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Anotace 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit environmentální a ekonomické přínosy 

zavedení EMS (systém environmentálního managementu) do společnosti VÍTKOVICE 

CYLINDERS a.s., jako velkého znečišťovatele životního prostředí, který se snaží uvést 

v soulad výrobní technologie s legislativními předpisy a normami v rámci ochrany 

životního prostředí. 

Tato práce je rešeršní prací, je přípravou k mé diplomové práci a bude použita jako 

výchozí materiál. 
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Anotace 

The aim of my Bachelor´s is to evaluace environmental contributions of EMS 

(Environmental management systém) in company VITKOVICE CYLINDERS Corp., 

which pollutes environment but at the same time tries to improve its technologies and to be 

in hormony with legislative laws and protect our environment. 

This work is my preparing materiál for my Diploma work . 

Keywords 

Environmental contribution, Environmental management systém, VITKOVICE 

CYLINDERS company, its Production technologies, Environmental aims, Environmental 
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1. Úvod 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit environmentální a ekonomické přínosy 

zavedení EMS a plnění environmentálních požadavků na výrobu všech komponentů ve 

společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

VÍTKOVICE  CYLINDERS  a.s.  vznikla  v  návaznosti na restrukturalizaci  

VÍTKOVICE a.s.,  společnosti s  bohatými tradicemi. VÍTKOVICE a.s. patří k nejstarším 

hutnicko - strojírenským komplexům střední Evropy. V jejich rámci lze nalézt historické 

kořeny počátků specializované výroby tlakových lahví. První bezešvé ocelové lahve 

opustily Vítkovice v roce 1906. 

V České republice stále více zdomácňuje výraz Environmental management system, 

ve zkratce EMS, kterému u nás odpovídá termín systém environmentálního managementu 

nebo environmentální manažerský systém. 

Vysoká úroveň požadavků na ochranu životního prostředí není jen cílem politiky 

životního prostředí, ale i předpokladem pro průmyslový rozvoj. Politika ochrany životního 

prostředí stále více ovlivňuje průmyslovou politiku a naopak. 

Čím dál častěji se vyskytují případy, kdy české podniky dodávající své výrobky 

zahraničním firmám jsou dotazovány na stav a plnění závazků v oblasti ochrany životního 

prostředí. Mnohdy jejich zodpovězení a ověření, zahraniční zákazník požaduje jako 

podmínku pro svou zakázku. 

Z důvodu konkurenceschopnosti, chtějí zahraniční firmy spolupracovat pouze           

s dodavateli, kteří mají zaveden EMS. Proto i společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.   

z exportních důvodů nebo pouze jako dodavatel  podniků se zahraniční účastí, zavedli 

EMS. Zavádění řídících systémů v podnicích, přesto, že je zcela dobrovolné, se stane 

pravděpodobně neodmyslitelnou součástí jejich prosperity. 
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2. Historie společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

Historie výroby vysokotlakých ocelových lahví se ve Vítkovicích traduje již od roku 

1906, kde se původně ocelové lahve pro stlačené plyny vyráběly ve válcovně trub 

z bezešvých trubek. V té době byly vyráběny lahve určené pro stlačené a lehké plyny. 

V roce 1927 byl oproti předchozímu roku zaznamenán trojnásobný odbyt ocelových 

láhví a v následujícím roce vzrostl opět téměř třiapůlkrát. Vyrábělo se na jednom lisu, a to 

300 lahví měsíčně. Láhve se vyráběly z bezešvých ocelových trubek válcovaných 

Mannesmannovým způsobem a měly provozní tlak 125 – 150 atmosfér, resp. zkušební tlak 

190 – 225 atmosfér, vodní objem 1 - 50 l a 0,125 - 7,500 m3 plynu. 

Zakování hrdel se provádělo v kovárně, tepelné zpracování v nástrojárně, 

opracování, zkoušení a montáž v mechanických dílnách. V roce 1938 byly fáze 

opracování, zkoušení a montáž ocelových lahví umístěny v malostrojírně. V polovině roku 

1942 byla dokončena nová kovárna nářadí a stará adaptována na kovárnu lahví – zahájena 

sériová výroba. 

 V letech 1931-33 bylo vyrobeno 2400 lahví pro Japonsko a během 2. světové války 

byly láhve vyváženy do Dánska, Finska, Holandska, Itálie, Chorvatska, Rumunska, 

Švédska, Slovenska, Bulharska. Přesto největší odbytiště pro ocelové láhve v 30. a 40. 

letech představovalo tuzemsko.  

V roce 1943 bylo instalováno výrobní zařízení s cílem zvýšit měsíční výrobu z 6000 

na 9000 ks lahví. Kovárna nářadí byla rozšířena o zušlechťovací zařízení pro ocelové láhve 

a byla také zprovozněna pec na láhve. V roce 1944 byla výroba ocelových láhví značně 

zracionalizována. Byla postavena zkušebna ocelových lahví ve strojírně a výrobní kapacita 

činila 7500 ks měsíčně.  

Při náletu amerických bombardérů v srpnu 1944 byla dílna na ocelové láhve 

v malostrojírně zasažena bombardováním a výroba zastavena na déle než měsíc. Po 

obnovení výroby byly dány do provozu poloautomaty a speciální soustruhy na opracování 

lahví, zhotovené ve vlastní režii. [1] 
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V lednu 1946 byly uvedeny do provozu žíhací pece v bývalé bombárně, v nichž se 

žíhaly lahve. Až do roku 1956 nebyla výroba lahví koncentrována, což s sebou neslo 

zvýšené náklady na dopravu z jedné haly do druhé.  

Po výstavbě lahvárny v roce 1956 se výroba soustředila do jednoho střediska, 

současně byla mechanizována doprava při opracování a zkoušení lahví a doplněno strojní 

zařízení (poloautomaty Wirth, tryskací zařízení pro odstranění okují apod.). V roce 1981 

proběhla rekonstrukce haly kalírny a v letech 1988 – 1992 komplexní modernizace výroby 

ocelových láhví na 200 barů.  

V roce 1995 se stala společnost VÍTKOVICE Lahvárna, spol. s r.o. dceřinnou 

společností společnosti VÍTKOVICE a.s. V roce 1996 byla zahájena sériová výroba 

třistabarových ocelových láhví. Společnost VÍTKOVICE Lahvárna, spol. s r.o. byla v roce 

1999 privatizována a transformována společností Lahvárna Ostrava a.s. na akciovou 

společnost VÍTKOVICE Lahvárna a.s. Na sklonku roku 2002 se společnosti podařilo 

vyrobit osmimiliónovou ocelovou láhev. Významným obdobím bylo září roku 2003, kdy 

se společnost VÍTKOVICE Lahvárna a.s. navrátila pod společnou značku VÍTKOVICE.  

V srpnu roku 2005 byla společnost přejmenována na stávající název VÍTKOVICE 

CYLINDERS a.s. [1] 

 

2.1 Geografické vymezení oblasti 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. se nachází na území tzv. Dolní oblasti společnosti 

VÍTKOVICE, a.s., leží na území města Ostravy, na katastrálním území dvou jeho 

městských obvodů. Větší, severní část areálu s veškerými výrobními provozy, leží na 

katastrálním území městského obvodu Vítkovice. 

Dolní oblast je území nepravidelného, protáhlého tvaru, které tvoří pruh lemující 

levý břeh Ostravice s osou přibližně severojižního směru o délce cca 4,8 km. Hranici na 

jižním okraji území tvoří Mlýnská strouha a Šídlovecká ulice, na severu je zájmová oblast 

ohraničena areálem Dolu Hlubina. Nejsevernější výběžek území končí u železniční trati                 

Ostrava – Kojetín. [3] 
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Na východě je území vymezeno korytem řeky Ostravice, na západě ulicí Místeckou. 

Řeka Ostravice a Místecká ulice vymezují šířku celého území, která se pohybuje od        

cca 400 m do cca 850 m.  

Zájmové území leží v Ostravské pánvi a náleží do soustavy Vněkarpatských 

sníženin, kde na souvrství uhlonosných karbonských sedimentů nasedají různě mocné 

třetihorní a čtvrtohorní sedimenty.  

Dolní oblast je situována v rovinatém terénu nivy Ostravice podél jejího levého 

břehu. Z geologického hlediska spadá zájmové území do celku předhlubní karpatských 

příkrovů. Území Dolní oblasti je ovlivněno důlní činností, na severním okraji sousedí 

zájmový areál s bývalým Dolem Hlubina a lze předpokládat poklesové tendence 

georeliéfu. [3] 

 

2.2 Využívání lokality 

Počátek průmyslové výroby v areálu Dolní oblasti společnosti VÍTKOVICE, a.s. se 

datuje od prosince 1828, kdy byla  založena huť, pudlovna a válcovna.  

Po 160 letech průmyslové výroby dochází z důvodu průmyslové restrukturalizace      

a také pod vlivem přísnějších pohledů a právních požadavků na znečišťování životního 

prostředí k postupnému útlumu hutní prvovýroby v devadesátých letech 20. století. V roce 

1999 byly postupně rušeny a přemisťovány hutní a těžké strojní provozy z Dolní oblasti, 

kde zůstala zachována pouze zóna lehkého průmyslu, ve které se nachází také objekty 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.  [3] 
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3. Technologie výroby 

Výroba ocelových lahví a nádob na plyny má pod značkou VÍTKOVICE již 

dlouholetou tradici neboť technologie výroby např. ocelových lahví je vyvíjena již od roku 

1906. 

V současné době disponuje společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. dvěma 

moderními výrobními technologiemi (výroba z trubek a zpětné protlačování), pro které 

byly vybudovány výrobní linky s velkým podílem automatizace a robotizace. 

Od roku 1992 je v provozu výrobní linka na tlakové ocelové láhve od ø140mm a od 

roku 1997 je postupně budována zcela nová výrobní linka na ocelové láhve do ø140mm.  

Tyto výrobní linky se liší technologiemi výroby, které jsou dány vstupním materiálem: 

trubka nebo sochor. Jedno však mají společné – produkují výrobky o stejně vysoké kvalitě. 

Je to dáno tím, že kompletní výrobní procesy jsou řízeny společností VÍTKOVICE 

CYLINDERS a.s. a probíhají ve vlastních výrobních halách, dále společnost disponuje 

zkušeným personálem s dlouholetými zkušenostmi, vynakládá nemalé investiční 

prostředky do pořizování nejmodernější inspekční/kontrolní techniky (linky jsou např. 

vybaveny: ultrazvukovým zařízením před a po tepelném zpracování zkušebním zařízením 

na bázi magneto - práškové metody, zařízením na vířivé proudy, hydraulickou tlakovou 

zkušebnou, zařízením na zkoušku volumetrické expanze pneumatickou zkouškou těsnosti 

dna apod.). 

Obě výrobní linky jsou i nadále postupně modernizovány nejen neustálým 

zvyšováním automatizace a robotizace, ale i zařízeními na zdokonalování ochrany 

životního prostředí a bezpečnosti práce. [1] 
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3.1 Výroba ocelových tlakových lahví protlačováním 

Výroba ocelových tlakových lahví se uskutečňuje metodou zpětného protlačování     

a protahování za tepla, kdy se jako vstupní materiál používá válcovaný sochor. 

Jedná se o špičkovou technologii výroby zajišťující produkci vysoce jakostních tlakových 

lahví o nízké hmotnosti. Pro uzavření polotovaru a tvorbu hrdla je používána speciální 

technologie rotačního tváření, která byla vyvinuta technology společnosti VÍTKOVICE. 

Po tváření za tepla a tepelném zpracování na jakost s automatickou kontrolou 

tvrdosti následuje strojírenské zpracování a zkoušení. [1] 

 

3.2 Výroba ocelových bezešvých tlakových lahví z trubek 

Je propracovanou technologií výroby lahví z bezešvých trubek. Pro uzavírání 

trubkového konce – dna je používána tradiční metoda rotačního kování s přídavným 

ohřevem v průběhu uzavírání. Pro uzavírání druhého konce – hrdla je používána speciální 

technologie rotačního kování, která byla vyvinuta technology společnosti VÍTKOVICE 

CYLINDERS a.s. 

Při výrobě ocelových lahví na nové lince, kde se vyrábějí ocelové lahve do ø140 mm 

je pak pro uzavírání trubkového konce – dna používáno nové moderní zcela 

automatizované pracoviště. 

Po tváření za tepla a tepelném zpracování na jakost s automatickou kontrolou 

tvrdosti následuje strojírenské zpracování a zkoušení. [1] 

 

3.3 Tlakové nádrže z trubek 

Tlakové nádrže se vyrábějí z bezešvých trubek - oba konce trubek jsou uzavírány 

tvářením za tepla – rotačním kováním. Po tváření za tepla a tepelném zpracování na jakost 

s automatickou kontrolou tvrdosti následuje strojírenské zpracování a zkoušení. [1] 
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3.4 Výroba ocelových mlecích koulí 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. se řadí mezi tradiční výrobce mlecích koulí již déle 

než 60 let. Mlecí koule jsou druhým nejvýznamnějším výrobním artiklem společnosti.      

V roce 1998 prošel celý výrobní proces komplexní modernizací a doplněním výrobní 

technologie. V současné době se mlecí koule vyrábějí na špičkovém zařízení a samozřejmě 

v té nejvyšší možné kvalitě. [1] 

 

Objemové tvrdosti a sortiment 

 Mlecí koule jsou standardně vyráběny a nabízeny v následujících objemových 

tvrdostech:  

a. 250 – 360 HB mlecí koule D 16 až 125 mm 

b. 400 – 500 HB mlecí koule D 16 až 125 mm  

c. 62 HRC ± 3 HRC mlecí koule D 16 až 50 mm 

d. 60 HRC ± 3 HRC mlecí koule D 60 až 70 mm 

e. 58 HRC ± 3 HRC mlecí koule D 80 až 125 mm 

K výrobě mlecích koulí se používá vstupní materiál, který prošel vlastním 

dlouhodobým vývojem a neustále se vyvíjí dál ve prospěch užitých vlastností mlecích 

koulí a potřeb zákazníků. 

S modernizací výrobní linky došlo k rozšíření nabízeného sortimentu válcovaných 

mlecích koulí. Současná nabídka válcovaných mlecích koulí zahrnuje následující 

jmenovité průměry: D 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm. 

Samozřejmostí je nabídka mlecích koulí vyrobených technologií zápustkového kování 

ve jmenovitých průměrech: D 110, 115, 120, 125 mm. [1] 
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Opotřebení při mletí 

Spojením kvalitní otěruvzdorné oceli s vysokou tvrdostí mlecích koulí jsou zajištěny              

u nabízených koulí velice nízké hodnoty opotřebení při mletí. Proces tepelného zpracování 

je popsán tak detailně, že u každé mlecí koule je dosaženo rovnoměrného prokalení 

zajišťujícího ty nejlepší mechanické vlastnosti mlecí koule. Samozřejmě, že tímto 

tepelným zpracováním se u jednotlivých dodávek dosahuje velice přesných hodnot 

objemových tvrdostí. [1] 

 

3.4.1 Princip výroby ocelových mlecích koulí 

Kontrola vstupního materiálu  

Jako vstupní materiál se používají kruhové tyče, které před vstupem do výrobního 

procesu procházejí přísnou vstupní kontrolou. Samozřejmostí je identifikace každého 

svazku. [1] 

Ohřev vstupního materiálu 

Ohřev vstupního materiálu probíhá v moderní krokové peci, která zaručuje přesnou 

teplotu tyčí na výstupu. Teplota tyčí na výstupu je jeden z nejdůležitějších faktorů 

ovlivňující výslednou tvrdost mlecích koulí při přímém kalení z válcovací teploty. [1] 

Válcování mlecích koulí 

K válcování mlecích koulí jsou k dispozici dvě válcovací stolice. Na menší, nové 

stolici se válcují mlecí koule D 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50 a 60 mm, na větší D 30, 40, 50, 

60, 70, 80, 90 a 100 mm. Přepracováním a zdokonalením používaného nářadí se u těchto 

dvou stolic dosahuje nejvyšší možné kvality povrchů mlecích koulí. [1] 
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Tepelné zpracování 

Proces tepelného zpracování mlecích koulí na požadovanou tvrdost probíhá              

v moderní peci ve spojení s velkokapacitní kalicí nádobou. Detailně propracovaným know-

how na tepelné zpracování je zaručeno dosahování té nejvyšší tvrdosti, popř. přesného 

rozmezí tvrdosti. [1] 

Kontrola mlecích koulí 

Z každé výrobní dávky je v průběhu výrobního procesu odebírán stanovený počet 

mlecích koulí. U každé koule pak probíhá důsledné měření povrchové a objemové tvrdosti.  

U řezaných koulí se rovněž naleptáním zkoumá metalografická struktura materiálu. [1] 

Balení mlecích koulí  

Mlecí koule jsou baleny dle požadavků zákazníků. Firma nabízí balení v ocelových 

sudech na paletách nebo bez palet, balení ve velkoobjemových vacích s nosností až            

2 000 kg, nabízí i mlecí koule volně ložené bez balení. Součástí služeb poskytovaných 

společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. je zajišťování dopravy mlecích koulí 

kamiónem, vagonem nebo kontejnery. [1] 
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3.5 Plnící stanice na zemní plyn 

Zemní plyn je nejčistší a zároveň nejekonomičtější palivo, které je v současné době   

v dopravě k dispozici.  

V porovnání s klasickými palivy, jakými jsou benzín či diesel, je jeho cena poloviční               

a dopady na životní prostředí jsou minimální. Plynové motory produkují až o 90 procent 

nižší emise škodlivin, u CO2 je to o 20 procent méně než u benzínových motorů. CNG 

automobily tak splňují nejpřísnější normy Euro IV resp. V. K úspěšnému využívání 

zemního plynu v dopravě přispívá kvalitně vyvinutá a zavedená technologie. Vedle 

bezproblémových přestaveb dnes nabízí sériově vyráběné automobily na zemní plyn řada 

významných automobilek. Nedílnou součástí využívání zemního plynu v dopravě je rozvoj 

plnicích stanic na zemní plyn.  

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. nabízí široký sortiment plnících stanic na zemní 

plyn, které se upravují podle požadavků spotřebitele. CNG je zkratka anglického názvu pro 

stlačený zemní plyn – Compressed Natural Gas. Zemní plyn je užíván jako motorové 

palivo v klasických spalovacích motorech, benzínových nebo přímo plynových.  

Lze ho využívat jednak ve formě stlačeného plynu – CNG (tlak 200 barů), tak ve 

zkapalněné formě – LNG (při teplotě – 162 °C). V současnosti ve světě v současnosti        

z obou forem jednoznačně převažuje využívání CNG. 

Zemní plyn má velký potenciál pro využití jako motorové palivo. Je levný, má 

vysoké oktanové číslo, jedná se o čisté palivo, které nemá problémy se současnými             

i budoucími emisními limity. Ve světě jezdí na zemní plyn více než 8 milionů vozidel v 60 

zemích. Dostatečné zásoby zemního plynu a rovnoměrnější rozložení nalezišť ve světě 

jsou velmi významné pro budoucí rozvoj využití zemního plynu v dopravě. 

K úspěšnému využívání zemního plynu v dopravě přispívá plně vyvinutá a zavedená 

technologie ověřená v dlouholeté praxi.  

Vedle bezproblémových přestaveb automobilů na zemní plyn nabízí sériově 

vyráběné automobily na CNG řada významných automobilek (OPEL, Fiat, VW, Mercedes, 

Renault, Ford, atd.).  

Zemní plyn v dopravě nabízí obrovský potenciál k masovému rozvoji a v současnosti 

je tou nejlepší alternativou ke klasickým palivům. [2] 
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Nedílnou součástí využívání zemního plynu v dopravě je rozvoj plnicích stanic na 

zemní plyn. VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. nabízí široký sortiment plnicích stanic na 

CNG Vitall (product of Vítkovice). [2] 
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4. Důvod pro rozhodnutí zavedení EMS (systém 

environmentálního managementu) 

EMS - Systém environmentálního managementu je součást celkového systému 

managementu společnosti, použitá k vytvoření a zavedení zásad její environmentální 

politiky a řízení jejich environmentálních aspektů. 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. je tradičním významným výrobcem ocelových 

bezešvých tlakových lahví a nádob, těles tlakových akumulátorů, mlecích koulí                  

a pluhových ostří. Zajištění vysoké úrovně jakosti výrobků a ochranu životního prostředí 

společnost pokládá za prioritní pro dosažení úspěšnosti a prosperity akciové společnosti      

a zvyšování konkurenceschopnosti na tuzemském a zahraničním trhu. Cílem společnosti je 

přispět ke snaze o zachování přirozeného životního prostředí a zásob obnovitelných zdrojů 

pro příští generace. [3] 

Většina výrobků společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. je určena na export.                  

U ocelových lahví a těles akumulátorů  jsou dodávky pro tuzemsko cca 11 %, země 

Evropské unie  79% a  země mimo Evropskou unii  10 %.  

U  mlecích  koulí jsou dodávky pro  tuzemsko cca 13 %, země Evropské unie 67 % a země 

mimo Evropskou unii 20 %.  

Velké plynařské společnosti Air Products, Air Liquide, Linde AG, Praxair, Messer 

provádí ve společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. zákaznické audity, při kterých se 

zaměřuje také na oblast EMS a bezpečnost při práci. V hodnotících kritériích těchto 

společností je také to, jestli má společnost vybudovaný systém EMS. 

Novým produktem společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. jsou dodávky 

plnicích stanic na zemní plyn. U některých veřejných výběrových řízení je jedním s kritérií 

vybudovaný systém QMS (systém managementu kvality) a EMS. 

V současné době společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. zahájila schvalování 

dodavatelské způsobilosti pro automobilový průmysl, kde je také jedním z hodnotících 

kritérií vybudovaný systém EMS.  
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Hlavními důvody zavedení EMS jsou:  

 

• Zlepšení image a dobré pověsti podniku 

• Trvalé zvýšení efektivnosti výroby 

• Zvýšení konkurenceschopnosti, zavedený systém EMS je jedním z hodnotících 

kritérií největších odběratelů v Evropské Unii 

• Zmenšení negativních dopadů na životní prostředí prostřednictvím činnosti podniku 

• Prosazování zásad ochrany životního prostředí a environmentálního managementu 

u smluvních partnerů společnosti a upřednostňování takových smluvních partnerů, 

kteří uplatňují stejné principy 

• Snižování produkce odpadů a zvyšování jeho další využitelnosti 

• Důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít 

negativní dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců 

• Trvale zlepšovat realizované činnosti a pracovní podmínky zaměstnanců 

společnosti tak, aby byl minimalizován jejich negativní dopad na životní prostředí, 

bezpečnost a hygienu práce.  

• Zredukovat provozní náklady, úspory energií, surovin a dalších zdrojů 

• Zamezit pokutám či jiným sankcím spojených s poškozováním životního prostředí 

a neplnění platné legislativy [3] 

 

Vedení VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. se zavazuje zajišťovat odpovídající zdroje pro 

environmentální management a vytvářet podmínky umožňující podporu a plnění této 

environmentální politiky. 

Systém environmentálního managementu byl ve společnosti VÍTKOVICE 

CYLINDERS a.s. zaveden v roce 2002 a certifikovaný v roce 2003. 

Tato certifikace systému proběhla formou auditu ve společnosti. Systém EMS byl vytvořen 

a dokumentován tak, aby vyhovoval požadavkům normy ČSN EN ISO 14004 : 2005          

a normě ČSN EN ISO 14001 : 2005.  
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Od všech zaměstnanců vedení společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. očekává, 

že v rámci svých kompetencí a odpovědností aktivně přispějí k trvalému plnění zásad 

vyhlášené environmentální politiky a zlepšování ochrany životního prostředí. 

EMS je součástí celkového systému managementu, který zahrnuje organizační strukturu, 

plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, 

dosahování, přezkoumání a udržování  environmentální politiky. [3] 
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5. Plán a realizace udržování EMS 

5.1 Plánování - Cíle EMS a cílové hodnoty  

Vedení společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. zpracovává Cíle a cílové 

hodnoty EMS v návaznosti na vyhlášení politiky EMS a jsou ve společnosti stanoveny pro 

příslušné funkce a na všechny úrovně řízení. Cíle a cílové hodnoty EMS jsou měřitelné      

a obsahují odpovědnosti jednotlivých pracovníků za jejich plnění. 

Na základě vyhodnocení významných environmentálních aspektů, hodnocení a řízení 

rizik, požadavků právních předpisů a jiných požadavků, strategických záměrů vedení 

společnosti a výsledků auditů EMS jsou PME (představitelem managementu pro EMS) 

zpracovány návrhy environmentálních cílů a cílových hodnot. Dokumentované 

environmentální cíle a cílové hodnoty zohledňují významné environmentální aspekty, 

technologické, provozní a ekonomické možnosti při zajištění souladu s požadavky 

právních předpisů a jiných požadavků.  

Cíle EMS a cílové hodnoty jsou vydávány formou dokumentu Cíle a Stanovení cílů 

EMS a cílových hodnot, který je projednán Radou systémů managementu, scházející        

se každých 14 dní a projednává EMS, který schvaluje generální  ředitel VÍTKOVICE 

CYLINDERS a.s.  

Plnění Cílů kvality je pravidelně sledováno na jednáních Rady systémů 

managementu. Představitelé managementu jsou odpovědní za seznámení všech 

zaměstnanců společnosti s Cíli EMS a cílovými hodnotami a za hodnocení splnění 

stanovených Cílů a cílových hodnot. Toto hodnocení se provádí minimálně jedenkrát za 12 

měsíců a je součástí zprávy Přezkoumání EMS vedením, kterou zpracovává představitel 

managementu. [3] 
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5.2 Programy EMS  

Programy EMS konkretizují dosažení environmentálních cílů a cílových hodnot. Ve 

společnosti jsou stanoveny environmentální  programy s návazností na dosažení cílů a 

cílových hodnot tak, aby bylo možno identifikovat konkrétní kroky, hodnotit cílový stav 

vzhledem ke stavu výchozímu za dané časové období, stanovit konkrétní odpovědnost 

zaměstnanců, zdroje a termíny plnění průběžně kontrolovat.  

Skutečnosti vyplývající z Registru environmentálních aspektů a Identifikace              

a hodnocení rizik  jsou zohledněny při zpracování a korekcích programů EMS. Realizace 

je podložena vyčleněnými ekonomickými, technickými a lidskými zdroji. Návrhy 

programů EMS  jsou zpracovány PME. Pro realizaci projektů nových investic a nových 

činností jsou zpracovávány samostatné environmentální programy. 

Programy EMS jsou vydávány formou dokumentu Stanovení environmentálních cílů 

a cílových hodnot, který je projednán Radou systémů managementu a schválen generálním  

ředitelem VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.  

Průběžné hodnocení plnění programů provádí PME dle termínů uvedených v jednotlivých 

programech. Celkové hodnocení environmentálních programů se provádí minimálně 

jedenkrát za 12 měsíců a je součástí zprávy Přezkoumání EMS vedením, kterou 

zpracovává PME. [3] 

 

5.3 Plánování EMS 

Pro dosažení Cílů EMS a cílových hodnot společnosti jsou všechny zdroje potřebné 

k jejich dosažení identifikovány a plánovány. Vedení společnosti má odpovědnost zajistit 

dostupnost zdrojů. Plánování  EMS ve společnosti řídí PME. 

Plánování EMS zajišťuje, že případné změny týkající se EMS společnosti budou 

provedeny plánovaným a řízeným způsobem  

Pro nové výrobky nebo důležité zakázky může být z rozhodnutí Rady systémů 

managementu nebo Zakázkové komise vypracován Plán kvality. Všechny výsledky 

z plánování EMS jsou dokumentovány PME. [3] 
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Plánování EMS zahrnuje zejména : 

 

• procesy EMS 

• potřebné zdroje pro EMS 

• zohlednění požadavků právních předpisů  a jiných požadavků  

• zohlednění environmentálních aspektů a jejich dopadů 

• hodnocení  rizik 

• neustálé zlepšování EMS  

 

5.4 Zdroje pro EMS 

Vedení společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. vyčlenilo dostatečné zdroje 

(technické, personální a finanční) na zavedení, udržování a neustálé zlepšování EMS.  

Vedení společnosti posuzuje a schvaluje zdroje pro EMS. Jedenkrát za 12 měsíců provádí 

představitel managementu EMS hodnocení dostatečnosti vyčleněných zdrojů a navrhuje 

vedení společnosti snížení nebo zvýšení zdrojů a opatření k nápravě, která s tímto snížením 

nebo zvýšením souvisí.  

Hodnocení zdrojů pro EMS je součástí přezkoumání EMS, které provádí vedení 

společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. [3] 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Veronika Málková: Přínosy zavedení EMS 

2009 18 

6. Stanovení environmentálních cílů a cílových hodnot 

zaměřených na životní prostředí 

V rámci naplňování Strategie a Environmentální politiky společnosti a postupného 

zlepšování EMS a zlepšení výkonnosti společnosti ve smyslu zlepšování technologie         

a jakosti produkce z pohledu ochrany životního prostředí jsou každoročně přijímány 

konzistentní environmentální EMS cíle. Tyto cíle jsou stanovovány ve formě měřitelných 

úkolů, jejichž  řešením se zajistí především zlepšení životního a pracovního prostředí, 

snížení spotřeby energií a snížení množství nebezpečných odpadů. [4] 

 

 

Environmentání cíl č. 1: 

V oblasti ochrany vod dosáhnout plné shody s požadavky zákona č. 254/2001 Sb.,            

o vodách a dalších právních požadavků v oblasti ochrany vod. 

 

Počáteční stav: Neplnění požadavků právních a jiných předpisů o zabránění 

nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení 

s odpadními nebo srážkovými vodami. Zátěž životního prostředí – kontaminace půd 

v oblasti areálu společnosti, únik nebezpečných látek do podpovrchových vod a následná 

kontaminace půd a vod. Možnost udělení pokuty ze strany orgánů státní správy. 

Cílová hodnota: Plnění požadavků právních předpisů v oblasti ochrany vod, snížit 

riziko udělení pokuty ze strany orgánů státní zprávy a snížení rizika kontaminace půdy      

a vody. 

Zdroje (lidské, finanční, technické): Pro dosažení souladu s příslušnými právními 

předpisy bylo zapotřebí provádět pravidelné kontroly se zaměřením na zjištění možných 

úkapů závadných látek, zajistit dostatečné vybavení provozu a skladových míst 

záchytnými vanami. Odhadované náklady pro minimální zajištění právních požadavků 

činily 20 000 Kč. 

Ekonomický přínos: Snížení rizika udělení pokuty ze strany orgánů státní      

správy. [4]  
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Environmentální cíl č. 2: 

V oblasti nakládání s komunálními odpady zvýšit množství vytřiditelných složek. 

 

Počáteční stav: V komunálním odpadu se vyskytovalo značné množství 

vytřiditelných složek zejména kancelářský papír, plast nebo silon. 

Zátěž životního prostředí a následný finanční postih v důsledku nedostatečného třídění 

komunálního odpadu v případě kontroly magistrátu nebo jiných orgánů státní zprávy 

Cílová hodnota: Plnění požadavků právních předpisů v oblasti nakládání s odpady 

zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a politiky EMS, snížit riziko udělení pokuty ze strany 

orgánů státní zprávy. 

Zdroje ( finanční, lidské, technické): Pro dosažení tohoto cíle bylo nutné zavedení 

třídění zejména kancelářského papíru do zvlášť určených sběrných nádob na všech úsecích 

společnosti. Provádění následných kontrol odpadovým hospodářem za účelem plnění 

tohoto stanoveného cíle. Odhadované náklady pro minimální zajištění právních požadavků 

činily 1 200 Kč. 

Ekonomický přínos: Snížení množství komunálního odpadu a s tím spojené             

i úspory finanční. Výkupem vytřiditelných složek z komunálního odpadu vznikne 

předpokládaný přínos pro společnost 3 000 Kč. [4] 

 

 

Environmentální cíl č. 3: 

Vypracování plánu odpadového hospodářství společnosti na období 2004 – 2010 

 

Počáteční stav: Plán odpadového hospodářství zpracovávají původci odpadů, kteří 

produkují ročně více než 10t nebezpečného odpadu nebo více než 1000t ostatního odpadu. 

V roce 2004 společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., jakožto původce odpadů neměla 

zpracovaný plán odpadového hospodářství, který vychází z požadavků zákona                   

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Cílová hodnota: Vypracování plánu odpadového hospodářství v souladu se 

zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech pro období 2004 – 2010.  Snížení rizika sankcí za 

nesplnění povinnosti podle zákona č. 185/2001 Sb. ze strany orgánů státní správy. 

Zdroje (finan ční, lidské, technické): Vypracování plánu odpadového hospodářství 

společnosti odpadovým hospodářem a následné projednání a schválení představitelem 

EMS. 

Ekonomický přínos: Snížení rizika udělení pokuty ze strany orgánů státní      

správy. [4]  

 

 

Environmentální cíl č. 4: 

Vybudování nové čistírny odpadních vod a zařízení na zahušťování odpadu 

 

Počáteční stav: Odpadní vody z provozu protlačovacího uzlu jsou čištěny před 

vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu na dvou čistících jednotkách zařízení 

Uniflot 02. Tato zařízení je již nutno často opravovat a především vzhledem k neustále 

rostoucí produkci nezajišťují v plné míře plnění stanovených parametrů pro vypouštění 

odpadních vod do kanalizace. 

Cílová hodnota:  Kontrola kvality vypouštěných odpadních vod z protlačovací 

linky. Splnění zákonem stanovených limitů pro vypouštění odpadních vod do kanalizace    

a minimalizace nebezpečí vzniku havárií.  

Snížit množství zákonem limitovaných prvků odpadních vod vypouštěných do kanalizace 

pod hodnoty uvedené v tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 1 - Stanovené limity pro vypouštění škodlivých látek do odpadních vod 

 Stanovené limity 
pH 6 - 9 

Nerozpuštěné látky 200 mg/l 
BSK5 200 mg/l 

Celkové železo 50 mg/l 
Nepolární extrahovatelné 

látky 
10 mg/l 

Extrahovatelné látky 20 – 60 mg/l 
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Zdroje (finan ční, lidské, technické): Odhadované náklady na vyřešení toho 

environmentálního cíle činily 2 200 000 Kč. 

Ekonomický přínos: Snížení rizika udělení pokuty ze stranu orgánů státní zprávy, 

snížení nákladů na likvidaci odpadů. [4] 

 

 

Environmentální cíl č. 5: 

Snížení spotřeby stlačeného vzduchu na jednotku produkce 

 

Počáteční stav: V roce 2005 bylo výrobním zařízením spotřebováno 20,4mil. m3, 

což představovalo částku 5,4 mil. Kč, to byla druhá největší nákladová položka nákladů na 

energie. Spotřeba stlačeného vzduchu je neúměrná množství vyrobených produktů a ve 

srovnání s předchozím obdobím narůstá. V roce 2005 představovala spotřeba na jednotku 

produkce hodnotu 42 m3.  

Cílová hodnota: Snížení spotřeby stlačeného vzduchu na jednotku spotřeby o 5 %. 

Realizace technicko – organizačních opatření, která zajistí snížení spotřeby stlačeného 

vzduchu na jednotku produkce. Snížení zátěže životního prostředí – ochrana vod. 

Zdroje (finan ční, lidské, technické): Odhadované náklady na vyřešení tohoto 

environmetálního problému činily 500 000 Kč. 

Ekonomický přínos: Snížení spotřeby energetického média – stlačeného vzduchu, 

sníží náklady na výrobu. [4] 
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Environmetální cíl č. 6: 

Snižování množství nebezpečných odpadů do roku 2010 v souladu se schváleným 

plánem odpadového hospodářství VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

 

Počáteční stav: Na základě zákona 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých 

dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů byl v roce 2004 vypracován plán odpadového 

hospodářství, který platí ve společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. Tímto plánem se 

řídí všichni zaměstnanci společnosti i zaměstnanci externích firem, jež se tato problematika 

týká. Směřuje k udržitelnému způsobu nakládání s odpady, jehož prioritou je vytváření 

podmínek a motivace pro předcházení vzniku odpadů, jejich využívání a zejména pak 

omezování množství nebezpečných odpadů.  

Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. se řadí do skupiny velkých producentů 

odpadů vyšším než 10t ročně. 

Cílová hodnota: V zájmu strategických cílů společnosti snižovat měrné produkce 

odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, maximálně využívat odpadů jako 

náhrady primárních přírodních zdrojů a minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí         

a životního prostředí při nakládání s odpady. 

Snížit množství nebezpečných odpadů v roce 2010 o cca 20 % z celkového množství 

vyprodukovaného odpadu, tohoto snížení lze dosáhnout těmito faktory: 

• Snížení emisí do ovzduší 

• Snížení množství odpadů z barev o 5 % 

• Snížení množství odpadu – znečištěné textilie o 2 % 

• Vybudováním nové čističky odpadních vod snížit množství ropných kalů             

cca o 20 % 

• Snížení množství barev na jednotku produkce 

• Snižování odpadů zavedením nové technologie manipulačních robotů 

Zdroje (finan ční, lidské, technické): Odhadované náklady na řešení tohoto EMS cíle 

činily 500 000 Kč. 

Ekonomické přínosy: Zlepšení pracovního prostředí, snížení nákladů za nakládání 

s odpady. [4] 
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Environmentální cíl č. 7: 

Snižování zdrojů prašnosti ve společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

 

Počáteční stav: Dochází stále ke zvýšenému výskytu prašnosti pracovního prostředí 

jednotlivých výrobních hal v závislosti na zvyšujícím se objemu výroby MOL (malé 

ocelové lahve), VOL (velké ocelové lahve), AKU (akumulátor) a MK (mlecí koule). 

Jedná se zejména o následující výrobní uzly:  

• Tryskáč nádržní linky VOL na první hale   

• Tryskáč VOL na páté hale. 

 

Cílová hodnota: V zájmu strategických cílů společnosti realizovat investiční akce, 

případně jiné technicko – organizační opatření ke snížení objemu prachu v areálu 

společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. a zlepšení životního prostředí. 

Zdroje (finan ční, lidské, technické): Odhadované náklady na řešení tohoto EMS cíle 

činily 500 000 Kč. 

Ekonomické přínosy: Zlepšení pracovního prostředí [4] 
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Environmentální cíl č. 8: 

Snížení energetické náročnosti výroby kalených mlecích koulí o průměru                    

60 – 100 mm realizací investiční akce přímého kalení. 

 

Počáteční stav: Tento environmentální cíl byl stanoven již v roce 2005. V tomto 

roce nebyl ovšem splněn z důvodů nepříznivého vývoje na trhu s mlecími koulemi             

a následně byl environmentální cíl č.8 nově stanoven pro roky 2006 a 2007. 

V roce 2006 cíl nebyl tento splněn z důvodů technických problémů na přístroji a byl 

převeden do následujícího roku. 

V roce 2007 proběhla výroba tepelně zpracovaných mlecích koulí uvedených 

rozměrů válcováním na staré válcovací stolici s následným chladnutím na vzduchu. 

Požadované tvrdosti je pak dosahováno tepelným zpracováním – novým ohřevem v kalící 

peci a následným ochlazením – zakalením do vodní lázně. Tento environmentální cíl 

pokračuje i v roce 2008. 

Cílová hodnota: Snížit spotřebu energií tak, aby se roční náklady na výrobu mlecích 

koulí průměru 60 – 100 mm snížily cca o 500 000 Kč zavedením přímého kalení. Snížení 

zátěže životního prostředí – snížení spotřeby zemního plynu a elektrické energie. 

Zrealizovat investiční akci umožňující provádět tzv. přímé kalení – to je ochlazení 

vyválcovaných mlecích koulí na vzduchu z výstupní teploty z válcovací stolice                     

(tj. 1000 – 1100 °C) až na teplotu kalící, tj. teplotu vhodnou pro vstup do vodní lázně            

(tj. 760 – 850 °C - tak aby nevznikaly kalicí trhliny), zakalení a dosažení požadované 

tvrdosti 58 – 61 ± 3 HRC. Jako kalící nádrže – lázně pro kalení využít nádrže, vodní jímky         

u staré válcovací stolice tak, aby samostatná kalící pec nebyla omezována v provozu. 

Zdroje (finan ční, lidské, technické): Odhadované náklady na investici                 

cca 820 000 Kč. 

Ekonomický přínos: Snížení spotřeby zemního plynu a elektrické energie [4] 
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7. Vyhodnocení environmentálních cílů a cílových hodnot 

Ad. 1) Environmentání cíl č.1: 

V oblasti ochrany vod dosáhnout plné shody s požadavky zákona č. 254/2001 Sb.,        

o vodách a dalších právních požadavků v oblasti ochrany vod. 

 

Cílová hodnota: Plnění požadavků právních předpisů v oblasti ochrany vod, snížit 

riziko udělení pokuty ze strany orgánů státní správy a snížení rizika kontaminace půdy        

a vody. 

Vyhodnocení: Z celkem dvanácti úkolů stanovených v tomto byly splněny všechny 

kromě úkolu č. 7 „Aktualizace stávajícího provozního řádu ČOV Uniflot“ a předložení ke 

schválení orgánům státní zprávy. Tento provozní řád byl dokončen v roce 2004. 

Závěr: Je možné konstatovat, že cíl programu - plnění požadavků právních předpisů 

v oblasti ochrany vod, snížit riziko udělení pokuty ze strany orgánů státní správy a snížení 

rizika kontaminace vody a půdy, byl splněn. [5] 

 

 

Ad. 2) Environmentální cíl č. 2: 

V oblasti nakládání s komunálními odpady zvýšit množství vytřiditelných složek. 

 

Cílová hodnota: Plnění požadavků právních předpisů v oblasti nakládání s odpady 

zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a politiky EMS, snížit riziko udělení pokuty ze strany 

orgánů státní zprávy a zvýšit množství vytřiditelných složek. 

Vyhodnocení: Byly vyhodnoceny požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o nakládání 

s odpady a ty byly poté zpracovány do smlouvy s odběratelem odpadů. Byl zaveden sběrný 

systém na všech úsecích společnosti, čímž se zvýšilo množství vytřiditelných složek. 

Zavedením vytřiďování tříditelných složek, zejména kancelářského papíru, bylo od června 

do konce roku 2004 vytříděno 92 kg kancelářského papíru.  
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Nadále se zvýšilo množství odevzdávaných  tříditelných složek, jako jsou plastové 

hobliny, třísky a kompozitní (igelitové) obaly. Finanční úspory při třídění vytřiditelných 

složek – za papír se ušetřilo 360 Kč, za hobliny a třísky 86 Kč a za kompozitní obaly      

224 Kč. Celkem tedy 670 Kč. 

Tím byly splněny požadavky právních předpisů v oblasti nakládání s odpady zákona 

o odpadech č. 185/2001 Sb. a politiky EMS a zamezeno eventuální pokutě                        

za nedodržování tohoto zákona. 

Závěr:  Zvýšení množství vytřiditelných složek bylo dosaženo, a tedy 

environmentální cíl č. 2 byl splněn. [5] 

 

 

Ad. 3) Environmentální cíl č. 3: 

Vypracování plánu odpadového hospodářství společnosti na období 2004 – 2010 

 

Cílová hodnota: Vypracování plánu odpadového hospodářství v souladu                 

se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech pro období 2004 – 2010.  Snížení rizika sankcí za 

nesplnění povinnosti podle zákona č. 185/2001 Sb. ze strany orgánů státní správy. 

Vyhodnocení: Byl vypracován a projednán plán odpadového hospodářství 

s představitelem EMS. Ten byl poté zaslán na krajský úřad, kde byl schválen. 

Závěr:  Environmentální cíl č. 3 byl splněn. [5] 

 

 

Ad. 4) Environmentální cíl č. 4: 

Vybudování nové čistírny odpadních vod a zařízení na zahušťování odpadu 

 

Cílová hodnota:  Zrealizovat investiční akci, která zajistí požadované vyčištění 

odpadních vod flotačním způsobem na hodnoty předepsané zákonem. Uvést zařízení do 

provozu v požadovaném termínu – pak kontrolou kvality vypouštěných odpadních vod 

z protlačovací linky ověřit splnění dodržování předepsaných limitů.  
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Kontrola kvality vypouštěných odpadních vod z protlačovací linky. Splnění zákonem 

stanovených limitů pro vypouštění odpadních vod do kanalizace a minimalizace nebezpečí 

vzniku havárií.  

Snížit množství zákonem limitovaných prvků odpadních vod vypouštěných do 

kanalizace pod hodnoty uvedené v tabulce č. 4. [5] 

 

Tabulka č. 2 - Stanovené limity pro vypouštění škodlivých látek do odpadních vod 

 Stanovené limity 

pH 6 - 9 
Nerozpuštěné látky 200 mg/l 

BSK5 200 mg/l 
Celkové železo 50 mg/l 

Nepolární extrahovatelné látky 10 mg/l 
Extrahovatelné látky 20 – 60 mg/l 

 

 

Vyhodnocení: Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. jako realizátor akce byla 

na základě výběrového řízení vybrána firma PURITY CONTROL spol. s.r.o, se kterou 

byla uzavřena   Smlouva o dílo č.2/2005 na realizaci, cena díla byla 2 200 000 Kč. Termín 

realizace a zprovoznění ČOV byl stanoven na 7/2005. Pro realizaci vydal Magistrát města 

Ostravy Rozhodnutí č.526/05 z 17.5.2005 o povolení rekonstrukce ČOV. 

Realizace proběhla ve stanovených termínem a zařízení bylo předáno do provozu 

předávacím protokolem ze dne 20. 7. 2005. Zařízení bylo aktivováno ke dni 31. 8. 2005 

Kontrola kvality předčištěných odpadních vod je prováděna laboratoří EVi, a.s. ve lhůtách 

stanovených Provozním řádem, 4x ročně ve všech ukazatelích. Mimo to jsou stále 

prováděny namátkové kontroly, zejména stanovení pH a obsahu nerozpustných látek ve 

vypouštěných vodách. 
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Naměřené hodnoty stanovené limity splňovaly, kromě několika mimořádných situací 

způsobených poruchami ve zkušebním provozu – zařízení vyhovuje všem limitům. 

Realizací nové čistírny odpadních vod se tak radikálně snížila možnost vzniku havarijních 

situací, kdy hrozí znečištění vodních toků. Současně se také snížilo riziko možných sankcí 

ze strany státních orgánů za znečištění vod.  

Závěr: Splnění zákonem stanovených limitů pro vypouštění odpadních vod do 

kanalizace a minimalizace nebezpečí vzniku havárií byl splněn. [5] 

 

 

Ad. 5) Environmentální cíl č. 5: 

Snížení spotřeby stlačeného vzduchu na jednotku produkce 

 

Cílová hodnota: Snížení spotřeby stlačeného vzduchu na jednotku spotřeby o 5%. 

Realizace technicko – organizační opatření, která zajistí snížení spotřeby stlačeného 

vzduchu na jednotku produkce. Snížení zátěže životního prostředí – ochrana vod. 

Vyhodnocení: Jako cílová hodnota tohoto environmentálního cíle bylo snížení 

spotřeby stlačeného vzduchu na jednotku produkce o 5 %. V roce 2006 bylo výrobním 

zařízením spotřebováno 20,4 milionu m3 stlačeného vzduchu. Na jednotku produkce to 

dělá 42 m3.  

Z hlediska vlivu na výši spotřeby přetrvávají nedostatky v únicích vzduchu přes netěsnosti 

rozvodů (spoje, trhliny, poškození těsnících prvků), které nejsou včas odstraňovány. Jako 

další vliv možno uvést zvýšený počet vyrobených AKU, které jsou náročnější na spotřebu 

stlačeného vzduchu na výrobu 1 kusu (sušení). Rovněž pokles počtu MOL mohl mít         

na vyhodnocení vliv – menší počet MOL s menší jednotkovou spotřebou stlačeného 

vzduchu na kus se projevil na průměrné spotřebě. 

Závěr: Environmentální cíl č.5 snížení spotřeby stlačeného vzduchu na jednotku      

o 5 % nebyl splněn. [5] 
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Ad. 6) Environmetální cíl č. 6: 

Snižování množství nebezpečných odpadů do roku 2010 v souladu se schváleným 

plánem odpadového hospodářství VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

 

Cílová hodnota: V zájmu strategických cílů společnosti snižovat měrné produkce 

odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, maximálně využívat odpadů jako 

náhrady primárních přírodních zdrojů a minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí         

a životního prostředí při nakládání s odpady. 

Snížit množství nebezpečných odpadů v roce 2010 o cca 20 % z celkového množství 

vyprodukovaného odpadu, tohoto snížení lze dosáhnout těmito faktory: 

• Snížení emisí do ovzduší 

• Snížení množství odpadů z barev o 5 % 

• Snížení množství odpadu – znečištěné textilie o 2 % 

• S vybudováním nové čističky odpadních vod snížení množství ropných kalů            

cca o  20 % 

• Snížení množství barev na jednotku produkce 

• Snižování odpadů zavedením nové technologie manipulačních robotů 

 

Vyhodnocení: Na základě požadavku zákona 185/2001 Sb., o odpadech byl vyhotoven 

plán odpadového hospodářství VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. na dobu sedmi let a plán 

byl zaslán na Krajský úřad Moravskoslezského kraje s cílem postupného snižování odpadu 

na jednotku produkce. V roce 2005 se dařilo snižovat množství nebezpečných odpadů 

s porovnáním množství produkce a množství zaměstnanců ve společnosti. Nově 

vybudovaná čistička odpadních vod snižuje množství odpadů z ropných kalů. S rostoucí 

výrobou a nově vybudovaným provozem vzrostlo množství odpadů  cca o 30 % - 40 %. Na 

jednotku produkce a počet zaměstnanců ve společnosti by se množství odpadů mělo 

nepatrně snižovat v souladu s plánem odpadového hospodářství. 
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Mezi nejvýznamnější nebezpečné odpady ve společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

patří: 

Tabulka č. 3 – Nejvýznamnější nebezpečné odpady ve společnosti 

Druh odpadu Množství (t) 
2006 

Množství (t) 
2005 

Množství (t) 
2004 

Množství (t) 
2003 

Ropné kaly 267,842 331,856 279,474 94,225 

Odpady z barev 57,27 57,46 52,94 50,96 

Odpady ze znečištěné 
textilie 

19,33 11,33 10,47 10,47 

 

Závěr:  Celkové množství nebezpečných odpadů se tedy v porovnání s předchozím 

rokem 2005 snížilo o 23 % a tedy environmentální cíl č. 6 byl splněn. [5] 

 

 

Ad.7) Environmentální cíl č. 7: 

Snižování zdrojů prašnosti ve společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

 

Cílová hodnota: V zájmu strategických cílů společnosti realizovat investiční akce, 

případně jiné technicko – organizační opatření ke snížení objemu prachu v areálu 

společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. a zlepšení životního prostředí. 

Vyhodnocení: V průběhu roku 2007 byly provedeny kontroly technického stavu 

filtračních zařízení určených k filtraci vzdušniny a odloučení prachových částic. 

Diagnostikována byla tato filtrační zařízení: 

a. Tryskací zařízení nádržní linky VOL – I. hala 

b. Tryskací zařízení akumulátorů VOL – II. hala 

c. Tryskací zařízení VOL  – IV. hala 

d. Válcovací linka MK  

 

Ad a.) Filtrační zařízení, které odsává prachové částice z tryskacího zařízení nádrží (linka 

VOL – I. hala) nebyla v dobrém technickém stavu a tak bylo rozhodnuto o výměně 

filtrační jednotky, před kterou bude předřazen primární cyklónový odlučovač. 
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Ad b,d) Jako příčina nekvalitní filtrace média obsahující prachové částice byl stanoven 

výkon ventilátoru, který filtrovanou vzdušninu dopravoval do vlastní filtrační jednotky. 

Tyto ventilátory byly nahrazeny výkonnějšími a zároveň byla zavedena pravidelná 

kontrola filtračních patron. 

 

Ad c) Vyústění již přefiltrovaného vzduchu je přímo do haly č. IV. Existují dvě varianty 

řešení. Vývod z filtru nad střechu haly nebo osadit tryskací zařízení novou filtrační 

jednotkou. Bylo řešeno filtrační zařízení i se sekundárním čištěním vzduchu vracejícího   

se zpět do haly. Kvůli značným finančním nákladům nebylo toto dílo doposud realizováno. 

 Závěr:  V případě bodů a, b, d byla učiněna opatření ke zlepšení funkčnosti 

filtračních zařízení a tím i snížení množství prachu v areálu VÍTKOVICE CYLINDERS  

a.s. V případě bodu c se zatím optimální řešení hledá. Environmentální cíl č. 2 byl splněn 

pouze částečně. [5] 

 

 

Ad.8) Environmentální cíl č. 8: 

Snížení energetické náročnosti výroby kalených mlecích koulí průměr 60 – 100 mm 

realizací investiční akce přímého kalení. 

 

Cílová hodnota: Snížit spotřebu energií tak, aby se roční náklady na výrobu mlecích 

koulí průměru 60 – 100 mm snížily cca o 500 000 Kč zavedením přímého kalení. Snížení 

zátěže životního prostředí – snížení spotřeby zemního plynu a elektrické energie. 

Zrealizovat investiční akci umožňující provádět tzv. přímé kalení – to je ochlazení 

vyválcovaných mlecích koulí na vzduchu z výstupní teploty z válcovací stolice                     

(tj. 1000 – 1100 °C) až na teplotu kalicí, tj. teplotu vhodnou pro vstup do vodní lázně            

(tj. 760 – 850 °C – tak, aby nevznikaly kalicí trhliny), zakalení a dosažení požadované 

tvrdosti 58 – 61 ± 3 HRC. Jako kalící nádrže – lázně pro kalení využít nádrže, vodní jímky 

u staré válcovací stolice tak, aby samostatná kalící pec nebyla omezována v provozu. 
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Vyhodnocení: V roce 2005, kdy byl tento environmentální cíl stanoven došlo 

k nepříznivému vývoji na trhu s touto komoditou – a pro nedostatek zakázek na mlecí 

koule o tvrdostech 58 – 61 ± 3 HRC byl tento cíl pozastaven a převeden do následujícího 

roku 2006. 

V roce 2006 proběhly zkoušky s ověřením výroby mlecích koulí přímým kalením      

u průměru 60 resp. 70 mm. Poté bylo odzkoušení technologie přímého kalení pozastaveno 

pro technické problémy zařízení, které si vyžádalo odstavení a provedení potřebných 

úprav. Po těchto úpravách zařízení přímého kalení bude moci odzkoušení proběhnout      

ve větší míře tak, aby se mohla stanovit přesná technologie a dosáhnout požadovaných 

vlastností mlecích koulí. Proto bylo doporučeno pokračovat v tomto environmentálním cílu 

i následující rok 2007. 

V průběhu 1. pololetí roku 2007 se běžně vyráběly přímým kalením mlecí koule                    

D 60 – 80 mm, a to bez větších problémů. Tepelné zpracování mlecích koulí                       

D 90 – 100 mm se provádělo pouze na kalící peci.  

Jelikož u stávajícího kalení na kalící peci docházelo hlavně u MK D 100 mm 

k výskytu prasklých koulí v bedně, byl pro zlepšení kvality koulí velkých průměrů 

odzkoušen v průběhu května jiný režim ohřevu materiálu na kalící peci a to snížení 

z původních 860 na 820 °C, a tím došlo i ke snížení kalící teploty do vody. Výsledky byly 

lepší než u vyšších teplot. Zatím nebyly při průběžném zkoumaní beden nalezeny žádné 

prasklé mlecí koule. 

Na základě přání zákazníka se začaly vyrábět  tvrdší měkké mlecí koule D 60,          

u kterých byl zákazníkem požadována tvrdost nad 300 HB.  

Tato výroba se provádí přes kalící válec a nádrž s vodou, s výstupní teplotou MK                

300 - 320°C. V průběhu června byl namontován pro přímé kalení nový dopravník MK 

z vody, který je na rozdíl od původního korečkového, drátěný. Počítá se s lepším                

a rovnoměrnějším prokalením koulí. 

V 2. pololetí roku 2007 se vyráběly přímým kalením mlecí koule D 60 – 80, a to bez 

větších problémů. Tepelné zpracování MK 90 – 100 mm se provádělo pouze na kalicí peci 

při upravených teplotách 820 °C.  

Výsledky zkoušek byly dle názoru vedoucího vyhovující. Na koulích nebyly shledány 

praskliny. Tvrdosti koulí se však pohybovaly okolo spodní hranice tvrdosti. 
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U průměru D 100 zkoušky nebyly realizovány. Chemické složení vstupního 

materiálu u tohoto průměru má vysoký obsah Mn, až 1,35 %. I u kalení na kalicí peci byly 

zjištěny v bednách prasklé koule. Proto je nutné tyto koule přebírat. 

Na přelomu listopadu byla započata rekonstrukce kalicí pece, tj. výměna řídícího systému 

u všech hořáků, která by měla zlepšit ohřev koulí v peci. Výsledky testů byly uspokojivé, 

avšak budou probíhat další zkoušky po dodávce dalšího materiálu v roce 2008. 

V roce 2008 se pokračovalo ve využívání metody přímého kalení u koulí D 60 – 100.            

U průměru D 60 – 80 byla tato metoda úspěšně využívána téměř 100 % pro výrobu koulí 

tvrdosti 61 ± 3 HRC a výrobu polotvrdých koupí v rozsahu 45 – 52 HRC.  

U průměru D 90 a 100 bylo řešení zatím pozastaveno, neboť zajištění dalšího kalícího 

dopravníku bylo zhodnoceno řešiteli jako investice bez zaručeného efektu dosažení 

požadované teploty ochlazení koulí (na požadovanou teplotu 760 – 850 °C) před vstupem 

do kalící lázně. 

Závěr:  Vzhledem k odložení investice do kalicího dopravníku a nemožností 

odzkoušet další průměry koulí, je možné konstatovat, že environmentální cíl č. 2 byl 

splněn pouze částečně a bude pokračovat i v roce 2009. [5] 

 

 

 Celkový závěr vyhodnocení environmentálních cílů a cílových hodnot: 

Z uvedených poznatků je možné konstatovat, že se plněním programů EMS cílů podařilo 

realizovat Strategii a Environmentální politiku společnosti a postupně tak zlepšovat 

zavedený EMS. 

 K dosažení jednotlivých environmentálních cílů a cílových hodnot byly stanoveny 

adekvátní programy, jednotlivé úkoly a odpovědní řešitelé. Úkoly, u kterých byly 

jednotlivé kroky splněny pouze částečně nebo cíle splněny nebyly, pokračovaly                  

i v následujícím roce. Stav plnění jednotlivých úkolů stanovených k dosažení všech 

environmentálních cílů byl pravidelně kontrolován na jednáních Rady systému 

managementu. Celkově se jednalo o environmentální cíle zaměřené především na 

zlepšování pracovního prostředí a ochrany životního prostředí s dopadem na snižování 

nákladů na výrobu. [5] 
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8. Stanovení cílů v nepřetržitém procesu zlepšování 

8.1 Zlepšování EMS 

  Zlepšování EMS společnosti je prováděno v návaznosti na výsledky přezkoumání 

EMS vedením společnosti a všichni zaměstnanci společnosti podávají návrhy                   

na zlepšování EMS.  

Cílem zlepšování EMS je zajistit trvalé uspokojování potřeb zákazníka v požadované 

kvalitě při neustálém snižování nákladů a zlepšování environmentálního profilu a úrovně 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společnosti. Zlepšování je klíčovým rysem 

efektivního systému environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví       

při práci. Je dosahováno prostřednictvím plnění cílů, cílových hodnot a celkovým 

zlepšením systémů environmentálního managementu v každé z jejich složek. [3] 

 

8.2 Postup 

Vedení společnosti plánuje a řídí procesy potřebné pro neustálé zlepšování EMS. 

Využívá k tomu: Politiky EMS, environmentální cíle a cílové hodnoty a programy EMS, 

analýzu údajů, výsledky interních a externích auditů ve společnosti, opatření k nápravě       

a preventivní opatření , přezkoumání EMS vedením společnosti  

Neustálé zlepšování EMS je prováděno v návaznosti na výsledky přezkoumání EMS  

vedením společnosti. V rámci přezkoumání EMS  vedením je vyhodnocován PME 

navržený  a vedením společnosti schválený environmentální profil a profil společnosti ve 

srovnáním s Environmentální  politikou, environmentálními cíli a cílovými hodnotami       

za účelem zjištění možností dalšího zlepšení.  

Představitel managementu pro EMS dokumentuje změny postupů vzniklé následkem  

neustálého zlepšování. PME provádí kontrolu plnění opatření pro zlepšování EMS v rámci 

Rady systémů managementu a procesu přezkoumání EMS vedením. [3] 
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8.3 Návrhy na zlepšování  

Vedení VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. stanovilo na rok 2009 nové cíle a cílové 

hodnoty. Tyto cíle a cílové hodnoty by měly vést ke zlepšení ochrany životního, 

pracovního prostředí ve společnosti, snížení nákladů na spotřebu energie a snižování 

množství vyprodukovatelných odpadů.  

 

Mezi hlavní environmentální cíle stanovené na nové období roku 2009 patří:  

 

1)  Optimalizace spotřeby grafitového maziva Acheson při tvářecích procesech na nové 

lince ocelových lahví. Při zprovoznění nové investice – linky velkoobjemových byla 

vysoká spotřeba grafitového maziva při výrobě polotovarů ocelových lahví z bloku. 

Zbytky maziva bylo nutné odstranit na čistírně odpadních vod. Ve spolupráci s firmou 

Acheson, která realizovala nanášení maziva pomocí robotů při tváření, byl vytvořen 

společný tým na optimalizaci spotřeby s cílem snížení minimálně o 10 % spotřebu maziva 

na jednotku produkce. Realizací tohoto opatření dojde k snížení množství produkovaných 

odpadů. 

 

2)   Snížení úniků řezné kapaliny na jednoúčelovém stroji linky tepelného zpracování. Na 

tomto účelovém stroji bylo při opakovaných kontrolách zaznamenán únik řezné kapaliny, 

což vedlo ke zhoršování pracovního prostředí a hrozila kontaminace půdy. Bylo 

rozhodnuto zajistit provedení generální opravy tohoto stroje, by došlo k odstranění úniku 

řezné kapaliny. Realizací dojde ke zlepšení pracovního prostředí a zamezení možným 

postihům za kontaminaci půdy. 
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9. Ekonomické a ekologické přínosy zavedení EMS 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. jako významný strojírensko – metalurgický provoz 

má svým umístěním vliv na životní prostředí města Ostravy. Vedení společnosti rozhodlo 

v zájmu zvyšování a zlepšování úrovně řízení ochrany životního prostředí udržovat            

a neustále vylepšovat integrovaný systém environmentálního managementu. [6] 

 

9.1 Spotřeba energií 

Společnosti se daří postupně snižovat energetickou náročnost výroby, zaváděním 

energeticky úsporných programů a zvyšováním produktivity práce. Výsledkem je 

snižování podílů nákladů na energie na jednotku produkce. Snižování energetické 

náročnosti má příznivý vliv na životní prostředí. 

 

9.2 Ochrana ovzduší 

Zavedením environmentálního managementu byl společností přijat dokument        

EP-7-18 Ochrana ovzduší, kterým se stanovují zásady pro ochranu ovzduší ve společnosti. 

V polovině roku 2005 byla v plném provozu dospalovací jednotka ENETEX, kterou bylo 

docíleno snížení emisí z velkého zdroje znečištění, a tím byly splněny emisní limity 

stanovené vyhláškou č. 355/2002 Sb.  

Emise velkého zdroje znečišťování  ovzduší – lakovny byly v souladu s vyhláškou                 

č. 355/2002 Sb. měřeny autorizovanou laboratoří. 

V roce 2003 došlo k překročení limitu těkavých organických látek u tohoto velkého 

stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Společnosti byla udělena pokuta 80 000 Kč od  

ČIŽP OI Ostrava. Společnost dostala lhůtu na odstranění tohoto stavu. V případě 

nedodržení této lhůty mohla společnost dostat následnou pokutu až 10 mil. Kč. [6] 
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V roce 2005 byla realizována investiční akce výstavba Adsorpční jednotky pro 

zachycování a likvidaci těkavých organických látek z nátěrových hmot. Celkové náklady 

na tuto investici byly 7,63 mil. Kč. Roční nálady na provoz jsou cca 250 000 Kč. 

Emise středních zdrojů všech pecí byly měřeny autorizovanou laboratoří a byly 

v souladu s vyhláškou č. 355/2002 Sb. [6] 

Od roku 2006 se koksárenský plyn přestal využívat jako palivo a byl nahrazen 

ekologičtějším zemním plynem, což má příznivější dopad na životní prostředí.  

Tabulka č.1 nám udává množství spotřeby zemního a koksárenského plynu od roku 2003 

do roku 2008.  

 

Tabulka č. 4 - Spotřeba zemního a koksárenského plynu od roku 2003 

Rok Spotřeba zemního 
plynu [m3] 

Spotřeba koksárenského 
plynu [m3] 

Produkce Ocelových 
lahví 

2003 1 8 47 280 792 212 397 968 
2004 1 976 112 718 700 422 651 
2005 2 077 730 718 700 462 983 
2006 3 172 516 - 468 334 
2007 3 349 096 - 457 654 
2008 4 344 596 - 460 490 

 
 
 
Tabulka č. 5 - Emise do ovzduší – porovnání roků 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 

Rok TZL SO2 NOx CO TOC 
Poplatky za 
znečišťování 
ovzduší [Kč] 

2003 0,558 0,603 6,25 1,041 12,831 13 100 
2004 0,654 0,381 5,36 0,893 14,692 29 480 
2005 0,73 0,454 6,927 0,987 3,858 36 652 
2006 0,64 0 6,13 0,73 0,048 7 501 
2007 0,66 0 6,25 1,043 0,031 7 700 
2008 0,70 0 6,27 1,068 0,056 10 000 

 
 

Nárůst poplatků za znečištění ovzduší v roce 2008 souvisel s uvedením do provozu 
nové linky velkoobjemových lahví, kde je vyšší energetická náročnost. 
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9.3 Ochrana vod 

Zavedením EMS byl do společnosti přijat dokument EP-7-17 ochrana vod, kterým se 

stanovují zásady pro ochranu vod ve společnosti. 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. odebírá pitnou vodu z veřejné vodovodní sítě. 

Provozní vodu odebírá z řeky Ostravice. Veškerou odpadní vodu vypouští po předchozí 

úpravě na UČOV společnosti Energetika Vítkovice, a.s. do povrchových vod. Jsou 

prováděna pravidelná měsíční měření jakosti vypouštěných odpadních vod správcem 

kanalizace ČEZ Energetické služby, a.s. V průběhu roku 2003 nedošlo k žádnému porušení 

požadavků na čistotu a jakost odpadních vod. 

V průběhu roku 2004 došlo ve společnosti k závažné havárii s dopadem na čistotu    

a jakost odpadních vod.  

Odpadní voda s obsahem ropných látek ze sběrné jímky čističky odpadních vod byla 

za pomocí hadic typu C a kalového čerpadla přečerpávána místo do jímky pro znečištění 

vod UNIFLOT přímo do kanalizační vpustě kanalizace EVI a přičemž nesledovala kvalitu 

vypouštěné odpadní vody a tím porušila provozní řád čistírny odpadních vod UNIFLOT. 

K zamezení možnosti opakování havárie byla přijata dvě technická, jedno organizační       

a jedno personální opatření. 

V průběhu roku 2005 byla realizována a zprovozněna nová čistička odpadních vod. 

Následně došlo k výraznému zlepšení jakosti vypouštěných vod a snížení množství 

odpadů, především ropných kalů. Náklady na vybudování nové čistírny odpadních vod 

dosáhly 2,761 mil. Kč. Při nerealizování výstavby nové čističky odpadních vod by 

společnost byla sankciována mnohamilionovou pokutou.  

Během roku 2006 vznikly na ČOV závady. Z měření ze dne 15. 5. a 16. 5. 2006, kdy 

bylo zjištěno překročení tuhých částic o 98 mg.l-1 a 94 mg.l-1. Jako důvod zhoršení jakosti 

vod bylo určeno vadné čerpadlo dávkovače chemických látek. [6] 
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Následně byl zapsán zápis o havarijním zhoršení vod a byla přijata tato opatření: 

 

1. Odstranění závady v elektrorozvodu techniky firmy EVH s.r.o. 

2. Výměna záchytných plachetek na dávkovači musela být přísněji sledována              

a kontrolována v pátky před víkendy nebo před dny pracovního klidu 

3. Výměna vadných dávkovacích čerpadel firmou EVH s.r.o 

4. Vyčištění všech záchytných a usazovacích nádrží včetně kalolisu od ropných kalů.    

Po zajištění odborné revize a opravy zařízení byla čistička odpadních vod uvedena 

zpátky do plně funkčního stavu. [6] 

 

9.4 Nebezpečné látky 

Zavedením EMS byl do společnosti přijat dokument EP-7-16 Nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, kterým se stanovují zásady pro 

nakládání s NCHLAP ve společnosti. 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. provedla ohlášení nakládání s nebezpečnými 

látkami a přípravky. Zaměstnanci nakládající s nebezpečnými látkami a přípravky jsou 

pravidelně jedenkrát ročně proškoleni ve smyslu § 10 zákona č. 157/1998 Sb. v platném 

znění. [6] 

Realizací těchto proškolovacích programů společnost snižuje riziko úrazů při 

manipulaci s těmito nebezpečnými látkami a vzniku nemoci z povolání. Tím dochází ke 

snížení finančních nákladů na odškodnění těchto pracovníků v případě poškození zdraví.  
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9.5 Průmyslové odpady 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. neprovozuje žádný sklad odpadů. Veškeré odpady 

jsou ukládány na shromažďovacích místech v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb.novelizován zákonem č. 356/2002 Sb. o odpadech a jsou likvidovány na základě 

smlouvy se společností Marius Pedersen a.s. a firmou HT SLUŽBY s.r.o., které mají 

oprávnění pro nakládání a likvidaci těchto odpadů ve smyslu zákona o odpadech. 

K zajištění zásad pro shromažďování, manipulaci a evidenci odpadů byl vydán v rámci 

zavádění EMS dokument EP-7-15 nakládání s odpady.  

Na základě požadavku zákona 185/2001 Sb. byl vyhotoven plán odpadového 

hospodářství VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. na dobu sedmi let. [6] 

Tabulka č. 3 odkazuje na množství vyprodukovaného odpadu, nebezpečného odpadu 

a poplatků za celkovou likvidaci odpadů a znečištění ovzduší. [6] 

 

Tabulka č. 6 - Množství vyprodukovaného odpadu společnosti VÍTKOVICE 

CYLINDERS a.s. 

Rok Množství 

odpadů [t] 

Množství 

nebezpečného 

odpadu [t] 

Celkové náklady na likvidaci odpadů 

a poplatky za znečišťování ovzduší 

[K č] 

2003 548,534 255,7 864 730 

2004 804,67 334,624 2 399 025 

2005 875,61 339,629 2 765 078 

2006 853,10 419,34 2 394 327 

2007 835,97 432,50 2 427 717 

2008 821,85 439,87 2 532 642 

 

 I přes zvyšování produkce společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. se daří 

postupně snižovat množství vyprodukovaných odpadů na jednotku produkce. 
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10. Závěr 

 Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. má vybudovaný systém EMS, který 

zabezpečuje identifikování environmentálních aspektů, které mohou mít vliv na životní 

prostředí. Každý rok jsou vyhlašovány konkrétní environmentální cíle a programy 

zaměřené na zlepšování EMS. 

 Jak vyplynulo z vyhodnocení stanovených environmentálních cílů společnosti 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., dochází ve většině případů k jejich splnění. Především 

díky modernizací stávajících technologií, zvýšením frekvencí kontrol na pracovištích         

a zkvalitnění bezpečnosti práce na všech pracovištích společnosti. 

 Je nastavený systém neustálého zlepšování systému EMS, který má zajistit trvalé 

uspokojování potřeb zákazníka v požadované kvalitě při neustálém snižování nákladů        

a zlepšování environmentálního profilu a úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Společnost věnuje pozornost také zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců. 

Zavedený systém EMS mimo konkrétní finanční přínosy pomáhá zvýšit 

konkurenceschopnost firmy na evropském i světovém trhu. 

Cílem společnosti je plně uspokojovat požadavky zákazníků, udržovat a zvyšovat 

kvalitu poskytovaných produktů při plnění  požadavků právních předpisů a jiných 

environmentálních a bezpečnostních  požadavků, neustále zdokonalovat řízení všech 

procesů metod zkoušení jakosti kvality.  
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