž 

rámci je BT CZ zařazena do divize Central / 

Eastern Europe & CIS. 

V listopadu 2014 byl náš závod, spolu se 

závodem ve Wroclavi, zařazen do nově vzniklé 

divize Carbody and Welded Subassemblies. 

Zatím poslední změna byla realizována na 

počátku roku 2016, kdy byl náš závod zařazen 

do divize Internal Supply Chain. 

Žádná z popsaných změn zařazení podniku 

neměla vliv na výrobní program. 
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3.6 SOUČASNÝ VÝROBNÍ PROGRAM 
Současný výrobní program je zaměřen na zákazníky převážně z EU. Představuje tři základní projekty 

regionálních a příměstských vlaků pro zákazníky z Německa a Francie. Čtvrtým projektem je výroba 

komponentů pro vozy pařížského metra. 

Celkový vzhled a základní technická data finálních výrobků: 
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4. SYSTÉM  EMS  SPOLEČNOSTI 

4.1 INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ 
Systém EMS je v BT CZ součástí integrovaného systému řízení dle požadavků norem ČSN EN ISO 

9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2009, Nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady o EMAS č. 1221/2009, 

OHSAS 18001:2007 a IRIS:2009.  

Jednotlivé systémy byly certifikovány v tomto pořadí: systém kvality v roce 1997, systém ochrany 

životního prostředí v roce 2000, systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2004 a 

systém řízení podle mezinárodní normy železničního průmyslu v roce 2011. 

V systému EMAS byla společnost BT CZ registrována v květnu 2012. 

Integrovaný systém řízení je zaveden v rozsahu nabídky, konstrukce a výroby železničních komponentů a 

výroby svařovaných podskupin a jeho požadavky jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti a 

zaměstnance dodavatelů, kteří se v areálu společnosti pohybují. 
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4.2  ORGANIZAČNÍ SCHEMA SPOLEČNOSTI 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

16  
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4.3  POPIS SYSTÉMU EMS 
Nejvyšším představitelem systému EMS v podniku je představitel vedení pro EMS, který je pracovním a 

poradním orgánem generálního ředitele pro zajišťování a koordinaci všech činností při udržování a 

zavádění systému řízení dle požadavku norem ČSN EN ISO 14001. Je jmenován generálním ředitelem a 

jemu je také ve své činnosti podřízen. V současnosti je tato funkce zastávána v osobě manažera HSE, 

který je členem vedení podniku a pravidelně se účastní porad vedení a.s. 

PVE spolupracuje s Radou QHSE, což je pracovní a poradní orgán generálního ředitele a.s. v oblasti 

systémů řízení, jmenovaný generálním ředitelem. 

Ekologická politika podniku je zakotvena v Příručce systémů managementu EMS a BOZP a její zásady 

jsou rozpracovány na jednotlivé cíle a cílové hodnoty. Cíle a cílové hodnoty vycházejí z Registru 

environmentálních aspektů a Registru legislativních a jiných požadavků. Vlastní realizace cílů a cílových 

hodnot je popsána v realizačních programech.  

Vyhodnocování pokroku při aplikaci EMS je prováděno pomocí interních auditů. Pro tuto činnost byl 

vedením podniku jmenován tým interních auditorů, jehož členové byli k výkonu této funkce vyškoleni 

externí firmou.  

Výsledky vyhodnocování jsou přezkoumávány vedením podniku a poté vhodnou a přístupnou formou 

zveřejňovány zaměstnancům podniku (na podnikových informačních tabulích). Zaměstnanci podniku 

jsou v rámci systému školení EMS seznamováni s výsledky monitoringu environmentálních aspektů 

podniku na životní prostředí.  

Organizace má zavedený postup pro příjem, dokumentaci a reakci na informace a požadavky veřejnosti 

a zainteresovaných stran. Tento postup zahrnuje dialog se zainteresovanými stranami a zvažuje 

oprávněnost jejich zájmů. Tyto postupy se zabývají také nezbytnou komunikací s veřejností a veřejnými 

institucemi, které se týkají havarijních plánů a dalších zásadních otázek z oblasti ekologie.  

Pro řešení mimořádných a havarijních situací v podniku bylo vedením podniku jmenováno podnikové 

zásahové družstvo, které je metodicky vedeno podnikovým požárním technikem. 

Naše společnost se v roce 2008 zapojila do projektu 

Zelená firma a umožňuje tak svým zaměstnancům zbavit 

se ekologickým způsobem vysloužilých drobných 

elektrospotřebičů a baterií, čímž rozšiřuje svoje aktivity v 

oblasti ochrany životního prostředí. 

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do 

sběrného boxu, který je umístěn v hlavní administrativní budově. Snadná recyklace vysloužilých 

elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty do sběrného dvora či na speciální místo zpětného odběru je 

předpokladem pro podporu uvědomělého chování občanů. Projekt byl spuštěn v lednu roku 2008 a v 

současné době je v něm zapojeno více než 1 000 firem. 
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4.4  POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Environmentální politika a politika BOZP naší společnosti je přejata od Bombardier Inc., která ji vytváří 

centrálně pro všechny své závody po celém světě. Bombardier Inc. tuto politiku podle potřeby 

přezkoumává a upravuje tak, aby vždy plně odpovídala poslání a cílům společnosti. 

Současná aktuální environmentální politika je integrována s politikou bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a byla schválena v říjnu 2015. Politika obsahuje závazek k neustálému zlepšování, prevenci rizik 

BOZP, plnění legislativních požadavků a dalších požadavků, kterým organizace podléhá.  Politika 

poskytuje rámec pro stanovování a přezkoumání cílů a cílových hodnot a jsou s ní seznamováni všichni 

zaměstnanci.   
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5. ENVIRONMENTÁLNÍ  ASPEKTY 

Organizace zpracovala a udržuje registr environmentálních aspektů svých činností, které může řídit a na 

které může podle očekávání mít určitý vliv, tak, aby mohly být určeny ty aspekty, které mají nebo mohou 

mít významné dopady na životní prostředí.  

Následující tabulka uvádí aktuální přehled všech významných environmentálních aspektů, tak jak byly 

identifikovány při poslední aktualizaci (ze dne 18. 9. 2015). 

 

Postup k identifikaci aspektů, tvorba a údržba registru je detailně upravena směrnicí “Identifikace a 

posouzení environmentálních aspektů”.  Jednotlivé identifikované environmentální aspekty, uvedené 

v registru, jsou vyhodnoceny z  hlediska závažnosti dopadu, pravděpodobnosti výskytu, 

identifikovatelnosti projevu, přímých nákladů a legislativních požadavků. Jako významné jsou 

vyhodnoceny ty aspekty, jejichž faktor významnosti (F) je větší nebo roven 36. 

Společnost provedla hodnocení aspektů, které vznikají nebo jejichž vznik není zcela vyloučen jak pro 

podmínky běžného provozu, tak i pro potenciální havarijní situace. 
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Dlouhodobým cílem EMS je redukovat počet významných environmentálních aspektů a jejich závažnost 

z hlediska eliminace jejich dopadu na životní prostředí. Připojený graf ukazuje, jak se tento závazek daří 

plnit. 

 

 

V minulých letech se organizačními a technickými opatřeními podařilo eliminovat například tyto aspekty:  

• Produkce emisí lakovny do ovzduší – faktor významnosti z původní hodnoty 45 klesl na 30 

• Úkapy barev při manipulaci v přípravně barev – původní hodnota 36, nyní 18 

• Možnost kontaminace životního prostředí při nakládání s odpady ve sběrném dvoře při 

normálním provozu – původní hodnota 72, nyní 36 

• Možnost kontaminace životního prostředí při nakládání s odpady ve sběrném dvoře při havarijní 

situaci – původní hodnota 54, nyní 27 

• Havarijní úniky pitné vody – původní hodnota byla 36, nyní 24 
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6. ENVIRONMENTÁLNÍ  CÍLE 

Environmentální cíle jsou každoročně stanovovány centrálně vedením divize a jsou závazné pro všechny 

závody. Cíle jsou stanoveny tak, aby byly v souladu a vhodně odrážely politiku HSE Bombardier. 

Cílové hodnoty jsou odvozeny ze stanovených cílů podniku a vyjadřují, pokud je to možné, konkrétní 

kvantifikace množství, hodnot apod., kterých chce podnik v rámci EMS dosáhnout. Jednotlivé cíle a 

cílové hodnoty jsou detailněji rozpracovány v realizačních programech, kde jsou jasně stanoveny 

postupy pro jejich dosažení, odpovědné osoby, termíny a odhad nákladů potřebných k jejich dosažení. 

Pro rok 2015 byl ponechán v platnosti systém hodnocení dosažených hodnot, a to tak, že se použijí jak 

absolutní, tak i relativní hodnoty (přepočet na 200 000 výrobních hodin) a platí přísnější kritérium.  

CÍL  UKAZATEL 
CÍLOVÁ 

HODNOTA 
STAV PLNĚNÍ V ROCE 2015 

SNÍŽENÍ EMISÍ 
SKLENÍKOVÝCH 

PLYNŮ 

t CO2eq - 4% oproti 2014 NESPLNĚNO 

Dosažené hodnoty: 

+ 14% (relativní hodnota) 

- 3% (absolutní hodnota) 
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CÍL  UKAZATEL 
CÍLOVÁ 

HODNOTA 
STAV PLNĚNÍ V ROCE 2015 

MINIMÁLNÍ 
DOPAD PROVOZU 

NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Podnikatelské 
plány uhlíkové 

neutrality 

Realizace opat ření 
na snížení produkce 

CO2 

SPLNĚNO 

V roce 2015 bylo p ři realizaci t ěchto 
opat ření proinvestováno cca 150 tis. K č 
s předpokládanou ro ční redukcí cca 31 t 

CO2. 

SNÍŽENÍ 
SPOTŘEBY 

ENERGIÍ 

 

Spot řeba energií 
v GJ 

 

- 2% oproti 2014 NESPLNĚNO 

Dosažené hodnoty: 

+ 15% (relativní hodnota) 

- 1,5% (absolutní hodnota) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTING 
EMISÍ VOC 

Emise t ěkavých 
organických 

látek 

Změřené nebo 
vypo čítané 

množství emisí VOC 
musí spl ňovat 

stanovené limity 

SPLNĚNO 

Výpo čty a protokoly z m ěření emisí 
prokazují pln ění emisních limit ů. 

 



 

 

22  

 

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ BOMBARDIER TRANSPORTATION CZECH REPUBLIC A.S. 

 

 
 

CÍL  UKAZATEL 
CÍLOVÁ 

HODNOTA 
STAV PLNĚNÍ V ROCE 2015 

SNÍŽENÍ 
SPOTŘEBY VODY 

Spot řeba vody 
v m 3 

- 1% oproti 2014 NESPLNĚNO 

Dosažené hodnoty: 

+ 11% (relativní hodnota) 

- 6% (absolutní hodnota) 

 

 

 

 

 

 

 

ÚDAJE O 
ODPADNÍCH 

VODÁCH 

Vypoušt ění 
odpadních vod 

Kontrolní vzorky OV 
musí spl ňovat 

stanovené limity 

SPLNĚNO 
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CÍL  UKAZATEL 
CÍLOVÁ 

HODNOTA 
STAV PLNĚNÍ V ROCE 2015 

SNÍŽENÍ 
CELKOVÉHO 

MNOŽSTVÍ 
ODPADU 

Množství odpadu 
v t 

- 3% oproti 2014 NESPLNĚNO 

Dosažené hodnoty: 

+ 21% (relativní hodnota) 

+ 6% (absolutní hodnota) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLÁŠENÍ O 
EKOLOGICKÝCH 

NEHODÁCH A 
POKUTÁCH 

Počet nehod / 
výše pokut 

v eurech 

Implicitn ě: 0 SPLNĚNO 
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CÍL  UKAZATEL 
CÍLOVÁ 

HODNOTA 
STAV PLNĚNÍ V ROCE 2015 

SNÍŽENÍ 
MNOŽSTVÍ 

NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU 

Množství 
nebezpe čného 

odpadu v t 

- 3% oproti 2014 NESPLNĚNO 

Dosažené hodnoty: 

+ 21% (relativní hodnota) 

+ 3% (absolutní hodnota) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMÁLNÍ 
DOPAD 

VÝROBKU NA 
ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Přenos 
environmentálních 

požadavk ů na 
dodavatele 

Procurement 
zahrne požadavky 

DfE do 
dodavatelských 
smluv se všemi 
strategickými 

dodavateli 

SPLNĚNO 
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CÍL  UKAZATEL 
CÍLOVÁ 

HODNOTA 
STAV PLNĚNÍ V ROCE 2015 

ŠKOLENÍ HSE Existuje program 
zahrnující 
všechny 

zaměstnance 

V průměru 8 hodin 
školení / 

zaměstnance / rok 

SPLNĚNO 

Dosažená hodnota: 

8,03 hod.  

 

 

Jak je z uvedeného přehledu zřejmé, některé cíle se v loňském roce nepodařilo splnit. Dají se rozdělit do 

dvou skupin s různými vlivy na konečný výsledek. 

První skupinu tvoří ukazatelé spotřeby energií a vody, kdy v absolutních číslech bylo sice dosaženo 

záporných hodnot oproti roku 2014 a v případě spotřeby vody i překročení stanoveného cíle, ale po 

přepočtu na relativní hodnoty se dostaly do výrazného plusu. To bylo způsobeno poklesem výrobních 

hodin v roce 2015 (-17% oproti roku 2014). 

Ve druhé skupině jsou oba ukazatelé produkce odpadů (O a N odpady). Tady jsou výsledky ovlivněny 

stanovenou metodikou vedení divize, kdy jsou do výsledných hodnot započítány všechny odpady, které 

podnik vyprodukuje. Tedy i kovový šrot, který tvoří 75% celkového objemu odpadů a v meziročním 

srovnání (2014 / 2015) dosáhl nárůstu o 28%. Prodej tohoto odpadu ale zajišťuje celkový zisk 

z odpadového hospodářství (prodej šrotu – náklady na likvidaci ostatních druhů odpadů) za rok 2015 ve 

výši 3 683 tis. Kč.    

Proto byl pro ukazatel produkce odpadů na rok 2016 stanoven cíl nový, tzv. „Waste Index“.  Ten počítá 

jen s odpady, které už nelze dále zhodnotit (non-valorized waste) a musí být nějakým způsobem 

likvidovány.  
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Environmentální cíle pro rok 2016 byly stanoveny vedením podniku a jsou shrnuty v následující tabulce. 

Pro každý jednotlivý cíl byla stanovena osoba odpovědná za jeho realizaci a pro všechny cíle byly 

vypracovány realizační programy, které podrobně stanovují jednotlivé kroky, odpovědné osoby, termíny 

a náklady potřebné pro dosažení jednotlivých cílů. 

ENVIRONMENTÁLNÍ CÍLE 2016 

 

DLOUHODOBÝ 
ZÁMĚR 

KPI CÍL GARANT 

MINIMÁLNÍ  

DOPAD  

PROVOZU 

NA 

ŽIVOTNÍ  

PROSTŘEDÍ 

Waste Index 

(t / 200 000 h) 

67 

 

HSE 

J. Cagan  

Spot řeba energie* 

Emise skleníkových 
plyn ů* 

Spot řeba vody* 

(* přepočet na 200 000 h) 

- 1% 

- 2% 

 

- 0,5% 

 

HSE 

J. Cagan 

REPORTING 
EKOLOGICKÝCH 
NEHOD A POKUT 

 

Počet nehod / výše 
pokut v EUR 

Cíl =  0 / 0 HSE 

J. Cagan 

ZVYŠOVÁNÍ 
POVĚDOMÍ 
ZAMĚSTNANCŮ 

HSE školení (h) V průměru 8 hodin školení / 
zaměstnanec / rok.  

HR 

M. Balážová 
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7. VLIV  ČINNOSTI  SPOLEČNOSTI  NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  

Jak je z přehledu významných environmentálních aspektů patrné, činnost společnosti ovlivňuje hlavně 

oblast ovzduší, vodního hospodářství, nakládání s odpady, nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami a směsmi a spotřeby energií.  

7.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
V souladu s principy politiky EMS a se 

stanovenými cíli společnosti je ve vodním 

hospodářství kladen důraz na minimalizaci 

produkce odpadních vod a při jejich vypouštění 

se dbá na minimalizaci negativních vlivů na 

životní prostředí v  souladu s požadavky 

legislativy a správních orgánů. 

 Nejdůležitějšími dotčenými legislativními 

požadavky jsou zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a 

vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech 

nakládání se závadnými látkami a náležitostech 

havarijního plánu, ve znění pozdějších předpisů. 

Dle tohoto požadavku byl na základě překročení 

stanoveného limitu shromážděných 

nebezpečných látek zpracován havarijní plán, 

který byl schválen vodoprávním úřadem. 

Zdrojem vody v areálu podniku je městský 

vodovod, množství odebrané vody je 

kontinuálně evidováno na PC u energetika 

podniku a kontrolováno ve fakturaci. 

Splaškové vody, srážkové vody a technologické 

OV jsou odváděny jednotnou kanalizací na 

městskou ČOV. 

Nejvýznamnějším povrchovým tokem v blízkosti 

podniku je řeka Ploučnice, tekoucí severně od 

areálu. Jižním směrem od areálu protéká 

Robečský potok. Areál podniku neleží 

v zátopové oblasti těchto toků. 

Voda je využívána pro pracovníky podniku 

(pitná voda, voda pro podnikovou kantýnu a 

voda pro hygienické a sociální účely), k 

technologickým účelům (lakovna, odmašťování, 

údržba, stavební činnost) a jako voda požární. 

V areálu podniku je umístěno pět lapolů, ve 

čtyřech případech sloužících k zachycení 

dispergovaných částic látek lehčích než voda 

(ropné látky) a v jednom případě k odloučení a 

zachycení tuků z podnikové kantýny. 

První  lapol je umístěn v prostoru naftové 

nádrže Bencalor (objem 16 m3) a jsou do něho 

jímány srážkové vody z prostoru výdeje 

pohonných hmot, čímž je zajištěno jejich 

předčištění před odvodem do kanalizace. 

Druhý lapol, koalescenční odlučovač ropných 

látek KX – 20, slouží ke kontinuálnímu čištění 

odpadních vod kontaminovaných volnými 

ropnými látkami nebo jejich nestabilními 

emulzemi. Odlučovač je použit k předčištění 

odpadních srážkových vod odtékajících 

z manipulační plochy před opravnou 

motorových vozíků a části parkoviště osobních 

automobilů.   

*) NL, NEL, RAS, PAL, EL, SO4, F, Cl, PCELK., NCELK., N-NH4   
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Třetí lapol, odlučovač lehkých kapalin AS TOP 

15, slouží k předčištění odpadních srážkových 

vod ze zbytku parkoviště osobních automobilů.   

Čtvrtý lapol je umístěn uprostřed vyspádované 

parkovací plochy pro automobily, zásobující 

podnikovou kantýnu a slouží k předčištění 

odpadních srážkových vod z této plochy. 

Pátý lapol je umístěn na odtoku OV z objektu 

podnikové kantýny a zachycuje živočišné a 

rostlinné tuky v OV, které vznikají převážně 

z procesu mytí použitého nádobí. 

Sledování kvality a množství OV popisuje 

směrnice „Monitoring a měření“.  Problematiku 

havarijního znečištění OV popisuje směrnice 

„Havarijní plán“.  

7.2 OCHRANA OVZDUŠÍ 
V souladu s principy politiky EMS a se 

stanovenými cíli společnosti je při ochraně 

ovzduší kladen důraz na dodržování emisních 

limitů a na co největší možné snížení množství 

produkovaných emisí.  

Nejdůležitějšími legislativními požadavky v této 

oblasti jsou zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší a vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné 

úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o 

provedení některých dalších ustanovení zákona 

o ochraně ovzduší. 

Dle této legislativy jsou naše zdroje znečišťování 

ovzduší rozděleny na vyjmenované zdroje a 

ostatní zdroje. Vyjmenované zdroje se dále dělí 

takto: 

• Vyjmenované spalovací zdroje 

o Z 001 – vytápění hal 10 B a 10 C  

o Z 002 – vytápění hlavní administrativní 

budovy 

o Z 003 – ohřev lakoven a sušáren 

o Z 004 – ohřev tmelení a broušení 

• Vyjmenované technologické zdroje 

o Z 101 – lakovna  

o Z 201 – tryskárna 

Mezi ostatní zdroje se řadí výduchy plynových 

kotlů a zářičů, které svými technickými 

charakteristikami nedosahují parametrů 

vyjmenovaných zdrojů. 

Lakovna slouží k nanášení barev na díly a hotové 

výrobky a k jejich sušení. Používají se dva 

základní druhy nátěrových hmot v tomto 

procentuálním zastoupení:  

- vodouředitelné (cca 80 %) 

- syntetické (cca 20 %) 

Odsávaný vzduch ze stříkacích kabin je před 

výstupem do ovzduší filtrován vícestupňovým 

filtračním systémem pro zachycení tuhých 

znečišťujících látek.  

Jako vyjmenovaný zdroj (kód 9. 14. přílohy č. 2 k 

zákonu č. 201/2012 Sb.) podléhá lakovna dle 

platné legislativy každoroční povinnosti 

jednorázového měření emisí. V souladu 

s rozhodnutím KÚLK z dubna 2014 jsme však od 

měření emisí upustili a úroveň znečišťování 

ovzduší je nadále zjišťována výpočtem. Výsledky 

tohoto výpočtu slouží jako podklad pro hlášení 

produkce emisí orgánům státní správy a pro 

výpočet poplatků za znečišťování ovzduší. 

 Tryskárna slouží k primární povrchové úpravě 

dílů a hotových výrobků. Povrchová úprava se 

realizuje otryskáváním pomocí ocelové drtě 

Profilium 58 a bílého korundu P 36.  

Zdroj je zařazen podle kódu 4.12 přílohy č. 2 k 

zákonu č. 201/2012 Sb., a jako takový podléhá 

povinnosti jednorázového měření emisí 
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autorizovanou měřící skupinou v intervalu tří 

let. 

Vyjmenované spalovací zdroje znečišťování 

ovzduší jsou dle svého tepelného příkonu 

rozděleny na zdroje do 1 MW tepelného 

příkonu, u těchto spalovacích stacionárních 

zdrojů spalujících plynná paliva se pro zjištění 

úrovně znečišťování použije výpočet a na zdroje 

s tepelným příkonem od 1 MW do 5 MW, které 

jsou měřeny jednou za tři roky. 

Specifické emisní limity vyjmenovaných 

spalovacích zdrojů a emisní limity 

vyjmenovaných technologických zdrojů, včetně 

dalších povinných údajů, jsou uvedeny v 

provozní evidenci stacionárních zdrojů 

znečištění ovzduší.  

7.3 Odpadové hospodářství 
V souladu s principy politiky EMS a se 

stanovenými cíli společnosti je v odpadovém 

hospodářství podniku kladen důraz na 

minimalizaci produkce odpadů a preferenci 

recyklace a dalšího využití odpadů před jejich 

ukládáním na skládky. Při zneškodňování je 

upřednostňována termická likvidace.  

Dotčeným zákonem v této oblasti je zákon č. 

185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. Dle tohoto zákona je podnik 

klasifikován jako původce odpadu, se všemi 

povinnostmi z toho vyplývajícími. Společnost 

vlastní potřebná povolení pro všechny druhy 

odpadů, se kterými nakládá. 

Při současném výrobním programu v podniku 

vzniká 21 druhů odpadů, z nichž je 8 druhů 

nebezpečných odpadů a 13 druhů ostatních 

odpadů. Hlavní podíl produkce nebezpečných 

odpadů představují odpady barev a organických 

ředidel, absorpční činidla/filtrační materiály a 

kaly z ČOV.  Mezi nejvýznamnější ostatní odpad 

patří železný šrot a směsný komunální odpad.  

Recyklovatelné odpady jako takové tvoří 

významnou část z celkového množství 

vyprodukovaných odpadů, v roce 2015 to bylo 

75%. Jedná se především o železný šrot a 

papírový odpad. 

Podrobný přehled produkce odpadů je uveden 

v kapitole 8.  

Podnik nevlastní žádnou skládku ani jiná zařízení 

ke zneškodňování odpadů ani recyklační 

technologii ve výrobě.  

V podniku je zaveden systém komplexního 

odpadového hospodářství, který provozuje 

firma SITA CZ a.s. Tato má v pronájmu sběrný 

dvůr odpadů, jehož provoz zajišťuje vlastním 

personálem a na vlastní povolení státní správy. 

Všechny druhy odpadů se shromažďují na 

určených místech podniku v označených 

nádobách a po jejich naplnění jsou převezeny 

do sběrného dvora, kde jsou uloženy ve 

velkokapacitních kontejnerech až do dosažení 

transportního množství. Poté jsou převezeny ke 

konečné likvidaci.  

Odpady vznikající nárazově či výjimečně 

(vyřazená zařízení obsahující chlorofluoro-

uhlovodík, vyřazená elektrická a elektronická 

zařízení, pneumatiky, olověné akumulátory 

apod.) jsou ukládány rovnou ve sběrném dvoře. 

V prostorách podniku jsou odpady převážně 

shromažďovány v plastových kontejnerech o 

obsahu 120 l nebo 240 l. Pro snazší orientaci při 

třídění jsou barevně rozlišeny podle druhu 

odpadů, pro které jsou určeny. 
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Průběžná evidence odpadů je vedena pomocí softwaru EVI 8 na PC ekologa podniku a je zde i 

archivována, stejně tak jako i pravidelná roční hlášení státní správě.   

7.4 Spotřeby energií 
Hlavním zákonem v této oblasti je zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších 

předpisů. BT CZ žádnou z níže uvedených energií sama nevyrábí, a proto využívá služeb externích 

dodavatelů.  

7.4.1 Spotřeba vody  

Jak již bylo popsáno v kapitole 7.1, je voda 

v podniku používána k hygienickým a sociálním 

účelům a pro účely technologické. Procentuální 

rozložení spotřeby vody mezi tyto subjekty je 

uvedeno na připojeném grafu.  

Během posledních let provedl podnik několik 

opatření směřujících ke snížení spotřeby vody,  

 

jako např. kompletní výměnu osazení sprch 

v centrálních šatnách za úsporné dávkovače, 

výměny kulových ventilů na hlavním 

vodovodním řadu apod. Jako preventivní 

opatření podnik provádí pravidelné kontroly 

stavu vodovodního zařízení s  okamžitou 

nápravou zjištěných nedostatků a pravidelné 

seřizování a opravy vodovodních baterií, 

sociálních zařízení a úsporných dávkovačů.  
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7.4.2 Spotřeba elektrické energie 
Elektrická energie je významným vstupem pro 

veškeré výrobní aktivity. Rozdělení její spotřeby 

mezi jednotlivé složky je patrné z přiloženého 

grafu. 

 

Podnik v posledních letech investoval nemalé 

finanční prostředky do realizace celé řady 

úsporných opatření směřujících ke snížení 

spotřeby elektrické energie.  

V celém areálu podniku bylo sníženo napětí 

v síti o 11 V, byly nainstalovány frekvenční 

měniče na ovladače jeřábů, lakoven a 

odsávacích zařízení tryskačů, na hlavních 

výrobních halách byly nainstalovány osvětlovací 

automaty, byla provedena výměna starých 

obráběcích strojů za nové s menší spotřebou, 

výměna světelných zdrojů za úsporné 

kompaktní zářivky a výbojky atd. 

Nejdůležitějším preventivním opatřením je 

pravidelné čištění světel a výměna světelných  

zdrojů.  

Všechny výše zmíněné aktivity významně 

přispěly k dlouhodobému pozitivnímu trendu 

snižování spotřeby elektrické energie. 

 7.4.3 Spotřeba zemního plynu 
Jak je z připojeného grafu patrné, je zemní plyn 

v BT CZ spotřebováván převážně na vytápění 

objektů. Technologickou spotřebu reprezentuje 

především vytápěním lakovacích a sušících boxů 

a vytápění tmelírny.  

I v této oblasti se společnost snaží neustále 

snižovat svoji spotřebu za pomoci nejrůznějších 

opatření. Postupně jsou montážní haly 

vybavovány filtračním zařízením na principu 

praček vzduchu, které odsáté teplo vracejí zpět 

do hal.  Preventivně se provádí pravidelné 

opravy výrobních hal k odstranění úniků tepla 

netěsnostmi vrat, světlíků apod. Na hale B byla 

provedena změna systému přirozeného 

osvětlení haly, spočívající ve výměně stávajících 

jednoduchých oken za vícevrstvá plastová okna. 

A v neposlední řadě jsou to i pravidelné opravy 

a seřizování teplovzdušných ohřívačů vzduchu a 

plynových infrazářičů pro dosažení optimálního 

výkonu.  
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7.4.4 Činnost energetika  
Pro řízení spotřeb energií je v podniku jmenován specialista energetik. Ten má ke své činnosti k dispozici 

softwarové vybavení, které mu umožňuje sledovat spotřeby jednotlivých energií on-line. Tím je zaručena 

okamžitá reakce na jakoukoliv nenadálou odchylku ve spotřebách. 

Každý první pracovní den v měsíci probíhá tzv. energetický den. Jedná se o vizuální kontrolu 

energetických zařízení. Jsou provedeny odečty všech plynoměrů, kontrola funkce kompresoroven a 

odečty provozních hodin velkých kompresorů, vizuální kontrola plynovodu, vzduchovodu, trafostanic a 

namátkově úniků vody po trase vodovodu. Kontrolu provádí energetik a strojník energetických zařízení. 

Cílem všech těchto opatření je zajištění spotřeby optimálního množství energií a vytipování oblastí pro 

úsporná opatření, návrhy konkrétních akcí a jejich následná realizace. 

Činnost energetika podrobně popisuje směrnice „Energetické hospodářství – Metodické postupy“. 

7.5 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi 
Dotčeným právním předpisem je nařízení REACH (ES) č. 1907/2006, nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 o 

klasifikaci, označování a balení látek a směsí a zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a 

chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů. Nakládání s chemickými látkami z hlediska 

bezpečnosti ochrany zdraví při práci je řízeno zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve 

znění pozdějších předpisů.  

Převážnou část nebezpečných chemických směsí, se kterými část zaměstnanců (jsou to zaměstnanci 

provozu povrchových úprav) nakládá, tvoří průmyslové barvy, ředidla, tmely a tužidla. Zaměstnanci 

jsou pravidelně školeni o nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi při školení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo při mimořádných školeních. Informace o vlastnostech látek 

a směsí nebezpečných pro lidské zdraví jsou uvedeny ve výpisech z bezpečnostních listů, které jsou 

umístěny v místech nakládání s těmito látkami. Samotné bezpečnostní listy jsou uloženy v elektronické 

podobě v systému SAP u každé CHLS a na PC ekologa podniku. Pro nakládání s nebezpečnými CHLS 

klasifikovanými jako toxické nebo žíravé byla vypracována písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně 

zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito CHLS. Tato pravidla byla pro použití v podnikové 

praxi schválena místně příslušným vedoucím oddělení hygieny práce KHS Libereckého kraje a jsou na 

dotčených pracovištích volně dostupná.  

Dalším pracovištěm, kde se vyskytují nebezpečné CHLS je zkušební laboratoř. Zaměstnanci laboratoře 

pravidelně (1x za 2 roky) absolvují školení o nakládání s nebezpečnými CHLS, včetně T+.  

Před uvedením nové CHLS do podnikové praxe musí být tato látka schválena odborem HSE po 

předložení všech požadovaných dokumentů.   

Dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, byl zpracován seznam nebezpečných CHLS 

v podniku a bylo zjištěno, že množství nebezpečných látek umístěných v objektu je menší, než množství 

uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu a součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných 

v objektu je menší než 1. Pro potřeby případného předložení kontrolním orgánům je vypracován 

Protokol o nezařazení dle §4 tohoto zákona.  
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8. KLÍČOVÉ  INDIKÁTORY 

KLÍČOVÉ INDIKÁTORY 

ČÍSELNÝ ÚDAJ A 

ENERGETICKÁ ÚČINNOST – byly vzaty údaje o spotřebě energií dle standardu BT 

a) Celková přímá spotřeba energie:    

 

   

 

 

                             

 

 

 

b) Celková spotřeba energie z obnovitelných zdrojů: dodavatelem elektrické energie je RWE 

Energie s.r.o., která uvádí 5% elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Samotná organizace 

elektřinu z obnovitelných zdrojů nevyrábí. 

ÚČINNOST MATERIÁLŮ – jako referenční materiál byl zvolen kovový materiál vstupující do procesu 
výroby 

 

ÚDAJ O BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI – číselný údaj o celkové zastavěné ploše v BT CZ 

                               

ÚDAJ O VODĚ – číselný údaj o celkové spotřebě pitné vody  
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ÚDAJ O ODPADU – číselný údaj o celkové produkci O a N odpadů 
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ÚDAJ O EMISÍCH  

a) Celkové roční emise skleníkových plynů 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

c) Celkové roční emise do ovzduší 
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ČÍSELNÝ ÚDAJ B 

Jako číselný údaj B byl použit součet roční fyzické produkce jednotlivých projektů.  
Hodnota B v roce 2015 byla 6 238 tun. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÍSELNÝ ÚDAJ R = A / B 
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Dlouhodobý pozitivní trend vývoje hodnot jednotlivých indikátorů přepočítaných na jednotku produkce 

podniku (tuny výrobků) v letech 2010 – 2015 je patrný z následujících grafů. 
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9. DALŠÍ FAKTORY TÝKAJÍCÍ SE VLIVU ČINNOSTI SPOLEČNOSTI NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

9.1. Legislativní a jiné požadavky, hodnocení souladu 
Identifikace legislativních a jiných požadavků se provádí ve vztahu k činnostem realizovaným v podniku 

na základě Sbírky zákonů ČR, Seznamu českých technických norem a jiných požadavků (ze strany 

správních orgánů, zákazníků apod.).  

V případě Sbírky zákonů ČR je identifikace realizována průběžně prostřednictvím odborné externí firmy, 

která pravidelně prostřednictvím Internetu doplňuje nově vydané legislativní požadavky týkající se 

ochrany životního prostředí do složky vedené manažerem HSE na PC.  

V případě ČSN je identifikace realizována průběžně prostřednictvím on-line přístupu manažera HSE 

k internetové databázi technických norem.  

V případě jiných požadavků je identifikace realizována také průběžně, po jejich doručení do 

společnosti.  

Přímo použitelné legislativní předpisy Evropské unie jsou sledovány na internetovém portálu EUR-Lex.  

Požadavky, které se nějakým způsobem mohou dotýkat činnosti podniku, manažer HSE identifikuje a 

zařadí do Registru legislativních a jiných požadavků.  

Následným krokem je posouzení legislativních a jiných požadavků, které spočívá v bližším přezkoumání, 

zda se požadavky skutečně vztahují k činnostem podniku ve vztahu k Registru významných vlivů na 

životní prostředí (posouzení požadavků ve vztahu k významným vlivům a dopadům uvedeným 

v Registru, které může sloužit jako podklad pro aktualizaci Registru) a jakých konkrétních pracovišť 

podniku se dotýkají. 

Pokud je identifikovaný legislativní nebo jiný požadavek posouzen jako relevantní pro BT CZ, je zařazen 

do Aplikovaného registru legislativních a jiných požadavků. Aplikované registry jsou vytvořeny ve formě 

tabulek, kde jsou uvedeny tyto údaje: označení a název požadavku, označení části a předmětu 

požadavku, jeho popis, dotčený útvar podniku a stanovení konkrétní odpovědnosti. Aktualizace registrů 

probíhá kontinuálně, tak jak jednotlivé legislativní a jiné požadavky vcházejí v platnost.  

Hodnocení souladu s požadavky právních a jiných předpisů je prováděno v průběhu interních auditů. 

Kromě toho je kontrola plnění těchto požadavků jednou ročně prováděna externí odbornou firmou. 

Zaměstnanci firmy jsou s legislativními a jinými požadavky, které se vztahují k jejich činnostem, 

zejména povinnosti při nakládání s nebezpečnými odpady, nakládání s CHLS a odpadními vodami, a 

které mohou mít vliv na životní prostředí, seznamováni formou pravidelných školení konaných v rámci 

školení bezpečnosti práce nebo v rámci mimořádných školení zaměřených na integrovaný systém řízení 

firmy.  

 



 

 

39  

 

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ BOMBARDIER TRANSPORTATION CZECH REPUBLIC A.S. 

9.2 Externí komunikace 
Externí komunikace je zaměřena především na komunikaci s externími organizacemi působícími jako 

dodavatel v BT CZ a státní správou v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.  

U externí komunikace, je důležitý důraz na respektování legislativních a jiných požadavků a preventivní 

přístup při jednání s orgány státní správy, spočívající v aktivním vystupování a vstřícném postoji vůči 

správním orgánům a zákazníkům a ve zvyšování nároků na subdodavatele. Společnost má zavedený 

postup pro příjem, dokumentaci a reakci na informace a požadavky veřejnosti a zainteresovaných stran. 

Je rovněž stanoven postup pro komunikování s veřejnými institucemi týkající se havarijních plánů a 

dalších zásadních otázek. BT CZ se rozhodla, že o svých environmentálních aspektech bude komunikovat 

podle pravidel EMAS. 

Společnost se pravidelně zúčastňuje veletrhu 

kolejových vozidel Czech Raildays Ostrava, kde 

jsou prezentovány výrobky Bombardier. 

Stalo se již dobrou tradicí, že společnost 

spolupracuje s vysokými školami, konkrétně jejich 

studenty, jimž poskytuje např. pomoc při 

zpracování diplomových prací a vytváří tak 

předpoklady pro jejich budoucí potencionální 

uplatnění v našem podniku. 

Dále společnost již několik let spolupracuje 

s veterinární základnou Armády ČR v  Grabštejně u 

Liberce, formou poskytování areálu podniku 

k výcviku služebních psů, tzv. psů specialistů, 

jejichž úkolem je vyhledávání zbraní, výbušnin, ostatní munice a drog. Tito psi jsou pak využíváni naší 

armádou hlavně v zahraničních misích v  tzv. krizových oblastech, ale i k ochraně osob a majetku v naší 

zemi.  

Naše společnost se také podílela na 

realizaci projektu „Sociální automobil“, 

určeného pro organizaci Denní a 

pobytové služby města Česká Lípa. Této 

organizaci byl zakoupen a předán 

automobil Dacia Dokker se speciálním 

vybavením pro poskytování sociálních 

služeb. 

 

 

 

 

V oblasti kultury podnik dlouhodobě podporuje mezinárodní hudební festival Lípa Musica. 
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10. DEFINICE A ZKRATKY 

Environmentální 

aspekt 

- prvek činností, výrobků nebo služeb organizace, který má nebo může mít 

dopad na životní prostředí 

Přímý 

environmentální 

aspekt 

- takový aspekt, který vedení přímo řídí, nebo ho přímo ovlivňuje (využívání 

přírodních zdrojů a surovin – včetně energie, emise do ovzduší, vypouštění do 

vod, využívání a kontaminace půdy, riziko vzniku havárií, místní problémy – 

hluk, zápach, prach atd.) 

Nepřímý 

environmentální 

aspekt 

- takový aspekt, který může být výsledkem vzájemného působení organizace 

a třetích osob a může být v určité míře ovlivněn organizací (problémy 

související s životním cyklem výrobků – design, balení, přeprava, chování 

dodavatelů a subdodavatelů…) 

Registr 

environmentálních 

aspektů 

- přehled všech přímých i nepřímých aspektů, které mají vliv na životní 

prostředí 

BOZP  - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BT CZ - Bombardier Transportation Czech Republic a.s. 

Cl - chloridy 

ČOV  - čistírna odpadních vod 

ČSN - česká technická norma 

DB - Deutche Bahn (Německé Dráhy) 

EL   - extrahovatelné látky 

EMAS - Společenství pro environmentální řízení podniků a audit 

EMS - systém řízení ochrany životního prostředí 

F - fluoridy 

CHLS - chemické látky a směsi 

KULK - Krajský úřad Libereckého kraje 

Ncelk. - celkový dusík 

NEL - nepolární extrahovatelné látky, ropné látky 

NL - nerozpuštěné látky 

N-NH4 - amoniakální dusík 

OV - odpadní vody 

PAL - anioaktivní tenzidy 

PC - osobní počítač 

Pcelk. - celkový fosfor 

PVE - představitel vedení pro EMS  
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RAS - rozpustné anorganické soli 

RATP - Régie Autonome des Transports Parisiens  (pařížský dopravní podnik) 

SNCF  - Societe National de Chemines de Fer (francouzské státní dráhy) 

SO4 - sírany 
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PROHLÁŠENÍ  O  ČINNOSTECH  ENVIRONMENTÁLNÍHO  OVĚŘOVATELE 

Elektrotechnický  zkušební  ústav, s.p................................................................................... (jméno). 

s registračním číslem environmentálního ověřovatele EMAS  ...CZ – V - 5003......................................... 

akreditovaný nebo licencovaný pro oblast působnosti .......C 30.2........................................ (kód NACE) 

prohlašuje, že ověřil/a, zda místo(a), či celá organizace, jak je uvedeno v environmentálním  

prohlášení/aktualizovaném environmentálním prohlášení(*) ………………………………………………………… 

Bombardier Transportation Czech Republic a.s.………………………………………………..(název organizace) 

s registračním číslem (je-li k dispozici) ......CZ 000048................................................................................, 

splňuje veškeré požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. 

listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému environmentálního řízení podniků a auditu 

(EMAS). 

Svým podpisem prohlašuji, že 

- ověření a schválení bylo provedeno v úplném souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1221/2009,  

- výsledky ověřování a schválení potvrzují, že neexistují důkazy o nedodržování příslušných 

požadavků vyplývajících z právních předpisů týkajících se životního prostředí,  

- údaje a informace uvedené v environmentálním prohlášení/aktualizovaném environmentálním 

prohlášení(*)  organizace/místa(*) odrážejí spolehlivý, důvěryhodný a správný obraz všech činností 

organizace/místa(*) v rámci oblastí působnosti uvedené v environmentálním prohlášení. 

Tento dokument nenahrazuje registraci v systému EMAS. Registraci v systému EMAS může vystavit 

pouze příslušný orgán podle nařízení (ES) č. 1221/2009. Tento dokument se nesmí používat jako 

samostatná informace pro komunikaci s veřejností. 

 

V ……………..…………..  dne  ….…….   20…. 

Podpis  

 

 

 

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte. 


