AŽD
NEJEN RYCHLE
A BEZPEČNĚ,
ALE I EKOLOGICKY

Integrovaný systém managementu
IMS garantuje kvalitu, bezpečnost i ekologičnost širokého spektra činností AŽD. Systém
řízení společnosti je zaveden i v oblasti ochrany
životního prostředí včetně certifikátu dle ČSN
EN ISO 14001 a je pravidelně certifikován
Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s. p.
Vzdělávání
Soustavné vzdělávání zaměstnanců AŽD
i v oblasti jednotlivých složek životního prostředí (voda, ovzduší, odpady, příroda, chemické látky a směsi, úspory energií) je příspěvkem firmy k udržitelnému rozvoji společnosti v oblasti životního prostředí včetně
zvládnutí ekologicky šetrných technologií.
Marketing
Znalost potřeby trhu v segmentu zabezpečovací techniky včetně ekologických parametrů
je důležitou informací pro úspěch vlastních
výrobků a technologií u zákazníků.

Výzkum a vývoj
Odpovědným přístupem k vývoji nových
výrobků a zabezpečovacích systémů minimalizujeme ekologické dopady na životní prostředí. Řešíme rozhodující fáze životního cyklu
nového výrobku. Analyzujeme materiálové
vstupy i z hlediska životního prostředí, energetickou náročnost i osud výrobku po jeho dožití
a možnost jeho recyklovatelnosti.
Projekční činnost
Kvalitní projekční příprava staveb včetně naplnění všech požadavků daných orgány státní
správy v oblasti životního prostředí je zárukou
dodržení legislativy i optimalizace nákladů při
realizaci vlastní stavby.
Obchod
Výběr odpovědného podzhotovitele a dobře
uzavřená smlouva garantují kvalitu, bezpečnost i ekologičnost prací prováděných na
zakázce.
Výroba
Moderní obráběcí centra ve strojírenské
výrobě přispívají k ekologičnosti. Zvládnutí
špičkových technologií v oblasti elektroniky
a v oblasti osazování desek plošných spojů
jsou základem kvality komponentů určených jak pro vlastní výrobky, tak i pro externí
zákazníky.

Montáž
Montážní činnost na liniových stavbách
v krajině vyžaduje šetrný a odpovědný přístup k okolí. Povinností všech zaměstnanců
na stavbách i vedoucích zaměstnanců je
respektovat všechna rozhodnutí orgánů státní
správy v oblasti vodoprávní a ochrany přírody
a krajiny.
Logistika
Moderní vozový park splňující požadované
emisní limity zabezpečuje zásobování materiálem jak výrobních tak montážních závodů
společnosti a zajišťuje zásobování rovněž pro
naše zákazníky.
Servis
Klesající počet servisních zásahů u provozovaných systémů v oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky je odrazem kvality výrobků
AŽD. Také pro oblast servisu platí motto:
„Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky.“

INTEGROVANÝ
SYSTÉM
MANAGEMENTU

Zavedení systému řízení kvality dle ČSN EN
ISO 9001 v roce 1997, který částečně již ošetřoval i problematiku životního prostředí, vneslo
základní systém řízení společnosti i do oblasti
tvorby a ochrany životního prostředí. Podrobné
mapování situace ve firmě v oblasti životního prostředí bylo zahájeno v závěru roku 2003 a dokončeno v první polovině roku 2004 úvodním environmentálním přezkoumáním v celém spektru
jednotlivých činností. Přezkoumána byla oblast
výzkumu a vývoje, projekce, výroby, montážní činnosti, servisu i logistické činnosti.
Proces certifikace systému environmentálního managementu byl ukončen v roce 2004
získáním certifikátu dle ČSN EN ISO 14001
pro společnost AŽD Praha s.r.o. včetně všech
jejích organizačních jednotek. Náročný certifikační audit byl proveden certifikačním
orgánem–Elektrotechnickým zkušebním
ústavem, s. p.

Páteř systémového řízení společnosti AŽD
v oblasti životního prostředí tvoří soubor osmi
směrnic ředitelství společnosti:
RSP-SM-146/01#
Environmentální aspekty
RSP-SM-147/01#
Řízení provozu v oblasti EMS
RSP-SM-147/02#
Ochrana životního prostředí v objektech
spravovaných RSP
RSP-SM-147/03#
Nakládání s chemickými látkami a směsmi
RSP-SM-147/04#
Nakládání s odpady
RSP-SM-147/05#
Řízení provozu ZTE a DSE v oblasti
environmentu
RSP-SM-147/06#
Nakládání s vodami, ochrana ovzduší a ochrana
přírody a krajiny, předcházení ekologické újmě
RSP-SM-147/07#
Dohoda ADR

V roce 2005 byl ukončen proces integrace systémů řízení ve firmě a vytvořen integrovaný
systém managementu (IMS), jehož součástí
jsou:
QMS
Systém managementu kvality
EMS
Environmentální systém managementu
SM BOZP
Systém managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
Každá organizační jednotka společnosti
AŽD má zaveden integrovaný systém managementu v souladu s normami ČSN EN
ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016
a ČSN ISO 45001:2018.
IMS prochází každoročně dozorovými audity
a každé tři roky recertifikací. Poslední recertifikační audit byl realizován Elektrotechnickým
zkušebním ústavem, s. p., v březnu 2020.

POLITIKA
A STRATEGIE
ENVIRONMENTU

Společnost AŽD se prezentuje jako firma,
která ve své Politice integrovaného systému
managementu (IMS) klade důraz nejen na
kvalitu, bezpečnost a ochranu zdraví při
práci, ale i na ochranu životního prostředí,
a to zejména:
 neustálým zlepšováním úrovně řízení
v oblasti péče o životní prostředí a předcházením jeho znečišťování,
 úsilím o odstranění nebo minimalizaci
negativních vlivů svých činností, produktů
a služeb na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel v okolí svých závodů
a staveb,
 průběžným a důsledným rozborem surovin
a materiálů se zaměřením na jejich maximální využití a minimalizaci odpadů z technologických procesů a stavební činnosti,
 plněním principu trvale udržitelného rozvoje s důrazem na efektivní využívání a zavádění technologií a zařízení šetrných k životnímu prostředí, na respektování odborných
posudků a návrhů na účinnou prevenci negativních vlivů a havárií včetně jejich následků.

PERSONÁLNÍ
POLITIKA
A ENVIRONMENT

Jednou ze základních priorit personální politiky je neustálé zkvalitňování pracovního
prostředí, které se odvíjí i z ekologicky šetrných technologií používaných v oblasti činností výrobních, montážních i servisních.
Pro zaměstnance jsou organizována školení
o poskytování první pomoci, nácvik činností
při úniku závadných látek do vody a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.
Do systému vzdělávání jsou zařazeni všichni
vedoucí zaměstnanci, odborní zaměstnanci
i profese v oblasti environmentálního managementu. V každé organizační jednotce
jsou vybraní zaměstnanci pověřeni řízením
procesů zabývajících se problematikou
životního prostředí.

STRATEGIE
TECHNICKÉHO
ROZVOJE
A OBLAST
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

V návaznosti na vydání Nařízení evropského
parlamentu a Nařízení vlády ČR o omezení
používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních
bylo nutno této problematice začít věnovat
náležitou pozornost.
Obsahem těchto nařízení jsou podmínky
a související požadavky pro uvádění elektrických a elektronických zařízení na český
trh z hlediska omezení používání některých
nebezpečných látek.
V podmínkách AŽD se uvedené problematice věnují především Výrobní závody Brno
a Olomouc a Zásobovací a odbytový závod
Olomouc. Do informačních systémů, do systému pro technickou přípravu výroby a do

obchodních systémů byly zavedeny příznaky pro kontrolu a evidenci položek s daty
o plnění nařízení vlády o omezení používání
některých nebezpečných látek. Takto zavedené položky jsou pravidelně kontrolovány
a průběžně srovnávány s databázemi jiných
dodavatelů a zákazníků. Z těchto databází lze
pak získat jednoduché přehledy o tom, zda
dodávané či vyráběné položky jsou v souladu
s platnými legislativními požadavky.
Znalost jednotlivých etap životního cyklu
výrobku umožňuje zaměstnancům marketingu identifikovat důležité zdroje negativních dopadů na životní prostředí, které lze
řídit a systematicky snižovat.
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kotelny jsou v Zásobovacím a odbytovém závodu
Olomouc, v objektu divize Teleinformatiky
a v budově ředitelství společnosti v Praze.
V kotelně budovy ředitelství společnosti byla
vyměněna ekvitermní regulace za novou,
využívající kromě venkovní teploty i řízení
podle vnitřní teploty v referenčních místnostech. Dále zde byla vyměněna část kotlů
za energeticky účinnější kotle kondenzační
s úsporou cca 20 % plynného paliva.
Na výrobních závodech byly zastaralé, energeticky náročné a hlučné zdroje stlačeného
vzduchu pro centrální rozvody nahrazeny
novými typy kompresorů s nižším příkonem
a sníženou spotřebou maziv. U těchto kompresorů je kondenzát z odvodnění upravován
filtrem na snížený obsahu ropných látek.

GJ

ENERGETICKÉ
ZDROJE ŠETŘÍ
PENÍZE I PŘÍRODU

V roce 2022 byly na jednotlivých závodech společnosti AŽD zpracovány energetické audity
v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. Výstupy
z auditů ukázaly na možnosti docílení energetických úspor beznákladovými opatřeními se střednědobou nebo dlouhodobou
návratností.
V předchozích letech již byly realizovány
výměny oken a zateplení vybraných objektů
na organizačních jednotkách.
V ruční i strojní lakovně Výrobního závodu
Olomouc byl uplatněn systém rekuperace
tepla.
Vytápění některých mimopražských závodů
AŽD je zajištěno napojením na CZT (Centrální
zásobování teplem). Vlastní nové plynové
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OBLAST
LOGISTIKY

Z původního oboru zabezpečování železniční dopravy AŽD rozšířila během více než
šedesátileté tradice portfolio nabízených
produktů a služeb i do dalších odvětví. Mezi
tyto novější oblasti patří i oblast logistiky.
Logistickým centrem celé společnosti je
Zásobovací a odbytový závod Olomouc
(ZOZ). Zde se realizuje veškerý nákup potřebných dodávek pro výrobní a montážní činnost, také veškerý odbyt výrobků a komponentů ostatním odběratelům. Specifikace
závodu jsou pro logistickou činnost velikým
přínosem. Jedná se zejména o výhodnou
polohu, dvě haly o rozloze 8 248 m2 a venkovní
plochu o dvou hektarech. Další předností jsou
zkušení a vyškolení zaměstnanci, dvě převíjecí

zařízení na kabely, rozsáhlý park dopravních
prostředků, kterými lze přepravit zboží i větších rozměrů a jiných vlastností a také vlečka,
která je zavedena až k rampám skladů závodu.
ZOZ zajišťuje široký sortiment materiálu pro
potřeby výrobních a montážních závodů AŽD
v plném rozsahu, který odpovídá i jejich zaměření ve všech oblastech (kolejová doprava, silniční doprava, telekomunikace, ostatní technika, logistika). Věnuje se zejména skladování, kompletaci dodávek, expedici, celní
deklaraci, přepravě a mnoha dalším logistickým činnostem.
ZOZ zajišťuje dodávky také mimo společnost
AŽD a její dceřiné společnosti a je schopen
přepravit, uskladnit nebo připravit logis-

tickou cestu pro jakýkoliv sortiment ze zabezpečovací a sdělovací techniky, ale také mimo
tuto oblast.
ZOZ zabezpečuje podstatnou část dodávek
pro České dráhy, Správu železnic, Železnice
Slovenské republiky či pro výstavbu metra.
ZOZ má aktuálně v seznamu dodávaných
výrobků a materiálů 35 000 položek a více než
1 100 dodavatelů.

OBLAST VÝROBY

Společnost AŽD investuje do modernizace
výrobních technologií v jednotlivých výrobních závodech nemalé finanční částky nejen
z důvodu zvýšení produktivity a efektivity
výrobních procesů, ale i z důvodu neustálého zlepšování kvality a ochrany životního
prostředí.
V rámci firemní strategie se Výrobní závod Brno
(VZB) specializuje zejména na výrobu elektronických a elektromechanických sestav a dodávky
vakuové techniky. Výrobní proces je orientován
na výrobu malých až středních výrobních sérií
širokého sortimentu výrobků.
Produkci VZB lze rozdělit do dvou hlavních
oblastí – na realizaci výrobků vlastní průmyslové výroby a na realizaci dodávek elektromechanických vakuových sestav a celků.
Oblast výrobků vlastní průmyslové výroby zahrnuje výrobu elektronických jednotek a sestav
pro staniční, traťová, přejezdová a vlaková
zabezpečovací zařízení, elektrotechnické prvky
výstroje kolejových obvodů a návěstní techniky.
Výroba pro externí zákazníky zahrnuje realizaci
elektronických sestav na deskách plošných
spojů a dodávky elektromechanických vakuových sestav a celků v čistých výrobních prostorách podle požadavků zákazníka. Součástí
poskytovaných služeb v této oblasti je zajištění
nákupu materiálu, vytvoření a správa dodavatelského řetězce, montáž, testování a vývojová
činnost.

Výrobní závod Olomouc (VZO) je jednou
z výrobních základen společnosti. Pokrývá
oblast strojírenské i elektromechanické
výroby a zajišťuje výrobu především venkovních prvků pro zabezpečení výhybek
a přejezdů, které musí být odolné nejen
proti působení povětrnostních vlivů, ale
i vlivů železničního provozu přímo v kolejišti. Zajišťuje též výrobu skříní pro technologická zařízení AŽD.
V rámci volné kapacity využívá svých zkušeností a strojního vybavení k poskytování
služeb především v oblasti strojírenské výroby
včetně konstrukčního a technologického
návrhu v CAD, CAM (3D i 2D).
VZO se aktivně stará o problematiku životního prostředí a aktivně přistupuje k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Spolu s kvalitou jsou tyto systémy řízení certifikovány
a integrovány do jednotného Systému integrovaného managementu.
Základní činností VZO je strojní obrábění,
realizované na vysoké úrovni především díky
víceosým obráběcím centrům, CNC dělení
a tvarování materiálu včetně dělení/opracování vodním paprskem. VZO využívá též plazmového dělení a vyřezávání materiálu, laserového gravírování a mikroúderového značení kovových dílů. Pro závěrečné povrchové
úpravy využívá vlastní uzavřený odmašťovací
systém, po němž následuje finální úprava ve
strojní či ruční lakovně.

Další provozované činnosti jsou soustružnické
práce, frézařské práce, vrtací práce a válcování
závitů, dále pak zámečnické práce, svářečské
práce, elektromechanické práce a vlastní
nástrojářské práce. Samozřejmostí je odpovídající metrologické vybavení, k dispozici je
mimo jiné spektrometr pro kontrolu složení
materiálu i přenosné 3D měřicí zařízení.

OBLAST
MONTÁŽNÍ
ČINNOSTI

Divize Teleinformatika (DTI) se zabývá inženýrskou a realizační činností v oboru moderních informačních a komunikačních technologií. Činnost divize lze rozdělit do tří základních oblastí – zabezpečovací zařízení pro
metro, sdělovací zařízení a kompletní řešení
zakázek v rámci Českých drah. Vedle těchto
základních aktivit DTI provádí pokládku

i montážní činnost metalických a optických
kabelů, rozhlasových zařízení, EZS, EPS,
strukturované kabeláže, telefonních ústředen
a výstavbu rádiových systémů. Součástí produkce jsou také inženýrská činnost v investiční výstavbě a kompletní zhotovení protokolů právnické osoby.

MONTÁŽNÍ ZÁVOD
KOLÍN (MZK)

MZK se specializuje na montáž kompletních
ucelených dodávek zabezpečovací, telekomunikační, automatizační a informační
techniky pro železnici. Tyto dodávky zahrnují především montáže systémů staničních,
přejezdových, traťových i vlakových zabezpečovacích zařízení, zabezpečovacích zařízení pro vnitropodniková kolejiště a v neposlední řadě i dispečerských zařízení pro efektivní centralizované dálkové řízení železniční
dopravy. V posledních letech závod úspěšně
realizuje na železničních koridorech i zakázky
typu ETCS – Evropského vlakového zabezpečovacího systému poslední generace.
Kvalitu svých dodávek a činností závod pečlivě monitoruje, neboť působí v oblasti vyžadující naprostou spolehlivost a bezpečnost
používaných technologií. Nedílnou součástí
činnosti závodu je minimalizace negativních
vlivů vlastních produktů a služeb na životní
prostředí, zdraví zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran.

MONTÁŽNÍ ZÁVOD
OLOMOUC (MZO)

MZO soustřeďuje špičkové certifikované
odborníky v oboru slaboproudých elektromontáží a obsluhy speciálních stavebních
strojů a mechanismů. Zajišťuje kompletní
montážní práce a dodávky zabezpečovacího zařízení na zakázkách železničních
tratí v ČR, Slovensku, Litvě, Turecku, Řecku,
Polsku, které vedou ke zvýšení bezpečnosti
železničního provozu v železničních stanicích, mezistaničních traťových úsecích a na
železničních vlečkách. Zavádí nové technologie vedoucí ke zkvalitnění řízení železniční
dopravy na ucelených úsecích formou budování centralizovaného dálkového řízení pro-

vozu z Centrálních dispečerských pracovišť
v Přerově a Praze. V poslední době realizuje
tzv. ETCS – Evropský vlakový zabezpečovací
systém pro železniční dopravu z produkce
AŽD v ČR a na Slovensku. Realizuje výstavbu
nových přejezdových zabezpečovacích
zařízení a tím přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na kritických místech. Podílí se na repasích výhybek formou
výměny hákových závěrů za čelisťové závěry,
včetně renovace přestavného a kontrolního
systému. Tím přispívá ke zvýšení ochrany
životního prostředí úsporou maziv.

ŠVESTKOVÁ
DRÁHA

V listopadu 2014 byla trať č. 113 Čížkovice –
Obrnice jednou z pěti tratí, které stát prostřednictvím Správy železniční dopravní
cesty (dnes Správy železnic) nabídl k prodeji. V roce 2016 koupila tuto trať společnost
AŽD Praha s. r. o.
Šlo o podnikatelský záměr, vybudovat z této
trati zkušební polygon, kde si soukromá
společnost bude testovat své stávající
zabezpečovací a sdělovací technologie, ale
i novinky, které jsou zatím v režimu utajení.
Společnost AŽD svůj záměr při odkupu
trati do posledního bodu splnila, opravila
nejenom kolejový spodek a svršek, ale citlivě
také objekty kolem tratě. Třebívlické nádraží
se dokonce nečekaně dostalo do finále soutěže Nejkrásnější nádraží 2017 a obsadilo
hezké druhé místo. Společnost AŽD navíc
pod heslem „Švestková dráha žije“ začala
organizovat nejenom mimořádné parní
jízdy, ale navázala na činnost nadšenců
a pokračovala v provozu sezónní víkendové
turistické linky T4 Lovosice – Most, která
se vine kouzelnou krajinou Českého středohoří. Právě obliba víkendové turistické
linky vedla Ústecký kraj k otevření jednání se
společností AŽD, na jehož konci byl podpis
smlouvy o zahájení každodenního železničního provozu Litoměřice horní nádraží – Most
od 15. prosince 2019.
Švestková dráha se tak stala díky zdravému
rozumu, dobrému podnikatelskému plánu,

instalaci moderních technologií, které najdete
pouze na koridorových tratích, a zvýšením traťové rychlosti až na 100 km/h nejmodernější
a současně nejrychlejší regionální tratí na
české železniční síti.
Společnost AŽD nezapomněla přes uvedené
nejmodernější technologie ani na oblast
životního prostředí. V průběhu posledních let bylo u nádražních stanic v obcích
Třebenice a Třebívlice vysázeno více než
130 švestkových a jiných stromů. Ve zlepšování a ochraně životního prostředí v okolí
Švestkové dráhy včetně výsadby dalších
švestkových či jiných stromů hodlá společnost AŽD pokračovat i v budoucnu.

 separace složek komunálního odpadu
(papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad),
 důsledná separace nebezpečného odpadu,
 uplatňování systému zpětného odběru
u výrobků s ukončenou životností,
 snížení podílu odpadů určených ke skládkování (upřednostnění jejich materiálového využití, recyklace a energetického
využití),
 zvýšení podílu vratných interních obalů.

 minimalizace negativních vlivů na zdraví
lidí a na životní prostředí,

Značné finanční prostředky byly vynaloženy
na vytvoření systému pro třídění odpadů
(nádoby), ale i pro jejich řádné shromažďování v souladu s platnou legislativou do doby
jejich předání odpadovým společnostem
k dalšímu nakládání. V areálu Výrobního
závodu Olomouc (VZO) byl vybudován celý
objekt pro odpadové hospodářství, v jiných
organizačních jednotkách jsou ke shromažďování nebezpečných odpadů používány především speciální mobilní kontejnery se záchytnou
vanou a s příslušnou certifikací. Mobilní kontejnery jsou využívány také na stavbách.

0

47,727

52,147

42,633

10
0

2017

2018
Ostatní odpady

2019
Nebezpečné odpady

2020

2021

2017

2018
Papír

1 484

1 400

59,809

71,252

1 200
Tisíce (Kč)

31,960

32,525

64,090

67,317

71,539

1 600

Plasty

2019
Sklo

2020
SKO

3,823

49,112

NÁKLADY NA ODPADY (KČ)

1 257
1 188

1 000

1 065
900

800
600

2,906

62,441

20

4,093

30

200
100

40

35,185

Tuny

300

50

2,333

60

400

57,825

70

26,432

452,113

439,120

75,735

80

2,823

500

535,814

57,248

551,891

57,875

600

Vývoj produkce odpadů je ovlivňován jednak
objemem vlastní průmyslové výroby, jednak
i charakterem stavebně-montážní činnosti na
stavbách, a to především vznikem stavebních
odpadů při provádění terénních úprav v souvislosti se zemními pracemi.

PRODUKCE ODPADŮ – VYTŘÍDĚNÉ SLOŽKY
565,890

68,137

PRODUKCE ODPADŮ

23,600

 snižování měrné produkce odpadů,

Tuny

ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ

V oblasti odpadového hospodářství byl
zaveden systém důsledného třídění odpadů
do označených sběrných nádob. Odpady se
třídí nejen ve výrobě, ale i na stavbách při
montážní činnosti našich závodů a divizí.
Veškeré odpady z činnosti jsou předávány
odborně způsobilým společnostem, je vedena
průběžná evidence odpadů s využitím IS
ENVITA na intranetové síti. Organizační jednotky společnosti AŽD se v jednotlivých krajích řídí následujícími cíli a plány:
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OCHRANA VOD

AŽD provozuje i výrobní technologie (odmašťování povrchů před navazujícími povrchovými úpravami – lakování), které jsou na
vstupu náročné na spotřebu vody a produkují průmyslové odpadní vody. Tyto znečištěné odpadní vody jsou čištěny vlastními čistírnami odpadních vod (ČOV) tak, aby byly
dodrženy limity znečištění povolené rozhodnutími příslušných místních vodoprávních
orgánů před jejich vypuštěním do kanalizačních systémů. Ve výrobních provozech se
nakládá s dalšími vodám závadnými látkami,
které musí být řádně skladovány.
Pravidelná kontrola skladů z hlediska těsnosti skladovacích van a záchytných jímek
je samozřejmostí. Celá problematika nakládání s vodami je v jednotlivých závodech
AŽD ošetřena schváleným Plánem opatření
pro případ havarijního zhoršení jakosti vod
včetně zajištění havarijních prostředků pro
případný sanační zásah.
Při montážní činnosti u liniových staveb je
třeba při nakládání s vodám závadnými látkami věnovat pozornost podmínkám, které
v rámci schvalování dokumentace stavby
stanovil vodoprávní orgán, a to především
s ohledem na pásma hygienické ochrany
vod a ochranu přírody a krajiny.
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NAKLÁDÁNÍ
S CHEMICKÝMI
LÁTKAMI
A SMĚSMI

Společnost AŽD stanovila jasné a řádné povinnosti
při nakládání s chemickými látkami a směsmi
(CHLS), které jsou popsány v organizační směrnici. Cílem těchto opatření, jako je správné označení a balení CHLS, přeprava CHLS nebo povinnost mít ke každé CHLS platný bezpečnostní list,
je chránit zdraví zaměstnanců a omezit případné
negativní dopady na životní prostředí.
Všichni zaměstnanci nakládající s CHLS jsou
pravidelně jednou ročně školeni z jejich
nebezpečných vlastností. CHLS jsou ukládány v řádně označených skříních vybavených záchytnými vaničkami pro případ úniku
nebo úkapu. Ke všem nakupovaným a používaným CHLS je k dispozici bezpečnostní

PROCENTO PLATNÝCH BL
VŮČI VLOŽENÝM BL

POČET ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
Počet zdrojů znečištění ovzduší

OCHRANA
OVZDUŠÍ

Prioritami z hlediska ochrany ovzduší jsou pro
AŽD omezování emisí vybraných znečišťujících
látek a zlepšování kvality ovzduší.
U všech zdrojů znečištění ovzduší je vedena
řádná provozní evidence, zdroje znečištění
ovzduší jsou kontrolovány tak, aby byly provozovány v souladu s platnou legislativou.
Vyjmenované zdroje znečištění ovzduší jsou
měřeny akreditovanými společnostmi pro
měření emisí znečišťujících látek v požadovaných periodicky se opakujících intervalech.
Moderní lakovny ve Výrobních závodech v Brně
a Olomouci jsou kromě tkaninových filtrů zachycující pevné částice vybaveny i uhlíkovými filtry
pro záchyt těkavých organických látek (VOC).
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list, který je uložen v aplikaci na Evidenci
bezpečnostních listů, k níž má přístup každý
zaměstnanec s počítačem připojeným
k firemní síti.

OCHRANA
PŘÍRODY
A KRAJINY

Pokud jde o závody a divize společnosti AŽD,
je vzhledem k možnostem v jednotlivých
lokalitách zeleň pouze v areálu logistického
centra ZOZ Olomouc. Vzorná péče o zeleň
zde vytváří příjemné prostředí v okolí
závodu. U ostatních organizačních jednotek
prostorové uspořádání objektů v areálech
závodů nedovoluje výsadbu zeleně.
Se složitou situací se průběžně setkávají
montážní závody, které pracují na stavbách
železničních koridorů procházejících chráněnými krajinnými oblastmi, přírodními památkami, ptačími oblastmi apod. a vyžadují specifický a odpovědný přístup k ochraně pří-

rody a krajiny. U všech stavebních akcí je
velmi důležité respektování všech rozhodnutí orgánů státní správy v oblasti ochrany
přírody a krajiny. Rozhodnutí orgánů státní
správy jsou nedílnou součástí stavebního
povolení nebo jsou zapracována v části
„životní prostředí“ zadávací dokumentace,
patřící do realizační dokumentace staveb.
Šetrný přístup ke krajině je důležitý především u liniových staveb (kabelové trasy,
pohyb mechanizace apod.).

EKOLOGICKÁ
ÚJMA
A DOHODA ADR

EKOLOGICKÁ ÚJMA

DOHODA ADR

V rámci plnění legislativních povinností
týkající se ekologické újmy a jejímu předcházení bylo u AŽD provedeno na všech provozovnách fyzické posouzení relevantnosti
požadavků zákona č. 167/2008 Sb., nařízení
vlády č. 295/2011 Sb. a vydaných metodických pokynů MŽP.
Všechny závěrečné zprávy prokázaly, že
dle § 14 zákona č. 167/2008 Sb. pro žádnou
z provozoven není povinna společnost AŽD
zabezpečit finanční zajištění pro případné
preventivní nebo nápravné opatření k řešení
vzniklé ekologické újmy.

Dohoda ADR stanovuje a třídí nebezpečné
látky a předměty podle jejich nebezpečných vlastností, určuje podmínky pro jejich
přepravu, balení a značení, předepisuje používání a způsob vyplňování stanovených
průvodních dokladů. Stanovuje požadavky
na zabalení kusu, zápisy do přepravních
dokladů, dopravní prostředky, včetně technických požadavků na vozidlo podle jednotlivých tříd a dále předepisuje pravidla jako
omezení množství přepravovaných věcí,
dozor nad nimi, způsob stání, parkování atd.
Dohoda ADR ukládá každému podniku,
jehož činnosti zahrnují silniční přepravu
nebezpečných věcí nebo operace s touto
přepravou související jmenovat jednoho či
více bezpečnostních poradců, odpovědných
za pomoc při zabránění rizikům při těchto
činnostech s ohledem na osoby, majetek
a životní prostředí.
Z důvodu zajištění problematiky odesílání,
přepravy a příjmu nebezpečných věcí má
společnost AŽD ustanoveného interního
bezpečnostního poradce ADR.

SYSTÉMY PRO
KOLEJOVOU
DOPRAVU

Nejvýznamnější objem produkce společnosti
představují systémy pro řízení a zajištění bezpečnosti provozu železniční dopravy. Jsou
dodávány v různých konfiguracích pro koridorové i nekoridorové tratě včetně uzlových
stanic a mohou být vybaveny nadstavbovými
systémy pro diagnostiku, graficko-technologickou dokumentaci a dálkové řízení. AŽD
rovněž vyrábí a dodává příslušná venkovní
zařízení například, pro ovládání a zabezpečení výhybek, světelná návěstidla a mnohá
další. AŽD dodává rovněž systémy pro řízení
a kontrolu silniční dopravy, například pro
světelně řízené křižovatky, řízení provozu
v tunelech, parkování a vjezd, rozpoznávání
registračních značek a kontrolu dodržování
pravidel silničního provozu.

Systémy pro kolejovou dopravu
 Staniční zabezpečovací zařízení
 Traťová zabezpečovací zařízení
 ERTMS/ETCS a autonomní řídicí
systémy – infrastrukturní část

SYSTÉMY PRO
SILNIČNÍ
DOPRAVU

 ERTMS/ETCS a autonomní řidicí
systémy – vlaková část
 Přejezdová zabezpečovací zařízení
 Napájecí systémy
 Venkovní prvky – ostatní
 Venkovní prvky – prostředky
pro detekci vlaků
 Venkovní prvky – výhybkový
program
 Venkovní prvky – návěstidla
 Systémy pro metro

Systémy pro silniční dopravu
 Řešení pro městskou a meziměstskou
dopravu
 Řešení pro dopravu v tunelech
 Řešení pro veřejné osvětlení
 Dětská dopravní hřiště
Telekomunikace
Kamerové systémy a EZS

© AŽD Praha s.r.o.
2022

www.azd.cz

