Prohlá‰ení
k Ïivotnímu prostﬁedí

Úvod

Prohlá‰ení k Ïivotnímu prostﬁedí se opírá o Naﬁízení evropského parlamentu
a rady (ES) ã. 761/2001 ze dne 19. bﬁezna 2001 o dobrovolné úãasti organizací
v systému ﬁízení podnikÛ a auditu z hlediska ochrany Ïivotního prostﬁedí – zkrácenû oznaãované jako EMAS.
Prohlá‰ení je urãeno pro zainteresovanou veﬁejnost s cílem informovat struãnou
a srozumitelnou formou v‰echny zájemce. Poprvé je vypracováno spoleãnû pro
spoleãnosti Barum Continental, Continental v˘roba pneumatik a Continental HT
Tyres v Otrokovicích.

Obsahuje:
• environmentální politiku spoleãností a struãn˘ popis environmentálního systému
ﬁízení,
• popis ãinností spoleãností koncernu Continental pÛsobících ve spoleãném areálu
v Otrokovicích,
• popis a posouzení v‰ech podstatn˘ch pﬁím˘ch a nepﬁím˘ch environmentálních
aspektÛ,
• dostupné údaje o emisích ‰kodliv˘ch látek, mnoÏství odpadu, spotﬁebû surovin,
energií a vody,
• popis v˘znamn˘ch environmentálních cílÛ,
• dal‰í faktory, které se t˘kají vlivu ãinností spoleãností na Ïivotní prostﬁedí,
• jméno a akreditaãní ãíslo ovûﬁovatele stavu Ïivotního prostﬁedí a datum schválení,
• termín pro pﬁedloÏení pﬁí‰tího prohlá‰ení k Ïivotnímu prostﬁedí.
Máte-li pﬁipomínky nebo dotazy, mÛÏete se na nás kdykoliv obrátit.

Ing. Jan Pavlíãek
ﬁeditel divize ES¤
Barum Continental spol. s r.o.
Objízdná 1628
765 31 Otrokovice
âeská republika

Continental v˘roba pneumatik, s.r.o.
Objízdná 1628
765 31 Otrokovice
âeská republika
Tel. 577 511 111, 577 514 456, 577 514 488

Continental HT Tyres, s.r.o.
Objízdná 1628
765 31 Otrokovice
âeská republika
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Úvodní slovo

VáÏení spolupracovníci, spoluobãané, obchodní partneﬁi, dámy
a pánové,
po devíti letech od vydání své první Environmentální politiky a Prohlá‰ení k Ïivotnímu prostﬁedí mÛÏeme s radostí konstatovat, Ïe jsme opût splnili stanovené cíle
a programy.
Lze to dokladovat zlep‰en˘m environmentálním profilem na‰ich spoleãností
a úspû‰nou obhajobou získan˘ch certifikátÛ podle standardÛ ISO 14 001 a EMAS.
Navíc jsme zavedli a certifikovali systém managementu bezpeãnosti a ochrany
zdraví pﬁi práci podle specifikace OHSAS 18001. Tyto systémy jsou souãástí
systému ﬁízení ESH, kter˘ zastﬁe‰uje oblasti Ïivotního prostﬁedí, bezpeãnosti
a hygieny práce, ochrany zdraví, ergonomii, poÏární ochrany i bezpeãnosti závodu.
Neustál˘m hodnocením potencionálních rizik a vãasnou reakcí na nû pﬁedcházíme moÏn˘m rizikov˘m situacím a systematicky omezujeme negativní vlivy na
Ïivotní prostﬁedí i pracovní prostﬁedí. Vzájemná shoda mezi vedením spoleãností,
zamûstnanci a veﬁejností nám umoÏÀuje zdrav˘ rozvoj a prosperitu.
Pﬁi svém rozhodovacím procesu naplÀujeme i svÛj závazek trvalého zlep‰ování
a omezování negativních dopadÛ sv˘ch ãinností, v˘robkÛ a sluÏeb v oblastech Ïivotního prostﬁedí a bezpeãnosti a ochrany zdraví pﬁi práci.
Na období 2006 aÏ 2008 vedení spoleãností schválilo a odborné útvary vypracovaly podklady pro realizaci dal‰ích ãtyﬁiceti dvou cílÛ.
Aktivní úãastí na semináﬁích a v˘stavách, v odborn˘ch diskusích a pﬁíspûvcích
do odborného tisku jsme pﬁedávali a nadále budeme pﬁedávat zájemcÛm získané zku‰enosti a poznatky.
Zpﬁístupnûním svého ãtvrtého Prohlá‰ení k Ïivotnímu prostﬁedí v roce 2006
budeme objektivnû informovat zájmové skupiny o vlivech sv˘ch spoleãností na
Ïivotní prostﬁedí, o sv˘ch cílech a jejich plnûní.
Cílem managementu je zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost, v‰estrann˘
rozvoj a prosperitu obou spoleãností pﬁi zachování procesu trvalého zlep‰ování
environmentálního profilu ve prospûch na‰ich zamûstnancÛ a obyvatel regionu.
V závûru hodnocení uplynulého období se obracím ke v‰em zainteresovan˘m
stranám s prohlá‰ením, Ïe vrcholové vedení na‰ich spoleãností bude i nadále
úãinnû podporovat zaveden˘ systém environmentálního managementu jako progresivní nástroj ovlivÀující kvalitu Ïivotního prostﬁedí.
VáÏené dámy a pánové, smluvní partneﬁi, pﬁedstavitelé a majitelé firem, vyz˘váme Vás tímto k zavedení environmentálního systému ﬁízení podle standardÛ
ISO 14001 a EMAS, které podporují Program udrÏitelného rozvoje ve smyslu
zámûrÛ Svûtové podnikatelské rady a jsou legislativní souãástí strategie âR.
Jménem sv˘m i celého vedení spoleãností Barum Continental, Continental v˘roba
pneumatik a Continental HT Tyres Otrokovice Vám pﬁeji hodnû úspûchÛ ve Va‰ich
podnikatelsk˘ch aktivitách a oãekáváme pﬁíznivé zprávy o implementaci environmentálního managementu v ãinnostech, sluÏbách a v˘robcích Va‰í firmy.
V Otrokovicích dne 6. ãervna 2006

Ing. Pavel Pravec
pﬁedseda v˘konného v˘boru
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Environmentální
politika
(Politika Ïivotního prostﬁedí,
poÏární ochrany, bezpeãnosti
a hygieny práce)

Environmentální politika je souãástí v˘robního systému Barum, navazuje na
politiku koncernu Continental AG a na základní ideje stanovené vrcholov˘m
vedením.

Vedení spoleãností Barum Continental, Continental v˘roba
pneumatik a Continental HT Tyres se v rámci environmentální
politiky zavazují:
plnit platné legislativní a dal‰í systémové poÏadavky v oblasti Ïivotního prostﬁedí, poÏární ochrany, bezpeãnosti a hygieny práce,
● zaji‰Èovat postupy pro stanovení a provûﬁování obecn˘ch i specifick˘ch cílÛ
a cílov˘ch hodnot interními audity, pravideln˘m pﬁezkoumáním systému vedením spoleãností a obhajobami získan˘ch certifikátÛ,
● poskytovat v‰em zájemcÛm a zejména zamûstnancÛm spoleãností, obyvatelÛm regionu a obchodním partnerÛm text environmentální politiky.
●

Dále se zavazují:
zajistit poÏadavek trvalého zlep‰ování v uveden˘ch oblastech,
omezovat ve‰keré negativní vlivy u v‰ech sv˘ch ãinností, v˘robkÛ a sluÏeb
pﬁi pouÏití nejlep‰ích dostupn˘ch a ekonomicky únosn˘ch technologií,
● prÛbûÏnû identifikovat moÏná rizika (nebezpeãí) a realizovat nápravná opatﬁení k jejich odstranûní nebo maximálnímu omezení,
● vést otevﬁen˘ dialog se zájmov˘mi skupinami,
● trval˘m a dÛslednû provádûn˘m rozborem sniÏovat spotﬁebu surovin, pomocn˘ch prostﬁedkÛ, energetickou nároãnost v˘roby,
● minimalizovat negativní dopad pﬁípadn˘ch havarijních situací,
● sniÏovat mnoÏství ‰kodlivin vná‰en˘ch do Ïivotního a pracovního prostﬁedí
a produkci odpadÛ.
●
●

Otrokovice, kvûten 2006
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Ing. Pavel Pravec

Ing. Libor Lázniãka

Ing. Jan Pavlíãek

pﬁedseda v˘konného v˘boru
Barum Continental spol. s r.o.

jednatel
Barum Continental spol. s r.o.

ﬁeditel divize ES¤
Barum Continental spol. s r.o.

Roman Hanãík

Ing. Miloslav Bjalek

jednatel
Continental v˘roba pneumatik, s.r.o.

jednatel
Continental HT Tyres, s.r.o.

Continental AG

Spoleãnosti Barum Continental, Continental v˘roba pneumatik a Continental HT
Tyres jsou nedílnou souãástí koncernu Continental se svûtovou pÛsobností.
Koncern Continental je v Nûmecku nejvût‰ím zpracovatelem kauãuku, ve v˘robû
plá‰ÈÛ pro osobní vozidla je v Evropû na 2. a ve svûtovém mûﬁítku na 4. místû.
V dne‰ní dobû tvoﬁí koncern ãtyﬁi divize ãlenûné podle charakteru v˘robkÛ. Na
v˘robu pneumatik jsou zamûﬁeny divize v˘roby osobních pneumatik a divize
komerãních pneumatik. Na‰e spoleãnosti spadají vzhledem ke svému v˘robnímu
programu pod obû uvedené divize.
Dále to jsou divize automobilov˘ch systémÛ, napﬁ. elektronick˘ch podvozkov˘ch
systémÛ, která zaji‰Èuje komponenty pro v˘robce automobilÛ a divize ContiTech,
která vyrábí technické v˘robky z pryÏe a plastÛ, urãené zejména pro dal‰í prÛmyslové vyuÏití (klínové ﬁemeny, hadice…).
Ve‰keré ãinnosti koncernu vychází ze základních vizí a principÛ popsan˘ch
v BASICS. Z tûchto principÛ vychází také Environmentální politika koncernu, na
kterou navazujeme.

Naší zodpovědností je uvést do souladu očekávání
lidí, životní prostředí a zájmy podniku
Ochrana životního prostředí, ochrana zdraví,
bezpečnost práce a ochrana společnosti (ESH*)
jsou pevnou součástí naší podnikové kultury.
Dodržujeme platné zákony a interní směrnice
Continental AG.
Výrobky a výrobní postupy navrhujeme tak,
aby byly maximálně eliminovány negativní vlivy
na životní prostředí.
Šetříme přírodní zdroje snižováním
spotřeby energie, vody, surovin
a provozních materiálů.
Zavádíme komplexní bezpečnostní standardy.
Pro zamezení možných škod na zdraví, majetku a životním prostředí máme zpracován krizový management.
Školíme, informujeme a motivujeme naše zaměstnance.
Zapojujeme smluvní partnery, dodavatele a zákazníky
do našich činností.
Otevřeně komunikujeme s veřejností, úřady
a organizacemi o našich plánech
a činnostech.
Neustále prověřujeme naše činnosti a snažíme se
o trvalé zlepšování.
Všichni naši zaměstnanci a smluvní partneři pracující pro naši
společnost jsou povinni dodržovat ESH směrnice a jsou nabádáni
k aktivní spolupráci.
Představenstvo:

Wennemer

Hippe

Lerch

Neumann

Nikolin

Sattelberger

Září 2005
* Environment, Safety, Security and Health
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Popis ãinností

Spoleãnosti Barum Continental,
Continental v˘roba pneumatik
a Continental HT Tyres

Historie

Spoleãnost Barum Continental je nejen nejvût‰ím ãesk˘m v˘robcem pneumatik,
ale od roku 1999 také nejvût‰ím závodem na v˘robu pneumatik v Evropû. TûÏí
jak z historie svého oboru (první pneumatiky u nás vyrábûla jiÏ ve ãtyﬁicát˘ch
letech firma BaÈa), tak z moderních v˘vojov˘ch trendÛ, technologií a obchodních
strategií. Spojení otrokovické pneumatikárny se strategick˘m zahraniãním partnerem v roce 1993 bylo jednoznaãnû správn˘m rozhodnutím. Koncern Continental, kter˘ patﬁí mezi nejv˘znamnûj‰í podniky svého oboru na svûtû, pﬁinesl do
Otrokovic nejen nejmodernûj‰í technologie a nové strojní zaﬁízení, ale i novou
podnikovou kulturu a nové pﬁístupy k práci. ZaloÏení nov˘ch spoleãností Continental v˘roba pneumatik a následnû Continental HT Tyres ve v˘robním areálu
spoleãnosti Barum Continental umoÏnilo pﬁesun nejmodernûj‰ích technologií pro
v˘robu vysokorychlostních high-tech plá‰ÈÛ do âeské republiky.

Historie v datech

1931 – zahájena v˘roba veloplá‰ÈÛ
1932 – vyrobena první pneumatika znaãky BaÈa pro automobily, zahájení v˘roby
forem pro lisování osobních plá‰ÈÛ
1939 – v˘roba prudce stoupá, kvalita dosahuje svûtové úrovnû
1944 – váleãná léta pﬁiná‰ejí hluboké v˘robní zmûny a bombardování zpÛsobilo
znaãné ‰kody na budovách
1945 – znárodnûní akciové spoleãnosti BaÈa
1946 – z poãáteãních písmen BaÈa, Rubena Náchod a Mitas vzniká ochranná
znaãka Barum, produkce pneumatik stále stoupá
1953 – z b˘valého BaÈova koncernu je nyní Svit, z nûhoÏ byl po 5 letech vyãlenûn samostatn˘ podnik na v˘robu pneumatik Rud˘ ¤íjen
1967 – na v˘robním zaﬁízení dovezeném ze zemí západní Evropy byla vyrobena
první radiální pneumatika
1972 – po 6 letech v˘stavby je uvedena do provozu nová pneumatikárna v Otrokovicích s hlavní v˘robní halou o rozloze 13 hektarÛ
1983 – podle vlastní technologie jsou vyrobeny první pneumatiky pro nákladní
automobily v celoocelovém provedení, jejichÏ v˘robou se zaﬁadil Barum
mezi nûkolik málo v˘robcÛ tohoto druhu pneumatik na svûtû
1989 – od 1. 12. je podnik registrován pod názvem akciová spoleãnost Barum
Otrokovice
1990 – byla zahájena jednán o vytvoﬁení spoleãného podniku Barum Continental
1992 – byla uzavﬁena smlouva se spoleãností Continental AG, na jejímÏ základû
vzniká druh˘ nejvût‰í joint venture v âeské republice – spoleãnost
Barum Continental spol. s r.o.
1993 – od 1. 3. zaãíná fungovat spoleãn˘ podnik Barum Continental
1997 – certifikace spoleãnosti Barum Continental dle ISO 14 001 a EMAS
1997 – v ãervenci zaplavily niãivé povodnû cel˘ areál spoleãnosti vãetnû v˘robních hal a skladÛ. Stalo se tak 10 dní po pﬁedání environmentálních certifikátÛ podle normy 14001 a EMAS
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2000 – recertifikace v˘roby OR pneumatik podle standardu QS 9000 a VDA 6.1,
recertifikace a revalidace environmentálních certifikátÛ podle ISO 14 001
a EMAS
2001 – zaloÏení spoleãnosti Continental v˘roba pneumatik a zahájení v˘roby
vysokorychlostních pneumatik
2003 – recertifikace a revalidace spoleãnosti Barum Continental podle ISO 14 001
a EMAS II.
2003 – certifikace a validace spoleãnosti Continental v˘roba pneumatik podle
ISO 14 001 a EMAS II.
2004 – zahájení v˘roby v nové spoleãnosti Continental HT Tyres, roz‰íﬁení v˘roby
vysokorychlostních pneumatik v Otrokovicích
2004 – prodej v˘roby zemûdûlsk˘ch plá‰ÈÛ a. s. MITAS

Umístûní
spoleãností

Spoleãnosti Barum Continental, spol. s r.o., Continental v˘roba pneumatik, s.r.o.
a Continental HT Tyres s.r.o. sídlí v Otrokovicích, které jsou vzdáleny cca 10 km
jihozápadnû od krajského mûsta Zlín. Areál spoleãností je na jihov˘chodním okraji
prÛmyslové zóny mûsta Otrokovic.
Areál spoleãností je situován v soutokové oblasti ﬁek Moravy a Dﬁevnice v jejich
levobﬁeÏních ãástech. Vzhledem k blízkému sousedství ﬁek Moravy a Dﬁevnice
je zde stále potencionální riziko zaplavení, které je maximálnû eliminováno realizací úãinn˘ch protipovodÀov˘ch opatﬁení.
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Personální zaji‰tûní

Vlastní v˘robu plá‰ÈÛ ve spoleãnostech koncernu Continental v Otrokovicích zaji‰Èuje cca 3 400 zamûstnancÛ. Pro pokrytí poÏadavkÛ trhu (na‰ich zákazníkÛ) je
v ﬁadû provozÛ spoleãnosti zaveden tﬁísmûnn˘ pracovní cyklus, kter˘ je rozloÏen˘ do celého kalendáﬁního t˘dnû vãetnû sobot a nedûlí.
K zaji‰tûní vysoké kvality v˘roby a omezení rizika pracovních úrazÛ jsou novû pﬁijímaní zamûstnanci pﬁed umístûním do v˘robních provozÛ ‰koleni ve v˘cvikovém
centru, kde získávají správné návyky pro svou dal‰í práci ve spoleãnosti.
âást uvedeného programu vzdûlávání pokr˘vá i problematiku ochrany Ïivotního
prostﬁedí, bezpeãnosti práce a protipoÏární ochrany.

V˘roba

Hlavním v˘robním programem spoleãností Barum Continental, Continental v˘roba
pneumatik a Continental HT Tyres je v˘roba plá‰ÈÛ pro osobní vozidla. V souãasné dobû se v uveden˘ch spoleãnostech vyrábí dennû cca 64 000 ks tûchto
plá‰ÈÛ.

Produkce společností Barum Continental, Continental výroba pneumatik
a Continental HT Tyres v Otrokovicích
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V roce 2005 jsme vyrobili 18,5 milionu osobních plá‰ÈÛ zastoupen˘ch
v 1022 artiklech.

2003 2004 2005

2005

Spoleãnost Barum Continental
dále vyrábí komerãní (nákladní
a industriální ) plá‰tû. V roce 2005
jsme v malém mnoÏství vyrábûli téÏ
zemûdûlské plá‰tû, jejichÏ v˘roba
byla v uvedeném roce ukonãena
prodejem tohoto provozu.
Nedílnou souãástí spoleãnosti
Barum Continental je strojírensk˘
závod, kter˘ vyrábí a opravuje vulkanizaãní formy pro osobní,
komerãní i zemûdûlské plá‰tû. Ná‰
strojírensk˘ závod patﬁí mezi svûtovou ‰piãku ve v˘robû osobních
segmentov˘ch forem. Tyto v˘robky
jsou z 80 % dodávány do dal‰ích
pneumatikárensk˘ch závodÛ koncernu Continental v západní
Evropû, Africe, JiÏní Americe
a USA.

Suroviny

Suroviny pro v˘robu plá‰ÈÛ lze rozdûlit do tﬁí základních skupin:
1. Suroviny pro v˘robu kauãukov˘ch smûsí (pﬁírodní a syntetické kauãuky, saze,
oleje, pryskyﬁice, síra a dal‰í speciální gumárenské pﬁísady).
2. V˘ztuÏné materiály (ocelová lana, dráty, ocelové a textilní kordy).
3. Pomocné materiály (benzin, rozpou‰tûdla…).
Kauãuk a dal‰í gumárenské pﬁísady (chemikálie) se míchají podle schválen˘ch
receptur. Takto vzniklé plastické gumárenské smûsi se dále tvarují na vytlaãovacích nebo válcovacích strojích. Z pﬁipraven˘ch polotovarÛ se vyrábí surové plá‰tû,
které jiÏ obsahují vedle kauãukov˘ch polotovarÛ i v˘ztuÏné materiály. Surové
plá‰tû se následnû vulkanizují v lisech za pÛsobení teploty a tlaku. Plá‰tû po vylisování jiÏ mají známé elastické vlastnosti.

Vulkanizaãní forma se skládá z:
• hliníkov˘ch segmentÛ,
• sady boãnic,
• sady patních kruhÛ.
PouÏívané suroviny pro v˘robu forem lze rozdûlit do následujících základních
skupin:
1. Hliníková slitina pro v˘robu segmentÛ lisovací formy.
2. Normalizovaná konstrukãní ocel pro v˘robu boãnic a patních kruhÛ.
3. Umûlé dﬁevo pro v˘robu modelÛ.
4. DoplÀkov˘ materiál (ocelové lamely v˘robní a modelové, odvzdu‰Àovací kolíky,
kauãuková smûs, v˘mûnné ocelové a hliníkové ‰títky).

V˘roba vulkanizaãní formy – v˘roba hliníkov˘ch segmentÛ
Podle v˘kresové dokumentace se z umûlého dﬁeva vyrobí model budoucího
v˘robku. Pomocí tohoto modelu se zhotoví kauãukov˘ otisk, kter˘ se následnû
pouÏije k v˘robû sádrov˘ch jader. Sádrová jádra se sestaví do tvaru kruhu, kter˘
se zaformuje. Následnû se odlije hliníkov˘ odlitek. Hotov˘ odlitek se rozﬁeÏe na
jednotlivé segmenty, které se dále obrábí a dokonãují na konvenãním i CNC strojním zaﬁízení.
Z tûchto segmentÛ je pak sestaven segmentov˘ kruh.

V˘roba vulkanizaãní formy – v˘roba boãnic a patních kruhÛ
Boãnice a patní kruhy se nejprve soustruÏí, následnû popisují na gravírovacích
frézkách, frézují se potﬁebné dráÏky na ‰títky, vrtají otvory a upínací závity.
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DÛleÏité oblasti Ïivotního prostﬁedí
Staré zátûÏe

PrÛzkum
V letech 1992–93 probûhl první prÛzkum kontaminace pÛdy a spodních vod ve
v˘robním areálu v Otrokovicích. V rámci prÛzkumu bylo zji‰tûno lokální zneãi‰tûní ropn˘mi a chlorovan˘mi uhlovodíky.
V˘sledky prvního prÛzkumu byly o rok pozdûji potvrzeny podrobnûj‰ím hydrogeologick˘m prÛzkumem proveden˘m nûmeckou firmou GEO - DATA Hannover.
Oba prÛzkumy potvrdily, Ïe zji‰tûná zneãi‰tûní jsou pouze lokální a Ïe nejsou
ohroÏeny zdroje pitné vody, ani chránûná území v regionu.

Sanaãní práce
V roce 1994 byly se souhlasem státní správy zahájeny sanaãní práce pro likvidaci zneãi‰tûní s vyuÏitím biodegradace, odtûÏením s termickou likvidací a odvûtráním zeminy zneãi‰tûné technick˘m benzinem.
V letech 1994–97 byla odstranûna vût‰ina zdrojÛ kontaminace pozemkÛ, probíhal doplÀující prÛzkum zneãi‰tûní ploch a jejich vytyãení pro sanace.
Pﬁi v˘stavbû nového provozu v˘roby zemûdûlsk˘ch plá‰ÈÛ ve v˘robních prostorách spoleãnosti EKO-RUBBER byla v roce 1999 odstranûna ãistírna odpadních
vod regeneraãní stanice pryÏe, která pﬁedstavovala potencionální zdroj zneãi‰tûní pÛdy a podzemních vod ropn˘mi látkami.
Hlavní sanaãní práce k odstranûní kontaminace chlorovan˘mi uhlovodíky zapoãaly v záﬁí 1997 odsáváním pÛdního vzduchu. Postupnû se zaãalo s ãerpáním
podzemních vod ze 4 sanaãních vrtÛ a jejich ãi‰tûním na 3 dekontaminaãních jednotkách. Koncem roku 2000 byly zahájeny sanaãní práce k odstranûní kontaminace ropn˘mi látkami po b˘valé regeneraãní stanici pryÏe.
Postupnû docházelo k poklesu kontaminace podzemních vod, av‰ak
v pÛvodnû pﬁedpokládaném termínu, tj. do konce roku 2002, se nepodaﬁilo dosáhnout poÏadovan˘ch limitÛ. AÏ po prodlouÏení sanaãních
prací bylo dosaÏeno poÏadovan˘ch hodnot a tak mohly b˘t sanaãní
práce v lokalitách kontaminovan˘ch chlorovan˘mi uhlovodíky ukonãeny ke konci roku 2005. V jedné lokalitû, kontaminované pouze ropn˘mi látkami, nebylo je‰tû poÏadovan˘ch limitÛ dosaÏeno a proto tyto
sanaãní práce nadále pokraãují.
Vlastní sanaãní práce zaji‰Èují odborné dodavatelské firmy. Sanaãní
práce probíhají podle schválen˘ch projektÛ na základû povolení a pod
dohledem orgánÛ státní správy. Odborn˘ dohled nad prÛbûhem prací
zaji‰Èuje Ing. RNDr. Ladislav Sovadina, CSc. – Hydrogeologická sluÏba
Zlín. Úãinnost sanaãních prací je prÛbûÏnû monitorována a vyhodnocována.
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Ochrana okolního
obyvatelstva

Areál spoleãností se nachází v prÛmyslové zónû mûsta Otrokovic. Pﬁesto na jiÏní
i severní stranû nepﬁímo sousedí s obytn˘mi ãástmi mûsta.
Pﬁes na‰i ve‰kerou dosavadní snahu dochází k urãitému ovlivÀování Ïivotních
podmínek obyvatel okolních domÛ na‰imi ãinnostmi.
Jedná se zejména o omezené úãinky emisí ‰kodlivin, hluku a pachÛ z v˘roby,
skladování, dopravy a stavebních ãinností.
PÛsobení hluku není vzhledem k sousedství na‰ich spoleãností s vlakov˘m nádraÏím a husté automobilové dopravû dominantní. Uvedené tvrzení je podloÏeno
pﬁíslu‰n˘m mûﬁením.
Pro omezení nebo odstranûní uveden˘ch negativních vlivÛ byla v uplynulém
období realizována ﬁada technick˘ch opatﬁení, která spoãívala v modernizaci
v˘robního zaﬁízení, skladového hospodáﬁství, sníÏení benzinov˘ch a etanolov˘ch
emisí, zlep‰ení ochrany vod, omezení zdrojÛ hluku a údrÏby okolních ploch.
V rámci ochrany a zlep‰ení kvality ovzdu‰í v regionu jsme na vybudovan˘ vzduchovod napojili odsávání z technologick˘ch linek z nov˘ch objektÛ spoleãností.
Jednalo se zejména o hnûtiãové linky z nové válcovny a vytlaãovací linku z nové
spoleãnosti Continental HT Tyres.
Zmínûn˘ vzduchovod umoÏÀuje odvádût zneãi‰tûnou vzdu‰inu s obsahem organick˘ch látek do oblastní teplárny, kde je likvidována jako spalovací vzduch pﬁi
v˘robû tepla. Tímto vzduchovodem jsme pﬁepravili v roce 2005 k likvidaci 164 tun
organick˘ch látek ze spoleãností koncernu Continental a 120 tun z v˘roby zemûdûlsk˘ch plá‰ÈÛ ve spoleãnosti Mitas, která uveden˘ vzduchovod vyuÏívala do
konce roku 2005.
Pro zlep‰ení ochrany povrchov˘ch vod byl v rámci rekonstrukce parkovacích
ploch instalován dal‰í odluãovaã ropn˘ch látek.
Pro zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí a omezení hlukového zatíÏení okolí areálu byla
v uplynulém období podporována v˘sadba zelenû uvnitﬁ i vnû v˘robního areálu.
Vedení spoleãností v souladu s environmentální politikou trvale podporuje realizaci cílÛ a programÛ pro eliminaci negativních vlivÛ spoleãnosti ve vztahu k trvalému zlep‰ování Ïivotních podmínek obyvatel regionu.
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Management
environmentálních
systémÛ

Environmentální systém ﬁízení spoleãností zastﬁe‰uje a koordinuje divize ES¤ spoleãnosti Barum Continental, která je sloÏena z oddûlení bezpeãnosti a hygieny
práce, poÏární ochrany, ochrany Ïivotního prostﬁedí a havarijního plánování. Uvedená odborná oddûlení zaji‰Èují pro v‰echny organizaãní jednotky spoleãností mimo
bûÏné ﬁízení provozu na sv˘ch úsecích i kontrolní a poradní ãinnosti. V˘jimku tvoﬁí
pouze oddûlení poÏární ochrany, jehoÏ souãástí je hasiãsk˘ záchrann˘ sbor podniku urãen˘ k operativním zásahÛm pﬁi vzniku mimoﬁádn˘ch situací.
Zamûstnanci divize ES¤ spoleãnosti Barum Continental zaji‰Èují téÏ ve‰keré technické a odborné zázemí pro spoleãnosti Continental v˘roba pneumatik a Continental HT Tyres.

Výkonný výbor

Sekce
Marketing obchod

Sekce
Výroba technika

Divize
Výroba forem

Divize
Materiálové
hospodářství

Divize
Příprava
materiálu

Divize
Výroba
osobních plášťů

Divize Výroba
nákladních
plášťů

Factory
Controlling

Divize
Personální

Divize
Kvalita

Divize Product
Industrialization

Divize
Průmyslové
inženýrství

Divize
Tovární
inženýrství

Divize Plant
Operation

Divize
Environmentální
systémy

Oddělení ochrany
životního prostředí
a havarijního plánování
Technik ŽP
(3)

Údržba
úkrytů CO
(1)
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Sekce
Finance Controlling

Divize
Ochrana
společnosti

Oddělení bezpečnosti
a hygieny práce

Oddělení požární
ochrany

Bezpečnostní technik
(2)

Požární technik
(6)

Odškodňování prac.
úrazů (1)

Hasiči
(33)

Pracovní lékařství
(1)

Ostraha společnosti
Astrema spol. s r.o.

Základní environmentální aspekty v˘roby
V rámci environmentálního systému ﬁízení jsou vyhodnocovány pﬁímé a nepﬁímé
environmentální aspekty, které se pﬁehodnocují s ohledem na v˘voj spoleãností
a dosaÏenou úroveÀ ﬁízení jednotliv˘ch oblastí Ïivotního prostﬁedí.

Základní environmentální aspekty
Přímé
●

Emise prachu, organických rozpouštědel, pachu
a hluku

●

Vodní hospodářství (voda / odpadní voda)

●

Ochrana půdy a podzemních vod

●

Protipovodňová ochrana

●

Řízení odpadového hospodářství

●

Právní prostředí (předpisy)

Nepřímé
●

Činnosti dodavatelů na základě objednání zboží (surovin) našimi závody
❍ Spotřeba surovin a energií
❍ Emise škodlivin do životního prostředí

●

Doprava
❍ Doprava zboží do výrobního areálu
❍ Doprava výrobků k našim zákazníkům
❍ Doprava pracovníků do zaměstnání

●

Balení zboží a výrobků

●

Vznik odpadů z používání pneumatik
❍ Likvidace upotřebených pneumatik (zpětný odběr)

●

Tvorba legislativy

●

Požadavky trhu

●

Přírodní vlivy (povodeň, vichřice…)
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Emise

V˘robní spoleãnosti koncernu Continental v Otrokovicích produkují emise tuh˘ch
i tûkav˘ch organick˘ch látek a v zanedbatelné míﬁe téÏ zápachu.
Emise tuh˘ch látek jsou tvoﬁeny prachov˘mi ãásticemi uvolÀovan˘mi z navaÏování chemikálií, skladování a dopravy prá‰kov˘ch materiálÛ vãetnû vlastního zpracování v hnûtiãov˘ch linkách, brou‰ení plá‰ÈÛ a ãi‰tûní vulkanizaãních forem tryskáním. Tuhé emise (pra‰né ãástice) jsou zachycovány textilními filtry s vysokou
úãinností a v rámci moÏnosti se vracejí zpût do v˘robního procesu. Tuhé emise
jsou vzhledem ke svému mnoÏství a sloÏení zcela zanedbatelné.
Hlavní sloÏkou plynn˘ch emisí jsou emise tûkav˘ch organick˘ch látek, které se
pouÏívají jako pomocn˘ materiál (technick˘ benzin, isopropanol…) pﬁi v˘robû
plá‰ÈÛ nebo vznikají jako vedlej‰í produkt chemické reakce pﬁi míchání silikov˘ch
smûsí (etanol). Pro omezení neÏádoucích emisí organick˘ch látek bylo pﬁistoupeno ke zmûnám v˘robních postupÛ zamûﬁen˘ch na omezení spotﬁeby materiálÛ na bázi organick˘ch rozpou‰tûdel. Technologie, u nichÏ není v souãasné dobû
známé jiné ﬁe‰ení, jsou zaji‰tûny odpovídajícími odluãovacími systémy (rekuperaãní stanice technického benzinu, vzduchovod do Teplárny Otrokovice).
K pachov˘m emisím patﬁí vulkanizaãní zplodiny, které obtûÏují zejména zamûstnance v pracovním prostﬁedí. Vulkanizaãní zplodiny (páry) podle dosavadních
znalostí neohroÏují zdraví osob. Ve v˘jimeãn˘ch situacích jsou patrné pachové
stopy po zpracování pﬁírodního kauãuku. Vzhledem k umístûní v˘raznûj‰ích
pachov˘ch zdrojÛ v okolí v˘robního areálu (vepﬁín, ãistírna odpadních vod, kafilérie) je na‰e pachová zátûÏ okolí na hranici areálu zcela zanedbatelná.
Existující emise hluku spoleãností jsou dány spolupÛsobením prÛmyslov˘ch
objektÛ a dopravním hlukem, kter˘ tvoﬁí dominantní sloÏku hluku. Pﬁes urãité hlukové zatíÏení okolí jsme doposud neobdrÏeli Ïádné negativní podnûty ze strany
okolního obyvatelstva.
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Vodní hospodáﬁství

Voda uÏitková filtrovaná (poÏární)
UÏitkovou filtrovanou vodu odebíráme ze sítû Tomy a.s., jejíÏ souãástí je vodojem o objemu 10 000 m3. Z tohoto zdroje je zaji‰tûna dodávka i pﬁi poÏáru. Vlastní
ãerpací stanice povrchové vody je odstavena z provozu a udrÏována v pohotovosti pro dodávku surové vody z Moravy v pﬁípadû velkého poÏáru. UÏitkovou
filtrovanou vodu z technick˘ch dÛvodÛ dále smluvnû dodáváme sousedícím spoleãnostem Teplárna Otrokovice a.s., PSG, a.s., Pipelife Czech, s.r.o.

Pitná voda
Pitnou vodu odebíráme z veﬁejného vodovodu Zlínské vodárenské, a.s. pro úãely
sociální a ãásteãnû i technologické. Pitnou vodu z technick˘ch dÛvodÛ smluvnû
dodáváme i spoleãnosti Teplárna Otrokovice a.s., ve vlastním areálu spoleãností
pak v‰em firmám, které zde mají sídlo.

Odpadní a de‰Èové vody
V areálu spoleãností je oddûlen˘ systém kanalizace. Odpadní vody jsou odvádûny dvûma kanalizaãními sbûraãi na oblastní ãistírnu odpadních vod v Otrokovicích. De‰Èové vody jsou odvádûny taktéÏ dvûma kanalizaãními sbûraãi do ﬁek
Dﬁevnice a Moravy.
Kanalizaãní sítû byly vybudované pﬁeváÏnû v letech 1969–1971 a od roku 1995
se podrobují postupné kontrole a rekonstrukci s vyuÏitím nejmodernûj‰ích bezv˘kopov˘ch technologií.

Odpadní vody
Odpadní vody jsou odvádûny na oblastní ãistírnu odpadních vod v Otrokovicích.
Na kanalizaãní síÈ odpadních vod jsou z technick˘ch dÛvodÛ napojeny okolní podniky: PSG a.s., MORAVAN-AEROPLANES a.s. Teplárna Otrokovice a.s., âeské
dráhy a.s. a také samostatné firmy se sídlem v areálu spoleãnosti.
Odpadní vody, u nichÏ zneãi‰tûní pﬁesahuje povolené limity, se pﬁedãi‰Èují v lokálních ãistírnách odpadních vod. Mimoﬁádnû zneãi‰tûné odpadní vody se odváÏejí
k likvidaci v autocisternách ke specializovan˘m firmám v regionu.

De‰Èové vody
De‰Èovou kanalizací se odvádûjí de‰Èové vody ze stﬁech a zpevnûn˘ch ploch. Na
sbûraã, odvádûjící sráÏkové vody do Moravy, je napojena PSG, a.s. Otrokovice
a nadjezd Ïeleznice. Vysokou pozornost vûnujeme ãistotû zpevnûn˘ch ploch,
ochranû jakosti vod, jakoÏ i opatﬁením proti úniku závadn˘ch látek.
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Ochrana pÛdy
a podzemních vod

Na‰e centrální sklady a stáãi‰tû ropn˘ch látek byly rekonstruovány na legislativou poÏadovanou technickou úroveÀ. Stáãi‰tû byla zastﬁe‰ena, izolována a napojena na velkoobjemové havarijní jímky.
Skladovací nádrÏe jsou umístûny na podstavcích v izolovan˘ch Ïelezobetonov˘ch nadzemních nebo pﬁístupn˘ch podzemních havarijních jímkách. Toto ﬁe‰ení
umoÏÀuje vizuální kontrolu nádrÏí a rozvodÛ, vãetnû technického zaji‰tûní proti
únikÛm. ÚloÏi‰tû jsou navíc vybavena signalizací úniku ropn˘ch látek, zapojenou
na ústﬁednu HZSP s nepﬁetrÏitou sluÏbou.
Potrubní rozvody technologick˘ch olejÛ a benzinÛ jsou umístûny v technologick˘ch kanálech, rekonstruovan˘ch v letech 1994–96, které umoÏÀují vizuální kontrolu tûsnosti rozvodÛ a odstranûní pﬁíãin pﬁípadn˘ch únikÛ.
Jednoplá‰Èové nádrÏe, kontejnery a sudy pro závadné látky (ropné látky, kapalné
suroviny, tekuté nebezpeãné odpady…) jsou umístûny v záchytn˘ch vanách nebo
izolovan˘ch objektech s havarijními jímkami. Centrální sklad jednoplá‰Èov˘ch
nádrÏí byl rekonstruován v roce 1996. Dal‰í roz‰íﬁení centrálního skladu podle
platn˘ch poÏadavkÛ na ochranu vod bylo realizováno v roce 2003. Skladovací
podmínky jsou prÛbûÏnû zlep‰ovány. âást ropn˘ch látek a odpadních olejÛ se
shromaÏìuje a pﬁepravuje ve dvouplá‰Èov˘ch kontejnerech.
K odborn˘m zásahÛm pﬁi haváriích nebo dopravních nehodách s únikem závadn˘ch látek je vycviãena jednotka Hasiãského záchranného sboru podniku. Pro
tyto zásahy má k dispozici technické vozidlo, které je vybaveno speciálními technick˘mi prostﬁedky.
Pro usnadnûní zásahu pﬁi havárii je v celém areálu zavedeno
barevné oznaãení kanalizaãních poklopÛ k rozli‰ení kanalizace
de‰Èov˘ch a odpadních vod.
V pﬁípadû úniku závadn˘ch látek do de‰Èové kanalizace je moÏn˘
úãinn˘ zásah uzavﬁením pﬁím˘ch v˘tokÛ do ﬁek na pﬁeãerpacích
stanicích a pouÏitím norn˘ch stûn na v˘tocích de‰Èov˘ch vod do
ﬁek Moravy a Dﬁevnice. Na kanalizacích odpadních vod je moÏné
pﬁi zásahu v pﬁípadû havárie provést doãasné odstavení pomocí
kanalizaãních hradítek, popﬁ. zastavením pﬁeãerpávací stanice.
Pozornost se vûnuje také instruktáÏím a ‰kolením z pracovních
pﬁedpisÛ, provozních ﬁádÛ a havarijních plánÛ.
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ProtipovodÀová
ochrana

Spoleãnost Barum Continental vystupovala po niãiv˘ch povodních v roce 1997
aktivnû v pﬁípravû protipovodÀov˘ch opatﬁení. Vybudovala ﬁadu staveb a technick˘ch zaﬁízení k ochranû proti povodni, které slouÏí i k ochranû ‰ir‰ího území
a zapadají do celkové koncepce protipovodÀové ochrany Otrokovic. Úãinnost
vybudovan˘ch zaﬁízení byla potvrzena pﬁedev‰ím pﬁi jarním tání na pﬁelomu bﬁezna
a dubna 2006.
Velká pozornost je také vûnována organizaãním opatﬁením a pﬁípravû zamûstnancÛ na úkoly v protipovodÀové ochranû.
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¤ízení odpadového
hospodáﬁství

Spoleãnosti Barum Continental spol. s r.o. a Continental v˘roba pneumatik naplnily zákonnou povinnost pro zpracování plánu odpadového hospodáﬁství pÛvodce
v souladu s POH kraje. V pﬁípadû spoleãnosti Continental HT Tyres, s.r.o. se pﬁedpokládá naplnûní této povinnosti v následujících letech.
Obû uvedené spoleãnosti mají od roku 2005 zpracovány vlastní plány odpadového hospodáﬁství. Cíle vypl˘vající z tûchto plánÛ jsou zahrnuty v hlavních environmentálních cílech spoleãností.
Produkované odpady v‰ech spoleãností koncernu Continental v Otrokovicích jsou
prÛbûÏnû evidovány, tﬁídûny a ukládány do urãen˘ch a oznaãen˘ch shromaÏìovacích prostﬁedkÛ. Cílem tﬁídûní je splnit nejen legislativní poÏadavky, ale hlavnû
umoÏnit maximální vyuÏití produkovan˘ch odpadÛ. Pro zne‰kodnûní nevyuÏiteln˘ch nebezpeãn˘ch odpadÛ je upﬁednostÀováno termické odstranûní.
Pro doãasné skladování rizikov˘ch odpadÛ je k dispozici zaji‰tûn˘ a zastﬁe‰en˘
sklad nebezpeãn˘ch odpadÛ, kter˘ pro spoleãnosti koncernu Continental v Otrokovicích provozuje firma Marius Pedersen.
Mezi nejv˘znamnûj‰í odpady z v˘roby patﬁí nejakostní plá‰tû (pneumatiky), které
jsou poskytovány k materiálovému a energetickému vyuÏití.

V rámci plnûní zákonné povinnosti zpûtného odbûru pneumatik zaji‰Èujeme od
roku 2002 ve spolupráci s firmou Marius Pedersen na celém území âeské republiky bezplatn˘ sbûr opotﬁeben˘ch pneumatik. JiÏ pﬁed uveden˘m datem zaji‰Èovala
spoleãnost Barum Continental neziskov˘
Zpětný odběr upotřebených pneumatik na území ČR
odbûr tûchto pneumatik. Ná‰ systém zpûtv systému Barum Continental
ného odbûru patﬁí s úãinností cca 65 % mezi
16 000
nejlep‰í v âR.
14 000
12 000

tun

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
1998

18

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Právní pﬁedpisy

V‰echny vyuÏitelné legislativní pﬁepisy pro oblast ES¤ jsou uvedeny v registru
legislativy, kter˘ je nedílnou souãástí „Pﬁíruãky Environment Safety Health“. Texty
nov˘ch legislativních pﬁedpisÛ získáváme minimálnû ze dvou nezávisl˘ch zdrojÛ.
Platné pﬁedpisy mající vztah k na‰im spoleãnostem jsou uloÏeny v odborn˘ch
oddûleních divize ES¤ a na poÏádání poskytovány v‰em zamûstnancÛm spoleãností.
PoÏadavky na plnûní zákonn˘ch norem prÛbûÏnû zapracovávají odborní zamûstnanci divize ES¤ do pﬁíslu‰n˘ch interních pﬁedpisÛ.

Realizace environmentální politiky
V kvûtnu 2006 byla aktualizována environmentální politika z roku 2003. DÛvodem aktualizace byla pﬁíprava spoleãností na certifikaci systému bezpeãnosti
práce podle OHSAS 18001. Environmentální politika se stala spoleãnou politikou pro oblasti Ïivotního prostﬁedí, bezpeãnosti a hygieny práce a poÏární ochrany.
S návrhem nového znûní environmentální politiky s moÏností jejího pﬁipomínkování byli zamûstnanci spoleãností seznámeni prostﬁednictvím informaãních tabulí.
Environmentální politika se novû realizuje prostﬁednictvím nového systému ESH,
kter˘ v sobû zahrnuje environmentální systém ﬁízení.
VyuÏívá pﬁitom pﬁíslu‰nou dokumentaci, zahrnující stanovené cíle a programy
spoleãností, které pﬁispívají k naplÀování závazku trvalého zlep‰ování.
Systém je provûﬁován pomocí interních a externích auditÛ, které jsou provádûny
v souladu se schválen˘m programem auditÛ.
Plnûní environmentální politiky i politika sama je kaÏdoroãnû provûﬁována v rámci
pﬁezkoumání systému ﬁízení ESH vrcholov˘m vedením. V pﬁípadû zásadních
v˘vojov˘ch a organizaãních zmûn mÛÏe dojít k jejímu pﬁeformulování.

Komunikace

Interní komunikace se realizuje prostﬁednictvím ãlánkÛ v novinách, pohovory
a ‰kolením zamûstnancÛ, informaãními tabulemi a rozhlasov˘m vysíláním. Zpûtná
vazba pro vyuÏití námûtÛ a pﬁipomínek zamûstnancÛ je zaji‰tûna pﬁes urãenou
po‰tovní schránku, elektronickou po‰tu, osobní nebo
telefonické jednání s pracovníky divize ES¤.
Externí komunikace se zaji‰Èuje poskytováním informací z oblasti ES¤, pﬁedná‰kovou ãinností, spoluprací
se ‰kolami, poﬁádáním pracovních setkání se zástupci
státní správy a okolních podnikÛ, informováním odborové organizace a zájmov˘ch skupin.
V rámci externí komunikace a upevÀování povûdomí
v oblasti Ïivotního prostﬁedí jsme pro Ïáky Z· Mánesova v Otrokovicích vyhlásili v˘tvarnou a literární soutûÏ na téma „Barum a Ïivotní prostﬁedí“.
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Environmentální cíle a programy
Plnûní nejv˘znamnûj‰ích environmentálních cílÛ stanoven˘ch
vedením spoleãností na období 2003–2005
1

Udržet spotřebu elektrické energie na úrovni roku 2002

rok

2003

2004

2005

(převedeno na 1 t výrobků)

cíl

0,96

0,96

0,96

2002: 0,96 MWh/t pneumatik

skutečnost

0,88

0,88

1,00

V roce 2005 nebylo dosaženo stanovené cílové hodnoty z důvodu změn ve společnosti, zejména zahájením energeticky náročnější
výroby. Vhledem k plánovaným technologickým změnám se do roku 2008 předpokládá nárůst měrné spotřeby elektrické energie.
2

Do roku 2005 snížit spotřebu tepla (páry) o 3 % oproti

rok

2003

2004

2005

roku 2002 na 1 t výrobků

cíl

5,35

5,35

5,35

2002: 5,52 GJ/t pneumatik

skutečnost

5,20

5,07

5,19

Do roku 2005 snížit spotřebu tlakového vzduchu o 3 %

rok

2003

2004

2005

oproti roku 2002 na 1 t výrobků

cíl

0,79

0,79

0,79

2002: 0,82 m × 1000/t pneumatik

skutečnost

0,74

0,74

0,87

Cíl byl splněn.
3

3

V roce 2005 nebylo dosaženo stanovené cílové hodnoty z důvodu instalace nového strojního zařízení ve výrobě high-tech plášťů
a v nové míchárně kaučukových směsí. Svůj podíl na tom má také sortiment vyráběných plášťů.
4

Do roku 2005 snížit spotřebu vody o 5 % proti roku

rok

2003

2004

2005

2002 na 1 t výrobků

cíl

2,83

2,83

2,83

2002: 2,98 m3/t pneumatik

skutečnost

2,96

2,53

2,43

Cíl byl splněn.
5

Zrekonstruovat kanalizační síť

skutečnost
V období 2003–2005 byla prováděna rekonstrukce kanalizační
sítě. Vzhledem k rozsahu kanalizace bude rekonstrukce probíhat
i v následujících letech. Cíl je plněn.

6

Vybudovat zajištěné parkoviště pro osobní automobily
u zkušebny

skutečnost
V roce 2005 bylo vybudováno parkoviště pro 156 vozidel.
Cíl byl splněn.

7

Do roku 2005 snížit produkci technologických odpadů

rok

2003

2004

2005

o 2 % na 1 tunu výrobků proti roku 2002

cíl

29,354

29,354

29,354

2002: 29,953 kg pryžových odpadů/t pneumatik

skutečnost

25,927

27,843

29,663

V roce 2005 nebylo dosaženo stanovené cílové hodnoty z důvodu postupného najíždění výroby na novém strojním zařízení ve výrobě
high-tech plášťů a v nové míchárně kaučukových směsí, které přineslo zvýšenou produkci technologických odpadů.
8

Snížit fugitivní emise těkavých organických látek (VOC) z výroby na maximálně

rok

2005

25 % z celkově spotřebovaných VOC

cíl

25 %

2002: 29,953 kg pryžových odpadů/t pneumatik

skutečnost

Cíl byl splněn.
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19,33 %

9

Zlepšit zabezpečení společností

skutečnost
V rámci lepšího zajištění areálu společnosti bylo navrženo vybudování jednotného monitorovacího centra pro ESP a EZS. Bylo
provedeno výběrové řízení. Vlastní realizace proběhne v roce
2006. Cíl je průběžně plněn.

10

Zajistit odpovídající zabezpečení stavby nové válcovny
a dočasných skladů mimo areál společnosti

skutečnost
Nová válcovna je zajištěna EPS a sprinklerovým systémem.
V rámci výstavby byl zajištěn zvýšený dohled nad prováděnými
činnostmi. Tím byly eliminovány možné mimořádné situace
(požár, úniky ropných látek, úrazy). Cíl byl splněn.

11

U všech kalandrů realizovat projekt bezpečnostního
vypínání

skutečnost
Tělové bezpečnostní vypínání bylo instalováno u všech kalandrů
v hlavní výrobě mimo výroby komerčních plášťů kde byla realizace u dvou kalandrů oddálena z důvodu restrukturalizace výroby
a uskuteční se do konce roku 2006. Jeden kalandr bude nahrazen vytlačovacím strojem.

Vzhledem k dosažené úrovni projektu lze stanovený cíl považovat za splněný.
12

Navrhnout a realizovat účinný systém pro odvod vulkanizačních zplodin z lisovny osobních plášťů.

skutečnost
V rámci realizace byly instalovány podstropní zástěny a zahájena
montáž nové vzduchotechniky pro přívod čerstvého vzduchu
a odvod vulkanizačních zplodin. Uvedené opatření se testuje
a v případě pozitivního výsledku bude rozšířeno v rámci společnosti. Cíl je průběžně plněn.

Vzhledem k dosažené úrovni projektu lze stanovený cíl považovat za splněný.
13

Nepřekročit míru úrazovosti (AccR) „6“

AccR = počet úrazů.10 /skutečně odpracovaná doba
6

rok

2003

2004

2005

cíl

6

5

4

skutečnost

2,99

4,58

2,93

rok

2003

2004

2005

cíl

5,00

5,00

5,00

skutečnost

5,94

4,70

4,96

Cíl byl splněn.
14

Nepřekročit procento nemocnosti přes 5 %

AccR = počet úrazů.106/skutečně odpracovaná doba

Přes realizované preventivní programy nebylo v letech 2003 a 2005 dosaženo cílové hodnoty. Tyto hodnoty byly ovlivněny zejména
sezónními chřipkami, životním stylem zaměstnanců a legislativními podmínkami v ČR.
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Nejv˘znamnûj‰í environmentální cíle schválené vedením
spoleãností na období 2006–2008
Cíl
1.

Udržet měrnou spotřebu vody na

Metoda
• Zvýšení produktivity práce

tunu produkce na úrovni roku 2005

Odpovědnost
ředitelé výrobních

Termín
2008

a servisních činností
• Organizační opatření

2.

Z důvodu zavádění nových techno-

• Minimalizace výrobních odpadů

nárůst měrné spotřeby elektrické
energie a tepla o více než 15 % na

ředitelé výrobních

2008

a servisních činností

logických postupů nepřekročit
• Zvýšení produktivity
• Preventivní údržba

tunu produkce proti roku 2005.

3.

Zajištění postupné kontroly, vyčiš-

• Monitoring

ředitel divize TI

2008

ředitel divize TI

2008

tění a rekonstrukce kanalizační sítě
společnosti

• Čištění
• Vlastní rekonstrukce

4.

Zlepšit podmínky pro nakládání
s vodám závadnými látkami

• Rozšíření zabezpečené plochy
pro stáčení cisteren
• Rekonstrukce zpevněné
manipulační plochy před skladem
hořlavin
• Rekonstrukce podlahy
v centrálním skladě hořlavin

5.

Nahradit podezřelé karcinogenní
látky (polyaromatické oleje –

• Postupná náhrada rizikových
surovin

Ředitel divize Product

průběžně do roku

industrialization

2008

ředitel divize ESŘ,

2008

změkčovadla) nekarcinogenními

6.

Zlepšit havarijní připravenost na
mimořádné situace

• Modernizace a rozšíření
monitorovacího centra u vlastní

ředitel divize TI

hasičské jednotky
• Instalace stabilního hasícího
zařízení do vzduchotechniky
v provozech míchání
gumárenských směsí

Poznámka:
Na uvedené období bylo schváleno vedením spoleãností v oblasti ESH celkem 42 cílÛ.
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Management Ïivotního prostﬁedí
Dopady sv˘ch ãinností na Ïivotní prostﬁedí pravidelnû kontrolujeme a vyhodnocujeme. Evidujeme v‰echny dÛleÏité údaje t˘kající se vlivu spoleãností na Ïivotní
prostﬁedí.
Ve stanoven˘ch intervalech zaji‰Èujeme potﬁebná mûﬁení pro zji‰tûní v˘skytu
a koncentrace ‰kodlivin v Ïivotním i pracovním prostﬁedí. Zejména se jedná o sledování kvality vod, ovzdu‰í, pÛdy, kontroly hladiny hluku u pracovních strojÛ i v okolí
areálu spoleãností.
Orientaãní monitorování a mûﬁení zaji‰Èujeme ãásteãnû vlastními silami, ale pro
získání objektivních v˘sledkÛ vyuÏíváme odborn˘ch autorizovan˘ch firem.

Provûrka Ïivotního
prostﬁedí

Doposud provedené externí audity a kontroly prokázaly dodrÏování platn˘ch právních pﬁedpisÛ âR ve v˘robních spoleãnostech koncernu Continental v Otrokovicích a plnou funkãnost zavedeného environmentálního systému ﬁízení.
Audity a provûrky ochrany Ïivotního prostﬁedí, poÏární ochrany, bezpeãnosti a hygieny práce stejnû jako zaveden˘ environmentální systém ﬁízení a v˘sledky stanoven˘ch kontrolních ãinností na pracovi‰ti tvoﬁí podklad pro úãinnou kontrolu
a plnûní na‰í environmentální politiky, cílÛ a programÛ.

23

Environmentální
systém ﬁízení

Spoleãnost Barum Continental Otrokovice zavedla a v roce 1997 úspû‰nû certifikovala environmentální systém ﬁízení podle Naﬁízení rady ã. 1836/93 a mezinárodní normy ISO 14 001. Stala se tak první samostatnou spoleãností mimo
zemû ES, která získala certifikát o splnûní poÏadavkÛ EMAS. Souãasnû se stala
první spoleãností koncernu Continental, která získala certifikáty podle obou norem
vztahujících se k environmentálnímu systému ﬁízení.
Environmentální systém ﬁízení, zahrnující oblast Ïivotního prostﬁedí, bezpeãnosti práce a poÏární ochrany, zabezpeãuje
a metodicky ﬁídí divize ES¤. Základem systému jsou jednoznaãnû definované odpovûdnosti za uvedené oblasti.
Environmentální systém ﬁízení spoleãností Barum Continental,
Continental v˘roba pneumatik a Continental HT Tyres je úãinnû
podporován vrcholov˘m vedením i vedením koncernu prostﬁednictvím koordinátora skupiny pro osobní plá‰tû Continental AG.
Tím je zabezpeãena prÛbûÏná v˘mûna informací a zku‰eností
mezi jednotliv˘mi v˘robními jednotkami koncernu.
V roce 2003 byl poprvé certifikován a validován systém ES¤ téÏ
pro spoleãnost Continental v˘roba pneumatik podle normy ISO
14001 a Naﬁízení evropského parlamentu a rady ã. 761/2001.
V roce 2006 byla podle uveden˘ch norem certifikována spoleãnost Continental HT Tyres.
V‰echny uvedené spoleãnosti v roce 2006 zavedly a certifikovaly „Systém managementu bezpeãnosti a ochrany zdraví pﬁi
práci“ podle mezinárodní smûrnice OHSAS 18 001 (Occupational Health and Safety Assessment Series).
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Pﬁíruãka
environmentálního
systému ﬁízení

„Pﬁíruãka“ je zpracována v souladu s poÏadavky právních pﬁedpisÛ âR, mezinárodních standardÛ ES ã. 761/2001, ISO 14 001 a OHSAS 18 001.
Obsahuje v‰echny dÛleÏité pokyny pro zavedení a ﬁízení spoleãného systému
ESH, kter˘ v sobû zahrnuje environmentální systému ﬁízení a systém managementu bezpeãnosti a ochrany zdraví pﬁi práci v na‰ich spoleãnostech.
Popisuje strukturu a odpovûdnosti v rámci spoleãného systému ESH. SlouÏí vrcholovému vedení jako ﬁídicí dokument a je podkladem pro vypracování pﬁíslu‰né
dokumentace.
Nová pﬁíruãka ESH byla publikována v elektronické podobû, coÏ umoÏnilo její
zpﬁístupnûní v‰em na‰im zamûstnancÛm, kteﬁí jsou pﬁipojeni k firemnímu intranetu.

Environmentální
provûrky
ve spoleãnostech

Úãinnost na‰eho environmentálního systému ﬁízení a plnûní právních pﬁedpisÛ
âR je pravidelnû provûﬁována interními a externími audity, kontrolami státní správy,
poji‰Èovnami FM Global, Allianz a audity kvality dle ISO/TS 16949.
Pﬁi interních auditech se provûﬁuje systém i skuteãn˘ stav ﬁízen˘ch oblastí podle
pﬁedem stanoven˘ch kontrolních otázek.
ZávaÏnost zji‰tûn˘ch nedostatkÛ (neshod) se vyjadﬁuje bodov˘m hodnocením
a popisuje v záznamu o neshodû spoleãnû s návrhem na opatﬁení, termíny a odpovûdnostmi. Bodové hodnocení pﬁepoãteno na procenta umoÏÀuje srovnávat
úrovnû jednotliv˘ch provozÛ.
V˘sledky interních i externích auditÛ se projednávají ve vedeních spoleãností.
Dosavadní interní a externí audity, provûrky státní správy i poji‰Èovny prokázaly
plnûní právních pﬁedpisÛ âR i funkãnost systémÛ v na‰ich spoleãnostech.
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Materiály, emise, cíle
PouÏívání materiálÛ
– surovin

Mimo základních surovin, jako jsou pﬁírodní a syntetick˘ kauãuk, saze, technologické oleje, gumárenské chemikálie a v˘ztuÏné materiály, se pouÏívají pomocné
materiály, jako napﬁ. mazací oleje, tuky, rozpou‰tûdla, ãisticí prostﬁedky, pohonné
hmoty pro vozidla a mechanismy, pﬁísady na úpravu vod a dal‰í, které jsou
nezbytné pro v˘robu, provoz, ãinnost strojÛ a zaﬁízení. Vzhledem k chemick˘m
vlastnostem pouÏívan˘ch surovin je mnoho v˘chozích surovin zaﬁazeno mezi
nebezpeãné chemické látky a pﬁípravky. Z uvedeného dÛvodu platí pro nakládání
s tûmito látkami zpﬁísnûn˘ reÏim.

Energie

V˘robní spoleãnosti koncernu Continental v Otrokovicích vyuÏívají pro svou ãinnost a v˘robu zejména elektrickou a tepelnou energii. V rámci v˘roby se trvale
snaÏíme sniÏovat mûrnou spotﬁebu energií.
Pﬁes na‰i snahu a velmi pozitivní trend sniÏování energií v pﬁedcházejících letech
do‰lo v roce 2005 k negativní zmûnû u mûrné spotﬁeby elektrické energie. DÛvodem je zejména jiná struktura v˘roby a na to navazující energeticky nároãnûj‰í
technologie.
Bylo zahájeno míchání kauãukov˘ch smûsí v nové míchárnû. Tím jsme sice ukonãili ãásteãn˘ nákup smûsí od sv˘ch dodavatelÛ, ale na druhou stranu jsme sami
spotﬁebovali elektrickou energii pro jejich míchání.
Vzhledem k pﬁipravovan˘m technologick˘m zmûnám pﬁedpokládáme do konce
roku 2008 nárÛst mûrn˘ch spotﬁeb v‰ech energií. Pﬁes nastínûn˘ negativní trend
hledáme vnitﬁní rezervy k jeho omezení zejména zmûnou organizace práce, zvy‰ováním produktivity, ale zejména maximálním ‰etﬁením zdrojÛ na v‰ech úrovních spoleãností.
Porovnáme-li mûrnou spotﬁebu elektrické energie v uplynulém období, je do roku
2004 patrn˘ její pokles oproti roku 2002 z 0,96 na 0,88 MWh na jednu tunu plá‰ÈÛ,
coÏ pﬁedstavuje sníÏení o 8,3 %. Jak jiÏ bylo zmínûno, do‰lo v roce 2005 k meziroãnímu nav˘‰ení mûrné spotﬁeby elektrické energie o 0,12 MWh kvÛli míchání
kauãukov˘ch smûsí v nové míchárnû a spotﬁebû energie na smûsi, které jsme
dﬁíve kupovali. Ve srovnání s rokem 2002 to pﬁestavuje nav˘‰ení mûrné spotﬁeby
o cca 4 %.
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Spotřeba elektrické energie k výrobě 1 tuny plášťů
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Dal‰í dÛvod nav˘‰ení mûrn˘ch spotﬁeb spoãívá v ‰irokém sortimentu v˘roby spojen˘m s ãast˘mi zmûnami ve v˘robû. Mimo to je mûrná spotﬁeba vztaÏena na
jednu tunu vyroben˘ch plá‰ÈÛ, coÏ v souãasné dobû plnû nepostihuje celou na‰i
v˘robu. Do základu pro v˘poãet mûrné spotﬁeby nejsou zapoãítány vyrábûné
(opravované) vulkanizaãní formy, membrány, polotovary, pomocné materiály
a kauãukové smûsi urãené k pﬁímému prodeji. Pro zachování kontinuity vykazování a porovnávání uplynulého období jsme v˘‰e uvedené skuteãnosti nezahrnuli do v˘poãtu mûrn˘ch spotﬁeb, i kdyÏ
v roce 2005 negativnû zkreslují ná‰ environmentální profil.

Spotřeba tepelné energie
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Spotřeba tepelné energie k výrobě 1 tuny plášťů
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Mûrná spotﬁeba tepla (páry) v roce 2005
ãinila 5,19 GJ na jednu tunu plá‰ÈÛ. Mezi
hlavní spotﬁebiãe patﬁí vulkanizaãní lisy.
Proti roku 2002 jsme dosáhli úspory tepla
o 0,33 GJ na jednu tunu v˘robkÛ, coÏ znamená sníÏení o 5,98 %.
Spoleãnosti Barum Continental, Continental v˘roba pneumatik ani Continental HT
Tyres Ïádnou z uveden˘ch energií nevyrábí. Ve‰keré energie a energetická média
kromû tlakového vzduchu nakupujeme od
externích dodavatelÛ.
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Voda / odpadní voda

Od roku 2003 byla postupnû realizována ﬁada opatﬁení ke sníÏení spotﬁeby vody.
V˘sledkem toho bylo v˘razné sníÏení spotﬁeby pitné vody pﬁi men‰ím zv˘‰ení
spotﬁeby uÏitkové vody. I pﬁes nárÛst v˘roby v‰ak do‰lo k absolutnímu sníÏení
spotﬁeby pitné a uÏitkové vody jako celku a tím i v˘raznému sníÏení mûrné spotﬁeby tûchto vod celkem. Proti roku 2002 se celková mûrná spotﬁeba vod sníÏila
o 18,5 %.
V dal‰ích letech se jiÏ neoãekávají Ïádné v˘raznûj‰í zmûny ve vodním hospodáﬁství. Pozornost bude zamûﬁena na sniÏování ztrát vody a vãasné odhalování
poruch.

Pitná voda
V roce 2005 byla dosaÏena mûrná spotﬁeba pitné vody 1,45 m3/t plá‰ÈÛ, coÏ znamená sníÏení o 39,6 % proti roku 2002. V˘razné sníÏení bylo dosaÏeno realizací
úsporn˘ch opatﬁení, pﬁiãemÏ byla pitná voda zãásti nahrazena vodou uÏitkovou.

UÏitková voda
V roce 2005 byla dosaÏena mûrná spotﬁeba uÏitkové vody 0,98 m3/t plá‰ÈÛ, coÏ
znamená zv˘‰ení o 71,9 % proti roku 2002. Toto zv˘‰ení je dÛsledkem náhrady
za pitnou vodu.

Spotřeba vody vztažená k výrobě 1 tuny plášťů
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Odpadní voda
Na sníÏení mnoÏství odpadních
vod se v˘raznû projevily úspory
v odbûrech pitné a uÏitkové
vody. Mimo to je mnoÏství
odpadních vod závislé na
v˘skytu nevyuÏitelného kondenzátu, podzemních a sráÏkov˘ch vod.
V roce 2005 byla dosaÏena
mûrná produkce odpadních vod
1,77 m3/t v˘robkÛ. Ve srovnání
s rokem 2002 do‰lo v roce 2005
ke sníÏení mnoÏství odvádûn˘ch odpadních vod na tunu
plá‰ÈÛ o 41,6 %.
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SníÏení mnoÏství odpadních vod
s sebou pﬁineslo zmûny v bilanãním
mnoÏství zneãi‰tûní odvedeného na
ãistírnu odpadních vod a také ãásteãné
zv˘‰ení koncentrací zneãi‰tûní odpadních vod.
Oãekáváme, Ïe opatﬁení realizovaná
v oblasti spotﬁeby vody a probíhající
kontroly a opravy kanalizaãní sítû se
pﬁíznivû projeví i v mnoÏství vypou‰tûn˘ch odpadních vod.

Produkce odpadní vody vztažená
k výrobě 1 tuny plášťů
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Emise

Mezi hlavní zneãi‰Èující sloÏky uvolÀované do ovzdu‰í patﬁí emise tûkav˘ch organick˘ch látek, zejména technického benzinu. V pﬁeváÏné míﬁe se jedná o tzv.
fugitivní emise, tj. emise uvolÀované do atmosféry svûtlíky, okny, dveﬁmi apod.
Emise tûkav˘ch organick˘ch látek z v˘robních linek jsou zachytávány na aktivním uhlí v rekuperaãní stanici benzinov˘ch par a následnû vraceny zpût do v˘roby
nebo odvádûny cca 1 km dlouh˘m vzduchovodem k termické likvidaci na místní
teplárnu. Zde je pﬁivedená vzdu‰ina s obsahem organick˘ch rozpou‰tûdel pouÏívána jako primární vzduch pro spalovací kotle slouÏící k v˘robû tepla.
Oproti roku 2002 do‰lo v roce 2005 ke sníÏení emisí organick˘ch tûkav˘ch látek
o 383 tun z dÛvodu plného zprovoznûní vzduchovodu na místní teplárnu v roce 2003.

Emise společností Barum Continental,
Continental výroba pneumatik a Continental HT Tyres
Benzin

Alkoholy

Ostat. VOC

Emise prachu jsou vzhledem k pouÏit˘m odluãovacím
technologiím a jejich velmi dobrému technickému stavu
zcela zanedbatelné.

Prach
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Spotřeba technického benzinu na tunu plášťů
14
12

Vzhledem k charakteru zpracovávan˘ch materiálÛ
nelze ve v˘robû plnû odstranit pouÏívání technického
benzinu. Pﬁesto se snaÏíme maximálnû omezovat jeho
pouÏívání a následné emise do ovzdu‰í.
V˘razn˘ meziroãní pokles mûrné spotﬁeby technického
benzinu v roce 2005 byl zpÛsoben zejména prodejem
v˘roby zemûdûlsk˘ch plá‰ÈÛ spoleãnosti MITAS a.s.
(ﬁíjen 2004).
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Spotřeba benzinu dle výrob
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Emise hluku
V˘znamné zdroje hluku v pracovním prostﬁedí se mûﬁí a v˘sledky se vyhodnocují s cílem zajistit omezení tûchto emisí.
KaÏdoroãnû je aktualizována hluková mapa venkovních ploch areálu spoleãností.
V˘sledky mûﬁení hlukového zatíÏení v okolí areálu spoleãností prokázaly, Ïe dominantním zdrojem hluku je pro okolní zástavbu hluk z dopravy.
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Skladování,
doprava a balení

Skladování surovin a pomocn˘ch materiálÛ je zaji‰tûno v odpovídajících skladech.
Zásobování a expedice ze spoleãností Barum Continental a Continental v˘roba
pneumatik je zaji‰tûna smluvními partnery. K dopravû se vyuÏívá silnice i Ïeleznice. Vzhledem k nevyhovující dopravní infrastruktuﬁe mûsta i regionu se v souãasné dobû jedná o problematickou oblast z hlediska ovlivÀování Ïivotního prostﬁedí.
Ve spolupráci se sv˘mi dodavateli se snaÏíme sniÏovat v˘skyt odpadÛ z obalÛ,
zejména u surovin, pﬁechodem na vratné obaly s opakovan˘m vyuÏitím. Postupnû
nahrazujeme klasické maloobjemové obaly vût‰ími nejen kvÛli minimalizaci
odpadÛ lep‰ím vyuÏitím loÏné plochy pﬁepravních prostﬁedkÛ a omezení negativních vlivÛ dopravy v regionu.

Zbytkové látky /
odpady

V‰echny v˘robní spoleãnosti koncernu Continental v Otrokovicích mají jednotn˘
systém odpadového hospodáﬁství, kter˘ podchycuje ve‰keré odpady z jejich ãinností.
V souãasné dobû produkujeme 66 druhÛ odpadÛ, z nichÏ polovina patﬁí mezi
odpady nebezpeãné. Tûmto odpadÛm je vûnována zvlá‰tní pozornost.

Nejv˘znamnûj‰í skupiny produkovan˘ch odpadÛ
Produkce nejv˘znamnûj‰ích odpadÛ v letech 2002–2005
Odpad

kategorie

2002

2003

2004

2005

Smetky

N

177

158

217

293

Obaly od surovin

N

207

219

248

270

Mastné hadry

N

52

59

59

52

Pogumovaný textilní kord

O

158

322

469

423

Pogumovaný ocelový kord

O

1.759

1.956

2.139

2.094

Pneumatiky

O

2.467

2.211

2.368

2.373

Licí jádra

O

379

530

559

463

Komunální odpad

O

505

516

595

453

Stálou prioritou spoleãností v oblasti nakládání s odpady je jejich maximální recyklace nebo jiné vyuÏití namísto termického odstranûní nebo skládkování.
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Demi voda

2 623 m3

Užitková voda
181 324 m3

Pitná voda
266 734 m3

957,3 TJ
Elektrická energie
183,9 GWh

Energie
Teplo

Základní suroviny pro
výrobu forem
Slitina AIMg3
211,5 t
Ocel
725,7 t

10,5 t
Technický benzín
296 t

Pomocné VOC
materiály
Alkoholy

Přírodní kaučuk
40 948 t
Syntetický kaučuk
34 238 t
Saze
37 750 t
Chemikálie
28 942 t
Technologické oleje
7 814 t
Textilní kordy
8 025 t
Dráty, lana, ocel. kord
23 509 t
Kaučukové směsi
27 796 t
Pogumované polotovary
107 t

Suroviny a polotovary

Ostatní materiály
(náhradní díly, technické
plyny, nátěrové hmoty,
čisticí prostředky,
maziva,...)

Vstupy/výstupy
2005

1 621 t

27 420 t

155 249 t

2,7 t

64,6 t

0,4 t

1,5 t

Odpadní vody
326 867 m3
Srážkové vody
260 621 m3

Tech. benzín
6,7 t
Alkoholy
157,5 t

Odvod emisí ke spálení

Ostatní VOC

Tech. benzín

Prach
alkylalkoholy

Emise

Zbytkové
(Odpadní)
materiály

Vulkanizační formy
1 055 pc

TP

NP

Produkce
OR

Polotovary
Kaučukové směsi
18 112 t
Benzinové roztoky
221 t
Membrány
598 t
Ostatní polotovary
3 482 t

K likvidaci

K využití

Bilanční schéma základních vstupů a výstupů za rok 2005

Otrokovice

Obaly od surovin
318,6 t
Průmyslové smetky
s obsahem škodlivin
292,8 t
Vody s obsahem ropných
látek
170,9 t
Kaly
133,8 t
Licí formy a jádra
462,5 t
Mastné hadry (sorbent)
51,7 t
Gumokov
2 094,2 t
Pogumovaný textilní kord
191,5 t
Komunální odpad
452,9 t

Pb - akumulátory
53,1 t
Využitelné oleje
66,9 t
Zářivky, výbojky
2,8 t
Dřevěné obaly
1939,0 t
Papír
276,5 t
Stavební odpad
2 733,5 t
Železné kovy
1 242,7 t
Barevné kovy
163,5 t
Plasty
338,9 t
Kaučukové směsi
621,9 t
Pogumovaný textilní kord
231,2 t
Pryžový odpad – membrány,
obrusy
372,8 t
Vadné pláště
2 372,8 t
Kuchyňský odpad
45,0 t

Datum: 01.03.2006 ing. Pavlíček

Bilanãní schéma základních vstupÛ a v˘stupÛ

Komentáﬁ k bilanãnímu schématu základních vstupÛ a v˘stupÛ
Prodejem v˘roby zemûdûlsk˘ch plá‰ÈÛ do‰lo v roce 2005 k v˘raznému poklesu jejich v˘roby. Od roku 2006 tyto plá‰tû jiÏ
nevyrábíme.
Ve skupinû vyrábûn˘ch a prodávan˘ch polotovarÛ a pomocn˘ch materiálÛ je patrn˘ meziroãní nárÛst v˘roby pomocn˘ch
materiálÛ na bázi technického benzinu. Zmínûn˘ nárÛst byl zpÛsoben zv˘‰en˘mi poÏadavky nového majitele v˘roby zemûdûlsk˘ch plá‰ÈÛ z dÛvodu nav˘‰ení jejich v˘roby. Vzhledem ke zmûnû technologie v˘roby tûchto plá‰ÈÛ pﬁedpokládáme
v dal‰ích letech pokles v˘roby pomocn˘ch materiálÛ na bázi technického benzinu.
K v˘znamné zmûnû do‰lo v oblasti zbytkov˘ch materiálÛ (odpadÛ), kde se nám podaﬁilo v prÛbûhu roku 2005 najít odbûratele pro nás nevyuÏitelného pogumovaného textilního kordu. Díky tomu jsme zajistili pro znaãnou ãást tohoto materiálu
odpovídající materiálové vyuÏití oproti dﬁívûj‰í likvidaci na skládce komunálního odpadu.

Prohlá‰ení
o platnosti

Environmentální systém ﬁízení vãetnû environmentální politiky, cílÛ, programÛ,
environmentální provûrky a její realizace
ve firmách
Barum Continental spol.s r.o.
Continental v˘roba pneumatik, s.r.o.
Continental HT Tyres, s.r.o
odpovídá poÏadavkÛm Naﬁízení rady ES
ã. 761/2001. Data a údaje v tomto prohlá‰ení
k Ïivotnímu prostﬁedí uvádûjí pﬁimûﬁen˘ a skuteãn˘ obraz vlivÛ v‰ech ãinností ve v˘robním
areálu na Ïivotní prostﬁedí.
Otrokovice, Köln 19. ãervence 2006
Erich Grünes
znalec pro Ïivotního prostﬁedí, vedoucí auditor
specialista pro bezpeãnost a ochranu zdraví
pﬁi práci

Znalec

Jako nezávisl˘ znalec pro Ïivotní prostﬁedí byl
povûﬁením jednací ãíslo D-1001/2002, D-V-0017
jmenován
pan Erich Grünes
Firemní adresa:
TÜV Rheinland Group
Am Grauen Stein
D-51105 Köln

Termín pro pﬁí‰tí
prohlá‰ení

Pﬁí‰tí prohlá‰ení k Ïivotnímu prostﬁedí bude zpracováno a validováno ve struãné
formû v ãervenci 2007 a 2008. Toto zkrácené vydání s aktualizovan˘mi cíli a namûﬁen˘mi hodnotami se bude vydávat roãnû.
V ãervenci 2009 bude zveﬁejnûno dal‰í obsáhlé prohlá‰ení, které bude opût validovat znalec pro Ïivotní prostﬁedí.

