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Úvodní slovo

vážení čtenáři,
je	to	poprvé	v	historii	skupiny	Heidelberg-
Cement	v	České	republice,	kdy	vydáváme	
významnou	publikaci,	kterou	právě	držíte	
v	rukou:	Zprávu	o	udržitelném	rozvoji	sku-
piny	HeidelbergCement	v	České	republice	
za	období	2008	až	2010.

důvodem	pro	vydání	Zprávy	je,	aby	kdo-
koliv	 ze	 zainteresovaných	 skupin,	 jejichž	
zájmy	ať	již	přímo,	či	nepřímo	souvisí	s	naší	
činností,	mohl	objektivně	posoudit	a	poro-
zumět	způsobu,	 jakým	podnikáme,	našim	
cílům	a	stanoveným	hodnotám.	Stejně	tak	
se	i	my	snažíme	porozumět	potřebám	těch,	
kteří	mají	zájmy	na	našem	podnikání.	

transparentním	 a	 přehledným	 způsobem	
poskytujeme	 v	 naší	 Zprávě	 zásadní	 a	 re-
levantní	 data	 nejen	 o	 tom,	 jak	 vnímáme	
udržitelný	rozvoj	jako	součást	podnikatelské	
filosofie	a	jako	součást	naší	vize,	ale	přede-
vším	o	 tom,	do	 jaké	míry	dokážeme	 tyto	
vize	naplňovat.

období	 2008	 až	 2010,	 za	 které	 Zprávu	
zveřejňujeme,	je	pro	nás	obdobím	obtížným,	
podmíněným	ekonomickými	propady	napříč	
mnoha	státy,	Českou	republiku	nevyjímaje.	
Stavební	produkce	od	roku	2009	neustále	
klesá	 a	 s	 ní	 klesá	 i	 trh	 stavebních	 hmot,	
na	kterém	naše	skupina	působí.	to	výrazně	
ovlivňuje	 i	námi	generované	hospodářské	
výsledky,	na	což	jsme	byli	nuceni	reagovat	
výrazným	snižováním	provozních	nákladů	
ve	všech	oblastech	naší	činnosti.	Co	se	však	
rozhodně	 nesnižuje,	 je	 odhodlání	 dostát	
vytčeným	náročným	cílům	v	oblasti	udrži-
telného	 rozvoje,	 které	 jsme	 si	 předsevzali	
v	době	ekonomického	růstu.

ačkoliv	dnes	činíme	nesnadná	rozhodnutí	
v	 oblasti	 nákladů,	 nemohou	 a	 nesmí	 mít	
negativní	 vliv	 na	 společenskou	 odpověd-
nost.	 naše	 budoucí	 úspěchy	 jsou	 nedílně	
spojeny	právě	s	důrazem	na	společenskou	
odpovědnost,	a	to	ve	všech	jejích	formách	
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a	v	celém	rozsahu	našeho	podnikání.	i	proto	
je	významnou	součástí	podnikatelské	stra-
tegie	 skupiny	 HeidelbergCement	 v	 České	
republice.	Budoucnost	udržitelného	rozvoje	
pro	 nás	 znamená	 jasné	 zaměření	 nejen	
na	potřeby	podnikání,	ale	i	na	porozumění	
potřebám	a	zájmům	našich	zaměstnanců,	
obchodních	 partnerů	 a	 blízkého	 okolí.	
udržitelný	rozvoj	tedy	nevnímáme	jen	jako	
čistě	 odpovědnost	 k	 životnímu	 prostředí,	
ale	jako	odpovědnost	vůči	celé	společnosti	
České	republiky,	a	to	ve	smyslu	minimali-
zace	dopadů	především	na	lokální	prostředí	
a	společnost	tak,	abychom	přispěli	k	rozvoji	
komunit	v	okolí	našich	provozů.

podnikáme	 v	 oboru,	 který	 je	 náročný	
na	 spotřebu	 surovin	 a	 energií.	 to	 je	 fakt,	
se	kterým	se	snažíme	vyrovnat	co	nejlépe	
v	 rámci	 možností	 současných	 technologií	
a	znalostí.	především	s	procesy	při	výrobě	
cementu	přímo	souvisí	jak	zásahy	do	krajiny	
těžbou	vstupní	suroviny,	tak	i	objem	emisí	
Co2.	místa	těžby	postupně	navracíme	příro-
dě	formou	rekultivací,	kdy	spolupracujeme	
s	odborníky	na	životní	prostředí	ze	státních	
institucí	a	občanských	sdružení	na	ochranu	
přírody	tak,	abychom	společně	dosáhli	co	
nejlepších	 výsledků.	 postupné	 snižování	
emisí	Co2	 je	 jeden	z	našich	hlavních	cílů,	
využíváme	všech	dostupných	možností	pro	
jejich	omezení,	a	proto	je	ve	Zprávě	těmto	
oblastem	věnována	velká	pozornost.	

vedle	 dopadů	 naší	 činnosti	 a	 opatření	
na	 jejich	 zmírnění,	 se	 ve	 Zprávě	 obsáhle	
věnujeme	těm,	kteří	aktivně	naplňují	pod-
nikatelský	záměr	skupiny	a	s	tím	spojenou	
společenskou	odpovědnost	–	a	to	jsou	naši	
lidé,	naši	zaměstnanci.	právě	jim	patří	velké	
díky	 za	vše	pozitivní,	 co	Zpráva	obsahuje.	
a	právě	zaměstnanci	 jsou	pro	nás	největší	
prioritou	–	nejen	jejich	spokojenost,	ale	pře-
devším	jejich	bezpečnost	a	zdraví	při	práci	pro	
naši	skupinu.	velmi	mě	mrzí,	že	přes	všechno	
vynaložené	úsilí	 právě	 zde	 stále	máme	co	
zlepšovat.	Stěžejním	cílem	je	ne	minimální,	
ale	žádná	úrazovost.	na	tomto	cíli	budeme	
velmi	intenzivně	a	důsledně	pracovat	tak,	aby	
si	nejen	management,	ale	i	všichni	zaměst-
nanci	uvědomili	význam	zdraví	a	bezpečnosti	
při	plnění	pracovních	úkolů.

Zpráva	 o	 udržitelném	 rozvoji	 je	 svým	
způsobem	zrcadlo,	 které	 jsme	 si	nastavili,	
abychom	 se	 prostřednictvím	 standardů	

Gri	komplexně	a	otevřeně	podívali	na	naše	
úsilí	v	udržitelném	rozvoji.	nejen	na	to,	co	
se	nám	dosud	v	tomto	směru	podařilo,	ale	
především	na	to,	co	se	nám	daří	méně	a	co	je	
nutné	tedy	akcentovat.	Zprávu	nechápeme	
jen	jako	přehled	dosavadních	úspěchů,	ale	
hlavně	jako	výchozí	bod	pro	stanovení	no-
vých	cílů	a	kritérií	pro	zlepšení	v	udržitelném	
rozvoji	v	příštích	letech.

děkuji	všem	našim	partnerům,	díky	jejichž	
spolupráci	 můžeme	 dosahovat	 kýžených	
cílů	a	výsledků.	děkuji	zákazníkům,	doda-
vatelům,	 zástupcům	 samosprávy,	 státním	
institucím	 i	mnoha	občanským	sdružením	
za	jejich	důvěru	v	naše	chování,	v	naše	cíle	
a	naši	 vizi	 udržitelného	podnikání.	děkuji	
všem	zaměstnancům.	nebýt	 jejich	nadše-
ní	 a	 přesvědčení,	 že	 vše,	 co	 děláme,	 má	
smysl,	byl	by	udržitelný	rozvoj	ve	skupině	
HeidelbergCement	 v	 České	 republice	 jen	
prázdným	pojmem.

jsem	hluboce	přesvědčen,	že	i	v	následují-
cích	letech	dokážeme	být	všem	spolehlivým	
a	odpovědným	partnerem.

ing.	jan	Hrozek

Generální	ředitel	skupiny	
HeidelbergCement	v	České	republice
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1   Úvod

Skupinu	HeidelbergCement	v	České	republice	 (dále	 jen	skupina	HC	v	Čr)	 tvoří		
zejména	 společnosti	 Českomoravský	 cement	 (dále	 jen	 ČmC),	 Českomoravský	
beton	(dále	 jen	ČmB)	a	Českomoravský	štěrk	(dále	 jen	ČmŠ),	pro	které	 je	 tato	
zpráva	zpracována.	
Skupina	HC	v	Čr	kombinuje	své	dlouhodobé	zkušenosti	a	znalosti	podmínek	místního	
trhu	s	vysokou	profesionalitou	a	stabilním	zázemím	nadnárodní	skupiny	Heidelberg-
Cement	Group.	vzájemná	spolupráce	uvnitř	skupiny	umožňuje	soustavně	zvyšovat	
kvalitu	našich	produktů	 a	 služeb.	prioritou	 společnosti	 je	 spokojenost	 zákazníků,	
dosažená	vysokou	kvalitou,	spolehlivostí	a	inovací	výrobků	a	služeb.	Stejně	důležité	
jsou	pro	nás	vztahy	s	okolím	a	minimalizace	vlivů	výroby	na	životní	prostředí.

Kontakty
Českomoravský	cement,	a.s.,	nástupnická	společnost
mokrá	359,	664	04	mokrá-Horákov
telefon:	+420	544	122	111,	Fax:	+420	544	122	665
e-mail:	info@cmcem.cz,	www.heidelbergcement.cz

Českomoravský	štěrk,	a.s.
mokrá	359,	664	04	mokrá
tel.:	+420	544	122	111
Fax:	+420	544	122	571
e-mail:	cmsterk@cmsterk.cz

1 .1  skupina HeidelbergCement  
v České republice 

Českomoravský	beton,	a.s.
Beroun	660,	266	01	Beroun
tel.:	+420	311	644	005
Fax:	+420	311	644	010
e-mail:	info@cmbeton.cz
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Cementárny
mokrá	u	Brna	 |	Králův	dvůr	 |	radotín

betonárny
Beroun	 |	Blansko	 |	Brno-Bosonohy	 |	
Brno-Černovice	 |	Brno-Královo	pole	 |	
Bruntál	 |	Bystřice	nad	pernštejnem	 |	
Česká	lípa	 |	České	Budějovice	 |	děčín	 |	
domažlice	 |	Grygov	 |	Hradec	Králové	 |	
Humpolec	 |	Cheb	 |	Chomutov	 |	jablonec	
n.	nisou	 |	jičín	 |	jihlava	 |	jindřichův	
Hradec	 |	Karlovy	vary-otovice	 |	
Kladno	 |	Klatovy-Čertovka	 |	Klatovy-
předslav	 |	Krnov	 |	litvínov	 |	louny	 |	
lužec	n.	vltavou	 |	mariánské	lázně	 |	
moravské	Budějovice	 |	most	 |	nový	
jičín	 |	nymburk	 |	olbramovice	 |	opava	 |	
ostrava-vítkovice	 |	pelhřimov	 |	planá	
u	mariánských	lázní	 |	plzeň	 |	praha-

písnice	 |	praha-písnice	–	maltárna	 |	
praha-radlice	 |	praha-rohanský	
ostrov	 |	praha-rohanský	ostrov	–	
maltárna	 |	praha-troja	 |	prostějov	 |	
přeštice	 |	příbram	 |	rakovník	 |	rožnov	
p.radhoštěm	 |	rumburk	 |	Slaný	 |	
Soběslav	 |	Staré	Sedliště	 |	Strakonice	 |	
Studénka	 |	Sušice	 |	Svatobořice-mistřín	 |	
tábor	 |	trutnov	 |	třebíč	 |	Ústí	nad	
labem-Chabařovice	 |	velká	Bíteš	 |	velké	
meziříčí	 |	vrchlabí	 |	vyškov	 |	Znojmo	 |	
žatec	 |	žďár	nad	Sázavou

Kamenolomy
Bělkovice	 |	Bílý	Kámen	 |	Hrabůvka	 |	
jablonné	nad	orlicí	 |	luleč	 |	libodřice	 |	
nemojov	 |	nová	ves	 |	olbramovice	 |	
opatovice	 |	pohled	 |	rosice	 |	Slapy	 |	Stří-
brná	Skalice	 |	výkleky	 |	Zárubka

Štěrkopískovny
Hulín	 |	Hustopeče	nad	Bečvou	 |	planá	 |	
Suchdol	 |	tovačov

Pískovny
Božice	 |	Stráž	 |	Světlá	 |	tasovice

Prodejní terminál kameniva
polanka	 |	mořina	 |	maloměřice

obchodní aktivity
Zálezlice	–	suchá	těžba	 |	Bratčice	–	suchá	
těžba	 |	Smolín	–	suchá	těžba

Seznam	provozoven	zahrnuje	jak	vlastní	pro-
vozovny	skupiny	HC	v	Čr,	tak	i	provozovny	
společností,	ve	kterých	mají	společnosti	ze	
skupiny	HC	v	Čr	majetkový	podíl.
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Historie sKuPiny  
HeidelberGCement 
ve světě

HeidelbergCement	 je	 společnost	 s	 dlou-
holetou	tradicí.	Byla	založena	v	roce	1873	
v	jižním	německu.	v	sedmdesátých	a	osm-
desátých	letech	20.	století	se	společnost
HeidelbergCement	začala	rozšiřovat	na	me-
zinárodní	 trhy.	 dnes	 její	 pobočky	 najdete	
v	 pěti	 světadílech	 a	 zaujímá	 třetí	 místo	
na	 světovém	 trhu	 stavebních	 materiálů.	
ve	více	než	2	500	podnicích	v	 téměř	pa-
desáti	 zemích	 světa	 skupina	 zaměstnává	
přibližně	 53	 000	 pracovníků.	 Heidel-
bergCement	 se	 zaměřuje	 na	 výrobu	 tří	
hlavních	 produktů	 –	 cementu,	 kameniva	
a	transportbetonu,	které	doplňuje	o	výrobu	
asfaltu,	betonových	prefabrikátů	a	dalších	
betonových	výrobků.	

 
Českomoravský	cement,	a.s.,	nástupnická	společnost
Mokrá	359,	664	04	Mokrá-Horákov
Česká	republika

Historie sKuPiny  
HeidelberGCement 
v ČesKé rePubliCe

Historie	výroby	stavebních	hmot	na	našem	
území	v	provozovnách,	které	v	současnosti	
patří	 do	 skupiny	 HC	 v	 Čr,	 sahá	 hluboko	
do	minulosti	a	je	spojena	s	počátky	tohoto	
odvětví	v	českých	zemích.	Cementárny	ra-
dotín	a	Králův	dvůr	patří	mezi	první	podniky	
svého	druhu	založené	v	druhé	polovině	19.	
století.	Cementárna	radotín	se	může	pyšnit	
již	 140letou	 tradicí	 výroby,	 cementárna	
Králův	dvůr	vznikla	o	18	let	později,	roku	
1881.	 Cementárna	 mokrá	 byla	 založena	
a	uvedena	do	provozu	v	průběhu	70.	 let	
20.	století.	S	přelomem	19.	a	20.	století	je	
také	spojen	rozvoj	těžby	v	kamenolomech	
na	několika	našich	 současných	 lokalitách.	
v	poválečném	období	se	všechny	cementár-
ny	a	lomy	stávají	součástí	různých	národních	
podniků	řízených	centrálně.	po	roce	1989	
došlo	 k	 postupnému	 rozpadu	 státních	

Firemní
ProFil

Představenstvo:	ing.	jan	Hrozek,	
ing.	Karel	Chuděj,	
judr.	marcela	němcová,

Dozorčí	rada:	andreas	Kern,	Klaus	Schwind,	
ing.	ladislav	damašek

Právní	forma:	akciová	společnost
Společnost	je	zapsána	v	obchodním	rejstříku	
vedeném	Krajským	soudem	v	Brně,	oddíl	B,	
vložka	5528.

Akcionář:	HeidelbergCement	Central	europe	
east	Holding	B.	v.,	Sint	teunislaan	1,	5231	
BS	´s-Hertogenbosch,	nizozemí	(100	%)
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Českomoravský	štěrk,	a.s.
Mokrá	359,	664	04	Mokrá
Česká	republika

Právní	forma:	akciová	společnost.	
Společnost	je	zapsána	v	obchodním	rejstříku	
vedeném	KS	v	Brně,	odd.	B,	vl.	2389.
Akcionář:	 Českomoravský	 cement,	 a.s.,	
nástupnická	společnost	(100	%)
Představenstvo:	ing.	marek	novotný
Dozorčí	rada:	ing.	pavel	reich,	
ing.	pavla	Kollmanová,	petr	Šinágl

podniků,	 jejich	 transformaci	 na	 akciové	
společnosti	a	vzniku	nových	firem.	jejich	po-
stupným	slučováním	tak	vznikly	společnosti	
Českomoravský	cement,	a.s.,	nástupnická	
společnost;	 Českomoravský	 beton,	 a.s.	
a	Českomoravský	štěrk,	a.s.,	které	jsou	nyní	
součástí	skupiny	HC	v	Čr.

v	 současnosti	 patří	 skupina	 HC	 v	 Čr	
k	největším	výrobcům	kvalitního	cementu,	
betonu	a	kameniva	v	České	republice.	Spo-
lečnost	provozuje	dvě	cementárny,	 závod	

Českomoravský	beton,	a.s.
Beroun	660,	266	01	Beroun
Česká	republika

Právní	forma:	akciová	společnost.	
Společnost	je	zapsána	v	obchodním	rejstříku	
vedeném	mS	v	praze,	odd.	B,	vl.	7924.
Akcionář:	 Českomoravský	 cement,	 a.s.,	
nástupnická	společnost	(100	%)
Představenstvo:	ing.	Zdeněk	Gärtner
Dozorčí	rada:	ing.	marek	novotný,	
josef	roubík,	ing.	jan	Kupeček

radotín	 a	 závod	 mokrá.	 v	 cementárně	
Králův	 dvůr	 byla	 výroba	 cementu	 začát-
kem	roku	2003	dočasně	přerušena,	ale	 je	
zde	nadále	v	provozu	moderní	balicí	linka	
a	 expediční	 centrum.	 Betony	 se	 vyrábějí	
ve	26	vlastních	betonárnách	a	produkce	ka-
meniva	je	realizována	ve	24	provozovnách,	
rozmístěných	po	celém	území	Čr.
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kamenivo cement

infrastruktura komerční	stavby bytová	výstavba

transportbeton značkové	produkty

dlouHodobý ÚsPěCH založený na vertiKální inteGraCi

důležitým	 faktorem	 našeho	 úspěchu	 je	
značná	míra	vertikální	 integrace	ve	skupi-
ně	HC	v	Čr,	která	nám	umožňuje	zajistit	
stálou	kvalitu	surovin	a	potřebných	objemů	
dodávek	jak	v	oblasti	cementu	a	kameniva,	
tak	 i	 v	 oblasti	 transportních	 betonů,	 kde	

cement	 a	 kamenivo	 plní	 roli	 vstupních	
surovin.	na	významných	stavbách	v	České	
republice	 se	 tak	 prostřednictvím	 dodávek	
transportních	betonů	podílíme	i	dodávkami	
cementů	a	kameniva.
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ProduKtové  
PortFolio a služby

Cement 
jako	 největší	 výrobce	 cementu	 v	 České	
republice	 nabízí	 skupina	 HC	 v	 Čr	 svým	
zákazníkům	širokou	škálu	vysoce	kvalitních	
volně	ložených	a	balených	cementů	s	mož-
ností	použití	prakticky	ve	všech	oblastech	
stavebnictví	a	poskytuje	jim	také	odborné	
technické	 poradenství	 a	 logistiku.	 vedle	

st
ru

sk
a

sá
dr

ov
ec

po
pí

le
k

Těžba a 
drcení suroviny

Výpal slínku Mletí cementu
Další složky cementuSlínkové silo

Cementový mlýn

Lom Drtič

Cyklonový
výměník 
tepla

Rotační cementářská pec

toho	uvádí	na	český	trh	vysoce	inovativní	
materiály	 pro	 tzv.	 šetrné	 stavění,	 jako	 je	
např.	 cement	 s	 unikátní	 technologií	 tX	
active,	který	dokáže	snížit	koncentraci	škod-
livých	látek	v	místech,	kde	je	použit.

Produkty
	 portlandský	cement

	 portlandský	cement	s	vápencem

	 portlandský	struskový	cement

	 portlandský	směsný	cement

	 vysokopecní	cement	síranovzdorný

	 Fotokatalytický	cement	tioCem	s	technologií	tX	active®

	 injektážní	suchá	malta	thermoCem®

služby
	 doprava	paletovaného	a	volně	loženého	cementu

	 technické	poradenství
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Kamenivo
Skupina	 vyrábí	 široké	 spektrum	 frakcí	 dr-
ceného	a	těženého	kameniva	pro	stavební	
průmysl,	drážní	stavby,	výstavbu	silnic	a	dál-
nic	 a	 jiné	 stavební	práce.	díky	moderním	
výrobním	 technologiím	 můžeme	 vyrábět	
frakce	určené	přímo	pro	potřeby	konkrét-
ního	 zákazníka	 a	 konkrétní	 stavby.	 nově	
bylo	uvedeno	na	trh	balené	kamenivo	jak	
pro	stavební	účely	(Big	Bag),	tak	i	okrasné	
kamenivo	v	malých	baleních.

Těžba – štěrkopísek
(těžba z vody)

Těžba – lom

Produkty
	 	Kamenivo	frakcí	0/4,	4/8,	8/11,	8/16,	
11/22	a	16/22

	 	Balené	kamenivo	–	Big	Bag

	 	Balené	okrasné	kamenivo

služby
	 	doprava

	 laboratorní	zkoušky

	 logistika	skládek
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Kamenivo

Voda Přísady

Autodomíchávač

Míchací
jádro

Cement a příměsi

transportbeton
Skupina	dodává	na	trh	transportbeton	v	ši-
roké	škále	pevnostních	tříd	a	druhů.	tento	
hlavní	produkt	doplňuje	o	výrobu	prefab-
rikátů,	 litých	 podlahových	 směsí,	 zdicích	
a	omítkových	malt	a	dále	poskytuje	služby	
zahrnující	 dopravu	 a	 čerpání	 betonových	
směsí,	zkušebnictví	a	poradenství	v	oblasti	
technologie	betonu.

Produkty
	 	Betony	dle	platné	normy	ČSn	en	206-1	

	 	Cementobetonové	kryty,	směsi	stmelené	cementem		
a	mezerovitý	beton	dle	norem	ČSn	en	13877-1,		
ČSn	en	14227-1,	ČSn	73	6124-2	

	 Cementové	potěry	dle	technické	normy	ČB	mC	01	–	2006

značkové portfolio:
	 anhyment	

	 poriment	

	 malmix	

	 easycrete	

	 Cemflow	

	 Steelcrete	

	 Floorcrete	

	 Systemcrete	

	 Colorcrete

služby
	 	Čerpání	čerstvého	betonu	a	malt

	 	doprava	čerstvého	betonu	a	malt

	 Zkušebnictví	a	poradenství	v	oblasti	technologie	cementu	

	 akreditované	laboratoře	dceřiné	společnosti	BetoteCH
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1 .2  výběr  
ze zprávy 2010

Skupina	HC	v	Čr	dosáhla	v	letech	2008	až	
2010	pokroku	v	řadě	významných	oblastí	
udržitelného	rozvoje.		velmi	pozitivně	hod-
notíme	fakt,	že	již	nyní	jsme	splnili	některé	
cíle,	vytyčené	pro	rok	2012.	o	to	více	se	
nyní	musíme	zaměřit	na	ty	oblasti	a	cíle,	
kde	 máme	 stále	 ještě	 určité	 rezervy	 pro	
zlepšení	v	oblasti	udržitelného	rozvoje.	

dnes
	 	do	 ekologicky	 významných	 projektů	
investována	za	roky	2008	až	2010	téměř	
jedna	miliarda	Kč.

	 	nulový	počet	pracovních	úrazů	při	výro-
bě	kameniva	v	roce	2010.

	 	podíl	alternativních	paliv	při	výrobě	slínku	
navýšen	na	62,5	%.

	 	Specifická	 spotřeba	 energie	 na	 výrobu	
tuny	kameniva	snížena	o	18	%.

	 	patříme	mezi	zakládající	členy	České	rady	
pro	šetrné	budovy.

	 	42	%	těžebních	míst	s	vysokou	hodno-
tou	biodiverzity,	kde	je	zpracován	plán	
managementu	biodiverzity.

	 	moderní	recyklační	zařízení	pro	likvidaci	
nespotřebovaného	 betonu	 používá	 již	
69	%	našich	betonáren.

	 	Kompletně	 rekonstruovaná	 a	 moder-
nizovaná	 rotační	 pec	 na	 výpal	 slínku	
v	 cementárně	 mokrá	 včetně	 výměny	
odlučovacích	zařízení.

	 	na	trh	uvedeny		speciální	produkty	pro	
výstavbu	šetrných	budov	a	úsporu	ener-
gií	na	vytápění.

do budoucna
	 	dosažení	 nulového	 počtu	 pracovních	
úrazů	 se	 smrtelnými	následky	v	našich	
provozech.

	 	Snížení	 obsahu	 slínku	 ve	 vyráběných	
cementech.

	 	Zvýšení	procenta	provozů	s	environmen-
tálním	auditem.
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1 .3  naše postavení 
v České republice

jsme	 silnou	 skupinou	 výrobců	 stavebních	
hmot	 v	 České	 republice.	 naše	 provozov-
ny	 jsou	 rozmístěny	 téměř	 po	 celé	 České	
republice	a	 svou	činností	 tak	ovlivňujeme	
řadu	lokalit.	Snažíme	se	být	dobrými	sou-
sedy	a	partnery,	a	proto	realizujeme	mnohá	
opatření,	která	vedou	ke	zmírnění	dopadů	
činnosti	naší	skupiny	na	okolí.	S	jednotlivými	
regiony	chceme	spolupracovat	a	pomáhat	
jim,	proto	jsme	také	v	takovýchto	lokalitách	
atraktivním	zaměstnavatelem.	vždy	našemu	
okolí	nasloucháme	a	vedeme	s	ním	dialog.	
uvědomujeme	si,	že	ne	vždy	je	na	naši	čin-
nost	pohlíženo	s	pochopením.	o	to	více	pro	
nás	nemůže	být	„společenská	odpovědnost	
firmy“	jen	frází,	ale	přesvědčením.

vytváříme prostředí pro aktivní 
odpočinek veřejnosti
při	dobývání	vstupních	materiálů	pro	naše	
produkty	dochází	 k	nevyhnutelným	zása-
hům	do	krajiny.	vyvíjíme	proto	značné	úsilí	
o	obnovu	krajiny	po	těžbě,	tak	aby	mohla	
sloužit	široké	veřejnosti	jako	místo	odpočin-

ku	a	bližšího	seznámení	se	s	mnoha	druhy	
rostlin	a	zvířat,	které	zde	nacházejí	místo	pro	
život.	příkladem	 toho	 jsou	 jezera	u	veselí	
nad	lužnicí	v	jižních	Čechách,	známá	pod	
názvem	 veselské	 pískovny,	 a	 tovačovská	
jezera	 na	 moravě,	 oblíbená	 nejen	 rybáři,	
ale	i	turisty	z	celé	republiky.

investujeme nejen  
do svého rozvoje
dlouhodobě	 investujeme	 značné	 finanční	
prostředky	do	našich	provozů	tak,	abychom	
minimalizovali	dopad	naší	činnosti	na	okolí.	
ať	již	se	jedná	o	investice	do	nových	tech-
nologií	 či	 investice	 na	 zlepšení	 životního	
prostředí,	vždy	mají	příznivý	dopad	nejen	
na	 naše	 okolí,	 ale	 i	 na	 naše	 dodavatele,	
zaměstnanost	 a	 tvorbu	 hodnot	 pro	 celou	
českou	společnost.

Přispíváme k rozvoji  
České republiky
naše	podnikatelské	aktivity	mají	přímý	pří-
nos	nejen	pro	naše	akcionáře	a	zaintereso-
vané	skupiny,	ale	i	pro	celou	veřejnost	České	
republiky.	 podnikáme	 otevřeně	 a	 čestně,	
důsledně	dodržujme	normy	a	právní	před-
pisy.	 pravidelně	 dosahujeme	 kladných	
podnikatelských	výsledků	a	tím	přispíváme	
formou	daní	do	státního	rozpočtu.	
naše	 produkty	 užívá	 velká	 část	 občanů,	
např.	 v	 podobě	 moderní	 dopravní	 infra-
struktury,	 veřejných	 budov	 či	 obytných	
domů	a	rodinných	domků.	mnoho	význam-
ných	staveb,	jež	u	nás	v	posledních	letech	
vznikly,	obsahuje	některý	z	našich	materiálů.	
i	tím	nepřímo	prospíváme	celé	společnosti.	
jsou	to	i	naše	produkty,	které	napomáhají	
ekonomickému	 a	 společenskému	 rozvoji	
v	České	republice.
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inovujeme výrobky  
pro šetrné stavění
rozsah	našich	dodávek	na	významné	stavby	
nás	zavazuje	k	neustálému	zlepšování	pro-
duktového	portfolia	a	jeho	inovacím.	Chce-
me	být	a	jsme	inovativním	lídrem		ve	svém	
oboru.	 podporujeme	 šetrné	 stavebnictví	

a	dodáváme	na	trh	produkty	pro	něj	urče-
né.	jako	jediní	na	našem	trhu	disponujeme	
cementem	s	unikátní	technologií	tX	active,		
který	odbourává	některé	škodliviny	z	ovzdu-
ší,	např.	oxidy	dusíku.

spolupracujeme s odbornou 
i laickou veřejností
jsme	v	neustálé	interakci	s	českou	společ-
ností	jak	na	lokální,	tak	i	celostátní	úrovni.	
prostřednictvím	účasti	v	oborových	svazech	
spolupracujeme	na	přípravě	národních	i	ev-
ropských	technických	norem.	
Spolupracujeme	 s	 řadou	 vysokých	 škol	
a	 renomovaných	 odborníků	 v	 našem	
oboru.	 podporujeme	 studentské	 aktivity	
a	 společenskou	 odpovědnost	 budoucích	
odborníků,	 např.	 formou	 architektonické	
soutěže.	Spolupracujeme	také	s	odbornými	
pracovišti	univerzit	a	jejich	studenty	v	oblasti	
ochrany	přírody	a	ekologie	a	podporujeme	
jejich	výzkumné	projekty.	
našim	partnerem	je	řada	neziskových	orga-
nizací	a	ochránců	přírody.	Společně	 s	nimi	
dosahujeme	výborných	výsledků	v	 tvorbě	
vhodného	prostředí	pro	některé	 z	ohrože-
ných	živočišných	a	rostlinných	druhů.	
Spolupracujme	rovněž	s	orgány	státní	sprá-
vy	a	místní	samosprávy	tam,	kde	se	jejich	
zájmy	stýkají	s	naší	činností.
	

vzděláváme a předáváme naše 
zkušenosti
v	oblasti	využití	betonů	máme	vlastní	„Beto-
nuniversity“	–	dlouhodobý	vzdělávací	projekt	
pro	projektové	inženýry	a	architekty	v	rámci	
jejich	celoživotního	vzdělávání.	přednášíme	
na	různých	typech	škol,	podporujeme	stu-
denty	v	jejich	diplomových	pracích.

Komunikujeme  
s širokou veřejností
prostřednictvím	 marketingu	 oslovujeme	
širokou	veřejnost	s	nabídkou	produktů,	jež	
snižují	energetickou	náročnost	na	vytápění	
budov.	 informujeme	 podrobně	 o	 jejich	
vlastnostech,	 reagujeme	 na	 všechny	 do-
tazy.	Zveme	veřejnost	do	našich	provozů,	
aby	se	mohla	sama	přesvědčit,	jak	se	nám	
daří	 fakticky	 naplňovat	 opatření	 vedoucí	
ke	zmírňování	dopadů	na	životní	prostředí.	
Zajímají	nás	názory	a	podněty	všech,	jichž	
se	naše	činnost	dotýká.
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1 .4  ekonomická  
výkonnost  
skupiny HC v Čr

ekonomická	 výkonnost	 skupiny	 HC	 v	 Čr	
v	 letech	2008	 až	2010	odpovídala	 vývoji	
globální	ekonomiky.	Zatímco	rok	2008	byl	
jedním	z	nejúspěšnějších	za	dobu	působení	
skupiny	v	České	republice,	následující	roky	
byly	poznamenány	celosvětovým	útlumem	
ekonomiky,	v	jehož	důsledku	došlo	k	pokle-
su	poptávky.

Úspěšná adaptace  
na změnu tržních podmínek
Celosvětová	 finanční	 krize,	 která	 začala	
na	podzim	roku	2008,	se	projevila	na	sta-
vebním	trhu	v	České	republice	s	několika-
měsíčním	 zpožděním	 zejména	 díky	 dobí-
hajícím	infrastrukturním	projektům.	přesto	
v	letech	2009	a	2010	došlo	k	dvojcifernému	
propadu	 poptávky	 u	 cementu,	 kameniva	
i	transportbetonu.	důsledkem	této	situace	
byla	realizace	úsporného	programu	zejmé-
na	ve	fixních	nákladech	skupiny	a	redukce	
investic.	přes	tato	opatření	však	došlo	 jen	
k	minimálním	změnám	v	 	oblasti	nákladů	
a	investic	na	udržitelný	rozvoj.
Skupina	HC	v	Čr	prokázala	v	letech	2008	až	
2010	schopnost	velmi	rychle	se	adaptovat	
na	 měnící	 se	 tržní	 podmínky.	 Schopnost	
reagovat	 na	 mimořádný	 nárůst	 poptávky	
v	roce	2008	stejně	jako	rychlá	reakce	na	vý-
razné	 propady	 poptávky	 v	 následujících	
letech	 jsou	 nejlepším	 potvrzením	 kvality	
a	loajality	našich	zaměstnanců.	Zkušenosti	
z	příznivého	i	méně	příznivého	vývoje	trhu	
potvrdily	 úspěšnost	 strategie	 skupiny	 HC	
v	Čr,	ve	které	je	udržitelný	rozvoj	jednou	
z	hlavních	priorit.	
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2   udržitelný 

2 .1 naše vize udržitelného rozvoje

rozvoj

3PilířeudržitelnéHo

rozvoje

jsme	si	plně	vědomi,	že	koncepce	udržitelného	rozvoje	představuje	model	rozvoje	
společnosti,	který	je	alternativou	k	dnes	převažující	průmyslové	ekonomice	a	odpo-
vídá	nové	situaci	současného	světa.	Soustavného	ekonomického	růstu	je	často	dosa-
hováno	na	úkor	ochrany	životního	prostředí,	ale	tento	ekonomický	růst	jako	takový	
již	nelze	považovat	za	jediné	měřítko	úspěchu,	blahobytu	a	rozvoje	společnosti.	
uvědomujeme	 si,	 že	dodržování	 a	prosazování	principů	udržitelného	 rozvoje	 je,	
kromě	ekonomických	a	sociálních	 limitů,	které	se	objevují	se	zvyšujícími	se	tlaky	
globální	ekonomiky,	vyvoláno	také	akcentací	limitů	environmentálních.

dlouhodobá vize podnikání skupiny HC v Čr 
naše	vize	je	založena	na	efektivnosti,	udržitelné	ziskovosti,	soustředění	se	na	zájmy	
zákazníků	a	růstu	založeném	na	tvorbě	zisku.	tento	přístup	vyžaduje	cenovou	uvě-
domělost	a	kázeň,	vysoce	efektivní	struktury,	rychlé	procesy	a	důsledné	provádění	
potřebných	opatření.	vytváříme	hodnoty,	které	jsou	přínosem	pro	naše	zákazníky,	
zaměstnance,	dodavatele	i	akcionáře.	Skupina	HC	v	Čr	chápe	význam	společenské	
odpovědnosti	firem,	a	proto	jsou	principy	udržitelného	rozvoje	nedílnou	součástí	
firemní	strategie.	

udržitelný rozvoj

ekonoMický environMentálnísociální
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společenská odpovědnost pro 
nás není jen fráze 
Snažíme	 se	 chovat	 ekologicky	 a	 sociálně	
odpovědně	 a	 cítíme	 povinnost	 minima-
lizovat	 negativní	 dopady	 našich	 aktivit	
na	 životní	 prostředí	 a	 společnost.	 uplat-
ňujeme	své	odborné	znalosti	tak,	aby	byly	
přínosné	pro	okolní	společnost	a	zároveň	
vytvářely	obchodní	příležitosti	pro	naši	fir-
mu.	při	praktickém	naplňování	zásad	udr-
žitelného	rozvoje	se	řídíme	dlouhodobým	
programem,	 který	 vychází	 z	 cílů	 skupiny	
HC	v	Čr.	ten	nás	zavazuje	nejen	vytvářet	
bezpečné	a	zdravé	pracovní	prostředí	pro	
naše	zaměstnance,	ale	také	usilovat	o	ne-
ustálý	 rozvoj	 v	oblasti	 ochrany	 životního	
prostředí	a	sociální	odpovědnosti	vůči	nim.	
Sociální	 odpovědnost	 skupiny	 HC	 v	 Čr	
se	 však	 projevuje	 nejen	 ve	 vztahu	 k	 za-
městnancům,	ale	také	ve	vztahu	k	širšímu	
okolí.	 otevřená	 komunikace,	 vzájemná	
spolupráce	či	poskytování	finančních	pro-
středků,	služeb	nebo	produktů	významně	
napomáhá	 celkovému	 rozvoji	 regionů,	
ve	kterých	působíme.

k	životnímu	prostředí.	mezi	další	zaintereso-
vané	 skupiny	patří	naši	dodavatelé,	místní	
komunity,	státní	a	regionální	úřady,	zástupci	
místních	 samospráv,	 okolní	 obyvatelstvo,	
média,	různé	zájmové	skupiny,	vládní	a	ne-
ziskové	organizace.	abychom	byli	 úspěšní	
a	konkurenceschopní,	snažíme	se	dostatečně	
uspokojit	 potřeby	 všech	 zainteresovaných	
stran,	 které	 s	námi	 spolupracují.	 Budování	
vzájemné	důvěry,	poznání	a	užší	spolupráce	
se	všemi	subjekty	napomáhají	minimalizaci	
rizikových	situací	v	budoucnosti.	

HeidelbergCement	 Group	 je	 členem	 Svě-
tové	 obchodní	 rady	 pro	 udržitelný	 rozvoj	
(World	 Business	 Council	 for	 Sustainable	
development).

2 .2  zainteresované 
skupiny

Firemní	strategie	zahrnuje	očekávání	vnějších	
a	vnitřních	zainteresovaných	stran.	naše	sku-
pina	nepodniká	v	prostředí	České	republiky	
samostatně	a	nezávisle	na	svém	okolí.	jsme	
ovlivňováni	osobami,	 institucemi	 a	 různý-
mi	 organizacemi,	 které	 mají	 vliv	 na	 chod	
firmy,	a	 současně	 také	my	ovlivňujeme	 je.	
Zaměstnance	a	odbory	společnosti	zajímají	
především	 příznivé	 pracovní	 podmínky,	
investoři	 jsou	 zainteresováni	 na	 naší	 pro-
speritě	a	růstu	hodnoty	podniku,	zákazníci	
požadují	kvalitní	a	bezpečné	výrobky,	šetrné	

Hospodaření 
s energií a CO2

Udržitelný rozvoj 
a biodiverzita

Alternativní materiály a paliva
Emise a imise

Šetrné produkty 
a stavebnictví

Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci

Respektování 
lidských práv
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Snižování 
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2 .2 .1 naŠi lidé

Kvalifikovaní	a	spokojení	zaměstnanci	jsou	
základem	 našeho	 dlouhodobého	 růstu	
a	konkurenceschopnosti.

naší největší hodnotou  
jsou naši lidé
Skupina	HC	v	Čr	je	vybudována	na	charak-
teru	 a	dovednostech	 svých	 zaměstnanců,	
které	jsou	základem	jejího	úspěchu.	trvalý	
úspěch	skupiny	závisí	na	každém	zaměst-
nanci,	 na	 tom,	 jak	 přispívá	 svým	 dílem	
k	udržení	firemních	hodnot	ve	své	každo-
denní	činnosti	a	při	všech	svých	rozhodnu-
tích,	které	dělá.	Základní	hodnotový	systém	
je	shrnut	v	principech	řízení	společnosti.

vytváříme vhodné a zdravé pra-
covní prostředí
Zaměstnancům	se	snažíme	vytvářet	maxi-
málně	vhodné	a	zdravé	pracovní	prostředí,	
které	potřebují	k	plnění	svých	náročných	
pracovních	 úkolů.	 partnerem	 manage-
mentu	nejen	v	této	oblasti	jsou	odborové	
organizace	 Českomoravského	 cementu	
a	 Českomoravského	 štěrku.	 postavení,	
práva	 a	 povinnosti	 všech	 zaměstnanců,	
zaměstnavatele	 a	 odborové	 organizace	
ve	 skupině	 HC	 v	 Čr	 upravují	 především	

zákoník	práce,	pracovní	řády	a	podnikové	
kolektivní	smlouvy	nebo	vnitřní	předpisy.	
Zpětnou	vazbu	zajišťuje	mimo	jiné	systém	
hodnocení	zaměstnanců,	který	vychází	ze	
systému	řízení	podle	cílů.

zásadně jednáme v souladu 
s platnými normami
Skupina	HC	v	Čr	klade	důraz	na	 to,	aby	
svých	obchodních	a	strategických	cílů	dosa-
hovala	vždy	v	souladu	s	platnými	právními	
normami,	aby	dodržovala	pravidla	a	zásady	
hospodářské	soutěže,	postihovala	jakékoliv	
korupční	 jednání,	 zneužívání	 důvěrných	
informací	v	obchodním	styku	a	střety	zájmů	
a	aby	dodržovala	a	 respektovala	 základní	
lidská	práva	a	svobody	zaručené	Ústavou	
České	 republiky,	 listinou	 základních	 práv	
a	 svobod	 a	 řadou	 dalších	 mezinárodních	
úmluv.	

seznamujeme zaměstnance 
s našimi etickými zásadami a do-
držujeme je 
K	dosažení	deklarovaných	cílů	jsou	všichni	
zaměstnanci	 společnosti	 prokazatelně	 se-
známeni	 s	 „Kodexem	 chování	 a	 etických	
zásad	v	obchodním	styku“,	který	stanovuje	
základní	závazná	pravidla	chování	ve	výše	
uvedených	oblastech.	všichni	zaměstnanci,	
kteří	se	zabývají	postupy,	u	nichž	se	může	
vyskytnout	korupce,	jsou	seznámeni	s	pro-
tikorupčními	pravidly	společnosti.	vybraní	
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zaměstnanci	jsou	navíc	jednou	za	dva	roky	
proškoleni	v	„pravidlech	dodržování	norem	
soutěžního	práva“.	Úspěšnost	těchto	opat-
ření	dokazuje	 to,	 že	 za	 sledované	období	
nebyl	řešen	jediný	případ	korupčního	jed-
nání	nebo	porušení	lidských	práv.
v	 roce	 2010	 obdržel	 HeidelbergCement	
Group	spolu	se	sedmi	dalšími	společnostmi	
rozhodnutí	o	zahájení	řízení	týkajícího	se	
možných	protisoutěžních	praktik	na	trhu	
cementu	a	souvisejících	produktů	v	někte-
rých	 zemích	 evropského	 hospodářského	
prostoru.	vyšetřování	začalo	v	roce	2008.	
ve	svém	oznámení	evropská	komise	uved-
la,	 že:	 „Zahájení	 řízení	 neznamená,	 že	
komise	má	nezvratný	důkaz	protiprávního	
jednání,	 ale	 pouze	 znamená,	 že	 komise	
se	 bude	 případem	 zabývat	 jako	 prioritní	
záležitostí.“	 žádná	 konkrétní	 obvinění	
nebyla	 dosud	 vznesena.	 HeidelbergCe-
ment	 Group	 s	 evropskou	 komisí	 spolu-
pracuje	a	poskytl	 jí	vyžádané	 informace.	
vlastní	 šetření,	 které	 HeidelbergCement	
Group	provedl	 ve	 spolupráci	 s	 externími	
advokátními	 kancelářemi,	 nepotvrdilo	
podezření	z	protiprávního	jednání.	Heidel-
bergCement	Group	předpokládá,	že	může	
podezření	vyvrátit.

se všemi jednáme  
rovným způsobem
„Kodex	chování	a	etických	zásad	v	obchod-
ním	styku“	zavazuje	skupinu	HC	v	Čr	jednat	
se	všemi	 zaměstnanci	 rovným	způsobem,	
dodržovat	 předpisy	 v	 oblasti	 pracovního	
práva,	 netolerovat	 jakoukoli	 formu	 dis-
kriminace,	obtěžování	či	urážení	a	rovněž	
zavazuje	k	čestnému	a	poctivému	jednání	
se	zástupci	svých	zaměstnanců.	

umožňujeme zaměstnancům 
jednoduše využívat právo na stíž-
nosti
pro	 zvláštní	 případy,	 kdy	 jsou	 důvody	
neobracet	se	na	svého	nadřízeného,	mají	
zaměstnanci	k	dispozici	anonymní	telefonní	
linku	mySafeWorkplace	k	řešení	problémů	
v	 oblastech	 lidských	 práv,	 bezpečnosti	
a	ochrany	zdraví	při	práci	 (BoZp),	život-
ního	 prostředí	 a	 nedodržování	 právních	
předpisů.	 Za	 sledované	 období	 nebyla	
prostřednictvím	 tohoto	 systému	 řešena	
jediná	stížnost.

dbáme na jasná pravidla  
řízení a rozvoje lidských zdrojů
výkonní	a	profesionálně	zdatní	zaměstnanci	
jsou	 zárukou	 dosažení	 strategických	 cílů	
společnosti.	Systém	řízení	lidského	kapitálu	
ve	společnosti	zahrnuje	plánování	lidských	
zdrojů,	 získávání	 a	 výběr	 zaměstnanců	
z	 vnitřních	 i	 vnějších	 zdrojů;	 jejich	 vzdě-
lávání,	 rozvoj,	 hodnocení	 a	 odměňování;	
řízení	 kariéry	 a	 nástupnictví	 a	 personální	
controlling	a	reporting.	tuto	oblast	upravuje	
řada	vnitřních	předpisů	a	směrnic.

vytváříme podmínky pro trvalý 
rozvoj našich zaměstnanců
Cílený	 a	 trvalý	 rozvoj	 zaměstnanců	 je	
základním	 předpokladem	 dlouhodobého	
technického,	 sociálního	 a	 manažerského	
rozvoje.	plán	dalšího	rozvoje	a	vzdělávání	
zaměstnanců	je	sestaven	tak,	aby	odpoví-
dal	jejich	potřebám,	a	vždy	je	projednáván	
a	hodnocen	spolu	se	zaměstnanci.	v	prvé	
řadě	 se	 využívá	 existujících	 možností	 in-
terního	vzdělávání,	ať	už	na	úrovní	České	
republiky	 nebo	 na	 úrovní	 HeidelbergCe-
ment	 Group,	 a	 pravidelně	 se	 vyhodno-
cuje	 úspěch	 poskytnutého	 vzdělávání.		
HeidelbergCement	 Group	 má	 propraco-
vaný	 systém	 sdílení	 znalostí	 a	 zkušeností,	
který	zajišťuje	stejnou	vědomostní	základnu	
v	celém	HeidelbergCement	Group	včetně	
České	republiky.	v	rámci	skupiny	HC	v	Čr	
jsou	pravidelně	pořádána	odborná	setkání	
zaměstnanců,	na	kterých	jsou	prezentovány	
a	diskutovány	nejnovější	poznatky	z	oblastí	
technologie	a	 legislativy,	značkových	pro-
duktů	nebo	zkušebnictví.
Samozřejmou	 součástí	 vzdělávacích	 pro-
gramů	 jsou	 ze	 zákona	 povinná	 profesní	
(odborné	způsobilosti),	všeobecná	(BoZp,	
požární	ochrana),	jazyková	a	další	odborná	
školení.	

zvyšujeme kvalifikaci zaměst-
nanců pomocí vzdělávacích 
programů
od	 roku	 2009	 probíhá	 v	 naší	 skupině	
HC	 v	 Čr	 rozsáhlý	 vzdělávací	 program	
„Zvyšování	klíčových	znalostí,	dovedností	
a	 kompetencí	 zaměstnanců	 společnosti“,	
který	 je	 financován	 z	 evropského	 sociál-
ního	 fondu,	 operačního	 programu	 lidské	
zdroje	a	zaměstnanost	a	státního	rozpočtu	
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České	republiky.	Školení	probíhají	klasickou	
formou	nebo	pomocí	e-learningu.	program	
zahrnuje	například	kurzy	anglického	jazyka,	
manažerskou	 akademii,	 školení	 v	 oblasti	
ekonomie	 a	 legislativních	 změn,	 školení	
sekretariátu	 a	 školení	 v	 oblasti	 it,	 perso-
nalistiky	a	obchodních	dovedností.	Školení	
v	rámci	všech	klíčových	aktivit	probíhají	pro-
střednictvím	dodavatelů,	kteří	byli	vybráni	
na	základě	výběrového	řízení.	
Cíleným	 osobním	 rozvojem	 zaměstnan-
ců	 je	 vytvářen	 základ	 pro	 následnictví	

pozitivních	vztahů	s		bezprostředním	oko-
lím.	věříme,	že	i	minimální	fluktuace	svědčí	
o	spokojenosti	našich	zaměstnanců.

jsme atraktivním  
zaměstnavatelem v oboru
Svým	i	potenciálním	zaměstnancům	nabízí	
skupina	HC	v	Čr	atraktivní	pracovní	pozice	
s	možností	dalšího	kariérního	růstu.	nábor,	
zaměstnávání	i	propouštění	zaměstnanců	se	
řídí	platnými	právními	předpisy.	na	všechny	
naše	zaměstnance	klademe	náročné	úkoly,	
ale	k	tomu	jim	nabízíme	celou	řadu	benefitů,	
mezi	které	patří	pět	týdnů	dovolené,	závod-
ní	 stravování	 za	 výhodné	 ceny,	 příspěvek	
na	penzijní	připojištění	nebo	životní	pojiště-

ve	 funkcích.	volná	místa	 jsou	přednostně	
obsazována	kvalifikovanými	kandidáty	z	řad	
vlastních	zaměstnanců.

vytváříme pracovní příležitosti 
v našem okolí
vytváříme	pracovní	příležitosti	a	podporuje-
me	lokální	zaměstnanost	a	rozvoj	komunit	
v	místech	našeho	působení.	většina	našich	
zaměstnanců	žije	právě	v	blízkém	okolí	na-
šich	provozů.	jejich	spokojenost	je	pro	nás	
tedy	důležitá	i	z	hlediska	vytváření	vzájemně	

ní,	speciální	tarif	pro	mobilní	telefony	i	pro	
rodinné	 příslušníky	 zaměstnanců,	 cenově	
zvýhodněné	nákupní	programy	výpočetní	
techniky	 nebo	 osobních	 automobilů.	 při	
odchodu	do	starobního	důchodu	dostávají	
zaměstnanci	 finanční	 odměnu	v	 závislosti	
na	počtu	odpracovaných	let.	Zaměstnanci,	
u	 nichž	 dochází	 k	 rozvázání	 pracovního	
poměru	 výpovědí	 z	 organizačních	 důvo-
dů	 danou	 zaměstnavatelem,	 mají	 kromě	
zákonného	odstupného	nárok	na	zvýšené	
odstupné	dle	platné	kolektivní	smlouvy.
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2 .2 .2 naŠi sousedé

jsme	si	vědomi,	že	náš	úspěch	je	podmíněn	
také	udržováním	otevřených	vztahů	a	inten-
zivní	spoluprací	s	různými	zainteresovanými	
stranami,	 které	 jsou	ovlivněny	našimi	ob-
chodními	a	výrobními	aktivitami	na	lokální	
i	celostátní	úrovni.	

Chceme být dobrými sousedy 
Základem	důvěry	je	otevřená	komunikace	
a	konstruktivní	dialog,	který	 se	nevyhýbá	
řešení	důležitých	otázek	a	problémů.	většina	
našich	 lokalit	 se	 nachází	 v	 bezprostřední	
blízkosti	 obcí	 nebo	 měst,	 a	 proto	 je	 stálý	
dialog	 s	 místními	 orgány,	 obyvateli	 a	 ne-
vládními	organizacemi	nezbytným	faktorem	
pro	 zajištění	 stabilního	 podnikatelského	
prostředí.	to	platí	nejen	v	případech,	kdy	
potřebujeme	 hájit	 své	 vlastní	 zájmy	 nebo	
zahájit	nové	projekty,	ale	i	v	situacích,	kdy	
zástupci	 komunit	 přicházejí	 klást	 otázky	
a	diskutovat	o	problémech,	které	jsou	z	je-

jich	hlediska	důležité.	předkládané	podněty,	
někdy	 i	kritické,	bereme	vážně	a	snažíme	
se	 je	 řešit	 nejlepším	 možným	 způsobem	
pro	obě	strany.	tento	postoj	nám	umožnil	
v	mnoha	místech	zaujmout	nové	přístupy	
ke	sladění	potřeb	společnosti	a	okolní	ko-
munity.

Podporujeme naše okolí
naše	firemní	filozofie	je	vyjádřena	stručně	
podle	 hesla	 „mysli	 globálně	 –	 jednej	 lo-

kálně.“	na	odpovědnosti	provozoven	vůči	
svému	okolí	v	nejrůznějších	místech	po	ce-
lém	 světě	 staví	 HeidelbergCement	 Group	
základy	pro	obchodní	strategie	a	podporuje	
tak	svůj	celosvětový	úspěch.	
Skupina	 chce	 být	 důvěryhodným	 partne-
rem,	a	proto	důsledně	rozvíjí	vztahy	s	or-
gány	 státní	 správy,	 veřejností	 a	 okolními	
obcemi.	 jedním	 ze	 způsobů	 komunikace	
je	 například	 pravidelné	 setkávání	 vedení	

Mokrá	–	přestavba	bývalé	uhelné	kotelny	
na	knihovnu	a	společenské	centrum.
radotín	–	rekonstrukce	knihovny	a	výstav-
ba	víceúčelové	sportovní	haly.
Hostěnice	–	dětské	hřiště.
kosoř	 –	 oprava	 budovy	 základní	 školy	
a	tělocvičny.
Pozořice	–	dům	s	pečovatelskou	službou.

králův	Dvůr	–	výstavba	a	rozvoj	sportovních	
zařízení	a	dětských	hřišť.
kovalovice	–	přírodní	koupací	biotop.
Jeseník	nad	odrou	–	finanční	pomoc	obci	
zasažené	povodněmi	v	roce	2009.
troubky	 –	 materiální	 a	 technická	 pomoc	
po	povodních	v	roce	2010.

Příklady podpořených významných projektů v okolních obcích

cementáren	se	zastupiteli	obcí,	na	kterých	
dochází	k	výměně	informací	o	vzájemném	
soužití	 závodu	 a	 jeho	 okolí.	 jednotlivé	
závody	a	provozovny	tak	aktivně	spolupra-
cují	v	oblasti	životního	prostředí	či	v	oblasti	
projektů	zaměřených	na	podporu	školství,	
zdravotnictví,	kultury	a	sportu.	vedle	finanč-
ní	podpory	vypomáhají	závody	obcím	např.	
zapůjčováním	mechanizačních	prostředků,	
materiální	 pomocí,	 prováděním	 drobných	
údržbářských	prací	ve	školách	a	mateřských	
školách	apod.	
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Skupina	HC	v	Čr	aktivně	podporuje	 řadu	
charitativních	projektů,	kulturních	akcí,	projektů	
na	ochranu	životního	prostředí,	oblast	školství	
a	kultury	na	lokální	a	celorepublikové	úrovni:

	 	masarykova	univerzita	Brno	–	dlouholetý	
partner.

	 	vut	v	Brně	–	dlouholetá	podpora	stu-
dentských	konferencí	juniorstav.

	 	nadace	partnerství	–	generální	partner	Ceny	
josefa	vavrouška,	kterou	udělují	každoroč-
ně	nadace	partnerství	a	nadace	Charty	77	
a	jejímž	smyslem	je	ocenit	konkrétní	činy	pro	
zdravé	životní	prostředí	a	udržitelný	rozvoj.	
dále	podporujeme	program	Strom	života,	
který	vyhlašuje	soutěž	Strom	roku.	

	 	projekt	austerlitz	–	podpora	vzpomínko-
vé	akce	spojené	s	rekonstrukcí	bitvy	tří	
císařů	u	Slavkova.	

	 	partner	festivalu	Brno	–	město	uprostřed	
evropy,	který	každoročně	nabízí	pestré	
kulturní,	 prezentační	 i	 sportovní	 festi-
valové	akce.

	 	diecézní	 charita	 Brno	 -	 pravidelná	 fi-
nanční	 podpora	 zařízení	 effeta	pro	 lidi	

péče	a	pomáhat	znevýhodněným	dětem	
a	mladým	lidem	tak,	aby	dosáhli	kvalit-
ního	života	ve	společnosti.

	 	Svaz	neslyšících	a	nedoslýchavých	v	Čr	–	
je	největší	občanské	sdružení	neziskového	
charakteru,		které	pracuje	mezi	sluchově	
postiženými	v	České	republice.	jeho	po-
sláním	je	ochrana	a	obhajoba	potřeb,	práv	
a	zájmů	sluchově	postižených	osob.	

	 	výbor	dobré	vůle	–	nadace	olgy	Havlo-
vé	–	podporujeme	adventní	koncert	pro	
výbor	 dobré	 vůle.	 nadace	 podporuje	
nestátní	neziskové	organizace	v	oblasti	
zdravotní,	sociální,	humanitární	a	vzdě-
lávací,	 pokud	 směřují	 k	 důstojnému	
začlenění	lidí	se	zdravotním	postižením,	
opuštěných	dětí,	nemocných	a	starších	
občanů.	

	 	Základní	 organizace	 Českého	 svazu	
ochránců	přírody	(Zo	ČSop)	pozemkový	
spolek	Hády	(pSH)	–	ČmC	dlouhodobě	
pronajímá	pSH	přírodní	památku	Kavky	
a	významný	krajinný	prvek	růženin	lom,	
které	se	nacházejí	v	prostoru	bývalého	

s	mentálním	a	kombinovaným	postiže-
ním	a	s	autismem.

	 	Festival	Špilberk	–	tradiční	hlavní	sponzor	
Státní	filharmonie	Brno.

	 	Sál	j.	dobrovského	v	Brně	–	významná	
finanční	podpora	přestavby	sálu.

	 	talichův	Beroun	–	partner	mezinárodního	
hudebního	festivalu.

	 	Český	filharmonický	sbor	Brno.

	 	Sdružení	pěstounských	rodin	–	finanční	
podpora	 sdružení,	 jehož	 posláním	 je	
podporovat	 rozvoj	 náhradní	 rodinné	

lomu	Hády	u	Brna.	Finančně	dále	pod-
pořil	 vybudování	 terénní	 přírodovědné	
výukové	trasy	napříč	 tímto	chráněným	
územím.	 obě	 místa	 slouží	 pro	 ekový-
chovu	žáků	brněnských	základních	škol,	
studentů	středních	a	vysokých	škol,	ale	
i	dalších	zájemců	z	řad	odborné	i	laické	
veřejnosti.	 pozemkový	 spolek	 Hády	
ve	 spolupráci	 s	 ČmC	 chrání	 přírodu	
na	jižních	svazích	Hádů,	které	představují	
jedno	z	nejvýznamnějších	území	teplo-
milné	fauny	a	flóry	v	okolí	Brna.	

pozornost	 věnujeme	 i	 handicapovaným	
spoluobčanům,	 které	 se	 snažíme	 podpo-
rovat	prostřednictvím	nadací	a	občanských	
sdružení.	 pro	 děti	 z	 dětského	 domova	
Klokánek	 v	 Brně	 jsme	 uspořádali	 exkurzi	
v	 lomu,	 kde	 mohly	 na	 vlastní	 oči	 vidět	
clonový	 odstřel	 a	 seznámit	 se	 s	 lomovou	
technikou.
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2 .2 .3 naŠi záKazníCi 

Stavíme	na	spokojenosti	našich	zákazníků,	
protože	jejich	úspěch	je	i	naším	úspěchem.

vytváříme a rozvíjíme  
dlouhodobé vztahy
ty	 jsou	 založeny	 především	 na	 širokém	
portfoliu	produktů,	jejich	vyrovnané	kvalitě	
a	spolehlivosti	a	na	poskytovaných	službách.	
Hlavní	prioritou	je	pro	nás	uspokojení	tuzem-
ských	odběratelů	v	oblasti	kvality	i	množství.	
Spolupracujeme	 s	 našimi	 zákazníky	 pro-
střednictvím	sítě	odborných	prodejců,	kteří	
společně	 se	 zákazníkem,	podle	 jeho	 kon-
krétních	potřeb,	vyhledávají	optimální	řešení	
od	počátečních	konzultací	až	po	konkrétní	
dodávky	přímo	na	místo	určení.	

Poskytujeme komplexní služby
pracovníci	 technické	 podpory	 prodeje	
poskytují	 technologické	 a	 odborné	 pora-

a	kdykoliv.	operativní	zásobování	cemen-
tem	 umožňuje	 nepřetržitá	 automatická	
nakládka	volně	ložených	cementů	na	všech	
expedičních	místech.
důvěra	zákazníků	se	projevuje	ve	volbě	na-
šich	produktů	při	realizaci	náročných	staveb	
nejen	v	oblasti	infrastruktury.	
vzhledem	k	tomu,	že	naše	materiály	 jsou	
používány	na	 velmi	 složité	 stavby,	museli	
jsme	 se	 zaměřit	 na	 podávání	 technických	
informací	na	špičkové	úrovni.	naši	pracov-
níci	technické	podpory	prodeje	spolupracují	
velmi	 úzce	 s	 laboratořemi	 zákazníků,	 ale	
i	s	nezávislými	akreditovanými	laboratořemi	
a	zkušebnami.	Cestu	vpřed	hledají	společně	
s	výrobci	stavební	chemie.	Získané	poznatky	
jsou	 přínosem	 nejen	 pro	 dané	 řešení,	 ale	
pomáhají	 posouvat	 směrem	 dopředu	 sta-
vebnictví	jako	obor.
nedílnou	 součástí	 vztahu	 se	 zákazníky	 je	
zvyšování	odborných	znalostí	jejich	zaměst-
nanců	 prostřednictvím	 školení,	 prohlídek	
výrobních	 závodů	 a	 publikací.	 osobní	
setkání	 odběratelů	 se	 zaměstnanci,	 kteří	

denství,	odborníci	laboratoří	Betotech	vyvíjí	
a	upravují	 složení	betonu	dle	konkrétních	
potřeb	 a	 podmínek	 staveb.	 maximální	
volnost	 při	 zásobování	 kamenivem	 po-
skytuje	program	„odpočty	na	 věži“,	 kde	
zabezpečujeme	logistiku	skládek	kameniva	
v	 betonárnách	 zákazníka,	 kterému	 je	 ale	
fakturována	až	skutečná	spotřeba	materiálu		
–	 odpočet	 na	 věži.	 vlastní	 autocisterny,	
autočerpadla	 betonu,	 autodomíchavače	
a	 další	 logistická	 technika	 nám	 umožňuje	
dodat	 naše	 produkty	 prakticky	 kamkoliv	

jsou	přímo	zodpovědní	za	kvalitu	výrobků,	
je	vítaná	příležitost	k	získání	zpětné	infor-
mační	vazby.

názory našich zákazníků  
jsou pro nás důležité 
Kvalitní	zpětná	vazba	je	základem	úspěšné	
dlouhodobé	 spolupráce.	 Každoroční	 prů-
zkum	spokojenosti	 zákazníků,	 realizovaný	
nezávislou	agenturou	Brand	Brothers	pro-
střednictvím	on-line	dotazování,	je	zaměřen	

1 %

2008

99 %

4 %

2009

96 %

3 %

2010

97 %

podíl	dodávek	cementu	do	tuzemska	a	do	zahraničí	 |	 	Česká	republika	 |	 	Slovensko



Zpráva	o	udržitelném	roZvoji	 26

na	všechny	oblasti	spolupráce	–	od	posou-
zení	 šíře	 sortimentu,	 přes	 kvalitu,	 servis	
a	technické	poradenství,	jednání	odborných	
prodejců	až	po	názor,	jak	odběratelé	vnímají	
naši	společnost	jako	celek	v	celospolečen-
ském	 měřítku.	 výsledky	 ukazují	 vysokou	
míru	 kladného	 hodnocení	 image	 skupiny	
HC	v	Čr,	založenou	na	souhlasu	s	výrokem,	
že	skupina	HC	v	Čr	je	ekonomicky	solidní	
partner,	vyjádřenou	počtem	90	bodů	ze	100	
možných,	stejně	jako	u	výroku,	zda	je	sku-
pina	HC	v	Čr	společností	se	zodpovědným	
přístupem	k	udržitelnému	rozvoji	a	sociální	
zodpovědnosti.
výzkum	dle	standardu	HeidelbergCement	
Group	bude	prováděn	i	nadále	s	periodici-
tou	2	let.

dbáme na etiku  
reklamních sdělení 
vedle	 důsledného	 dodržování	 ustanovení	
zákona	č.	40/1995	Sb.,	o	regulaci	reklamy	
a	o	změně	a	doplnění	některých	dalších	zá-
konů,	který	udává,	co	je	přípustné	v	reklamě	
a	vymezuje	její	obsah	i	formu,	přijal	útvar	
marketingu	skupiny	HC	v	Čr	dobrovolně	

v	oblasti	marketingové	komunikace	a	public	
relations	(pr)	dva	etické	kodexy	chování.
Kodex	rady	pro	 reklamu,	 ze	 kterého	pro	
marketingovou	komunikaci	společnosti	zá-
vazně	přebírá	především	tyto	zásadní	body:	

	 	reklama	musí	být	slušná,	čestná	a	prav-
divá.	 musí	 být	 vytvářena	 s	 vědomím	
odpovědnosti	vůči	spotřebiteli	i	společ-
nosti.	musí	respektovat	zásady	čestného	
soutěžení	konkurentů.	nebude	záměrně	
propagovat	 neodůvodněné	 plýtvání	
anebo	neracionální	spotřebu	surovin	či	
energie,	 pocházejících	 z	 neobnovitel-
ných	zdrojů.	

	 	dalším	 dobrovolně	 přijatým	 kodexem	
je	 mezinárodní	 kodex	 reklamní	 praxe	
mezinárodní	 obchodní	 komory,	 který	
stanovuje,	 jak	 by	 se	 subjekty	 působící	
v	oblasti	reklamy	měly	chovat	s	apelem	
na	korektní	podnikání.	Zdůrazňuje	po-
ctivost	 reklamy,	 která	v	důsledku	učiní	
zákazníka	spokojeným.

ačkoliv	jsme	nejvíce	marketingově	komuni-
kující	společností	v	našem	oboru	podnikání,	
za	celou	dobou	jsme	v	komunikaci	nezazna-
menali	 jediný	případ	nedodržení	předpisů	
a	dobrovolně	přijatých	kodexů.
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2 .2 .4 naŠi dodavatelé

renovace	 a	 údržba	 technologií,	 nákup	
paliv	a	energií	či	odvoz	odpadů	jsou	příkla-
dy	 oblastí,	 kde	 spolupracujeme	 s	 širokou	
škálou	našich	dodavatelů.	nákup	a	jednání	
s	 dodavateli	 jsou	 řešeny	 centrálně.	 Cílem	
je	zajištění	materiálů	a	služeb	v	potřebném	
množství	a	čase	a	za	nejlepších	ekonomic-
kých	podmínek.	

v obchodních vztazích se držíme 
trendů udržitelného rozvoje
při	 nákupu	 využíváme	 hlavně	 lokální	
dodavatele	 v	 rámci	 celé	 republiky.	 i	 tím	
podporujeme	 nejen	 udržitelný	 rozvoj,	 ale	
i	zaměstnanost	a	tvorbu	přidané	hodnoty	
v	Čr.	nákupem	od	lokálních	společností	se	
snažíme	snižovat	zátěž	vznikající	v	důsledku	
přepravy	na	velké	vzdálenosti.	

naše dodavatele zavazujeme 
ke společenské odpovědnosti
v	souladu	s	politikou	udržitelného	rozvoje	
v	oblasti	obchodních	vztahů	obsahují	smlou-
vy	s	našimi	dodavateli	obchodní	podmínky,	
které	mimo	jiné	dodavatele	zavazují	realizo-
vat	dodávku	prostřednictvím	zaměstnanců,	
kteří	nesmí	být	cílem	diskriminace	z	důvodu	
pohlaví,	 etnického	 původu,	 barvy	 pleti,	
náboženství,	 sexuální	 orientace,	 postižení	
nebo	věku,	mohou	se	sdružovat	prostřed-
nictvím	 odborových	 organizací	 s	 právem	

2008 2009 2010

8,16 % 12,73 % 9,49 %

91,84 % 87,27 % 90,51 %

podíl	lokálních	dodavatelů	skupiny	dle	obratu		 |	 	lokální	dodavatelé	 |	 	ostatní	dodavatelé

na	kolektivní	vyjednávání.	obchodní	pod-
mínky	obsahují	také	protikorupční	ujednání.	
aktivní	šetření	ze	strany	naší	společnosti	pro	
podezření	z	porušení	zmíněných	smluvních	
podmínek	 nebylo	 ve	 sledovaném	 období	
prováděno.	Kompletní	znění	je	k	dispozici	
na	internetových	stránkách	společnosti.
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2 .2 .5 naŠe veřejnost

uvědomujeme	 si,	 že	 ovlivňujeme	 nejen	
lokální	 komunity	 v	 místech	 našich	 pro-
vozoven,	 ale	 díky	 naší	 velikosti	 jsme	 se	
stali	součástí	celé	české	společnosti.	proto	
je	 pro	 nás	 důležitá	 kvalitní	 komunikace	
i	ochota	pomáhat	a	zapojovat	se	do	dění	
v	naší	zemi.

Členství v místních  
organizacích 
jsme	aktivním	členem	řady	oborových	sdru-
žení	soustřeďujících	právnické	osoby,	které	
podnikají	ve	stejném	odvětví.	tato	sdružení	
vyvíjejí	 aktivity	 vedoucí	 k	 rozvoji	 daného	
oboru	a	účast	v	nich	je	určitou	zárukou	jejich	
podnikatelské	kvality.

a	dopadu	na	životní	prostředí.	vzhledem	
k	tomu,	že	směrnice	evropské	unie	 (dále	
eu)	stále	více	ovlivňují	každodenní	činnosti	
v	 cementářském	 průmyslu	 a	 také	 určují	
budoucí	 vývoj	 tohoto	 odvětví	 v	 oblasti	
udržitelnosti,	má	HeidelbergCement	Group	
zřízeno	 centrální	 oddělení	 pro	 veřejné	
záležitosti	 eu,	 jehož	 úkolem	 je	 zastupo-
vat	 zájmy	 skupiny	 v	 european	 Cement	
association	(CemBureau).	tato	asociace	
zastupuje	evropské	výrobce	cementu	v	dis-
kusích	a	jednáních	s	institucemi	eu	a	řeší	
s	nimi	klíčové	otázky	v	oblasti	použití	al-
ternativních	surovin	a	paliv,	změn	klimatu,	
emisí,	 biologické	 rozmanitosti	 a	 bezpeč-
nosti	a	ochrany	zdraví	při	práci.	jako	člen	
european	aggregates	association	(uepG)
je	HeidelbergCement	Group	také	zapojen	
do	prosazování	činností	souvisejících	s	těž-
bou	kameniva.	pro	oblast	výroby	betonu	
je	 HeidelbergCement	 Group	 zastoupen	
v	 organizacích	 european	 ready-mixed	
Concrete	 organization	 (ermCo)	 a	 eu	
Concrete	platform.

v	 rámci	 České	 republiky	 je	 skupina	 Hc	
v	Čr	členem	těchto	organizací:

	 	Svaz	výrobců	cementu	Čr

	 	Svaz	výrobců	betonu

	 	Svaz	podnikatelů	ve	stavebnictví	v	Čr

	 	Česká	rada	pro	šetrné	budovy

	 	těžební	 unie,	 která	 je	 součástí	 euro-
mines

Heidelbergcement	Group	je	členem	těchto	
mezinárodních	organizací:

	 	Business	and	Biodiversity	initiative

	 	CemBureau	 (the	 european	 Cement	
association)

	 	uepG	 (european	 aggregates	 associa-
tion)

	 	ermCo	(european	ready	mixed	Con-
crete	organization)

	 	euCopro	 (european	 association	 for	
Co-processing)

	 	WBCSd	CSi	(Cement	Sustainability	ini-
tiative	of	the	WBCSd)

	 	eCra	 (european	 Cement	 research	
academy

	 	CepS	(Centre	for	european	policy	Stu-
dies)

	 	nanocem

Členství v oborových a jiných 
sdruženích v rámci evropy
HeidelbergCement	Group	je	členem	Svě-
tové	 podnikatelské	 rady	 pro	 udržitelný	
rozvoj	(World	Business	Council	for	Sustai-
nable	development	 –	WBCSd)	 a	 v	 jejím	
rámci	 iniciovala	 vznik	 Cement	 Sustaina-
bility	initiative	(CSi).	při	jejím	zakládání	se		
HeidelbergCement	Group	spojil	s	ostatními	
výrobci	cementu	s	cílem	vypracovat	poky-
ny	a	ukazatele	pro	oblast	ochrany	klimatu,	
surovin	a	paliv,	zdraví	a	bezpečnosti,	emisí	

dny otevřených dveří
aby	se	veřejnost	mohla	seznámit	s	aktivi-
tami	 skupiny	 HC	 v	 Čr,	 pořádají	 závody,	
provozovny	 a	 jejich	 zaměstnanci	 „dny	
otevřených	 dveří“.	 návštěvníci	 si	 mohou	
prohlédnout	jednotlivé	úseky	výroby	a	se-
známit	se	s	provozem	celého	závodu.	pra-
videlné	„dny	otevřených	dveří“	se	setkávají	
s	velkým	zájmem	občanů.	
Cílem	dnů	otevřených	dveří	je	nejen	sezná-
mit	 veřejnost	 obecně	 s	 procesem	 výroby	
cementu	 a	 kameniva,	 ale	 také	 že	 naše	
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provozovny	 disponují	 moderními	 výrob-
ními	technologiemi,	které	jsou	ohleduplné	
k	okolnímu	životnímu	prostředí.
vedle	široké	veřejnosti	dbá	skupina	i	o	své	
bývalé	 zaměstnance.	 při	 každoročních	
setkáních	 si	 mají	 možnost	 prohlédnout	
závod,	ve	kterém	kdysi	pracovali,	a	setkat	
se	s	bývalými	kolegy	a	přáteli.	
v	 lomu	 mokrá	 pořádá	 těžební	 unie	 pra-
videlné	 mezinárodní	 demonstrační	 vele-
trhy	eXpo,	kde	se	může	odborná	 i	 laická	
veřejnost	 seznámit	 s	 novinkami	 v	 těžební	
technice.

dlouhodobá spolupráce  
s řadou škol, univerzit  
a nevládních organizací
Spolupráci	 s	 různými	 typy	 škol	 můžeme	
rozdělit	na	dvě	části,	 laickou	a	odbornou.	
laická	spolupráce	je	realizována	především	
exkurzemi	 základních	 a	 středních	 škol	
v	 našich	 provozovnách.	 Samozřejmostí	
je	 ale	 i	 předávání	 odborných	 informací	

jednoduchou	 a	 zábavnou	 formou	 s	 cílem	
obeznámit	 s	 	 výrobou	 stavebních	 hmot	
na	bázi	cementu	a	kameniva.
odborná	spolupráce	se	soustřeďuje	na	řešení	
řady	projektů.	Spolupracujeme	s	odbornými	
pracovišti	univerzit	a	také	s	nevládními	or-
ganizacemi.	Úspěšná	a	přínosná	spolupráce	
probíhá	například	s	jihočeskou	univerzitou	
(tvorba	 mokřadů,	 monitoring	 vybraných	
živočišných	 a	 rostlinných	 druhů,	 sukcesní	
procesy),	 vysokým	 učením	 technickým	
v	Brně	(Centrum	materiálového	výzkumu),	

Čvut	v	praze,	vŠB	–	technická	univerzita	
ostrava	 (vývoj	 a	 výzkum),	 výzkumným	
ústavem	 maltovin,	 výzkumným	 ústavem	
stavebních	 hmot	 (spolupráce	 na	 řešení	
problematiky	 výroby	 stavebních	 hmot),	
občanským	sdružením	Calla	(podmínky	pro	
hnízdění	 břehulí),	 pozemkovým	 spolkem	
Hády	(péče	o	bývalý	dobývací	prostor	Hády)	
nebo	 se	 správami	 chráněných	 krajinných	
oblastí	třeboňsko,	Český	kras	a	moravský	
kras	(zastřešující	dohled).	
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2 .3  udržitelný rozvoj 
2020

Zásady	a	cíle	udržitelného	rozvoje	skupiny	
HC	 v	 Čr	 vycházejí	 z	 dlouhodobých	 cílů	
HeidelbergCement	 Group	 do	 roku	 2020	
a	definuje	je	program	„HeidelbergCement	
Sustainability	 ambitions	 2020“.	 tento	
program	 aplikovaný	 na	 podmínky	 České	
republiky	 stanovuje	 klíčové	 součásti	 stra-
tegie	 udržitelného	 rozvoje.	 Zároveň	 ale	
nevylučuje	 zařazení	 dalších	 dodatečných	
opatření,	která	podporují	naše	úsilí	v	 této	
oblasti.

udržitelný rozvoj  
– Cíle do roKu 2020

	 	Bezpečnost	a	ochrana	zdraví	při	práci	je	
naší	prioritou.

	 	Zachování	 biodiverzity	 je	 pro	 nás	 zá-
sadní.

	 	Šetrné	stavebnictví	je	pro	nás	výzvou.

	 	odpad	vidíme	 jako	zdroj	budoucí	pro-
sperity.

	 	ochrana	klimatu	je	naší	investicí	do	bu-
doucnosti.

	 	omezujeme	 další	 dopady	 na	 životní	
prostředí.

Skupina	 HC	 v	 Čr	 v	 souladu	 s	 celkovou	
podnikatelskou	strategií	klade	důraz	na	vy-
soce	 kvalitní	 produkty,	 ochranu	 životního	
prostředí,	bezpečnost	a	ochranu	zdraví	při	
práci	(BoZp)	a	šetrné	hospodaření	se	zdroji	
a	energiemi.	K	řízení	těchto	oblastí	využí-
váme	 systémů	 managementu	 založených	
na	českých	technických	normách	ČSn.

vyrovnaná kvalita jako základ 
konkurenceschopnosti
všechny	produkty	jsou	při	procesu	výroby	
a	expedice	trvale	podrobovány	přísné	kon-
trole	kvality.	deklarované	výrobky	odpoví-
dají	 požadavkům	 příslušných	 technických	
norem.	 naplnění	 požadavků	 norem,	 ale	
zejména	 naplnění	 požadavků	 zákazníka	
na	kvalitu	produktu,	logistiku,	služby	a	tr-
valé	zlepšování	zajišťuje	zavedený	certifiko-
vaný	systém	řízení	 jakosti	dle	normy	ČSn	
en	iSo	9001.

Certifikované systémy  
managementu

	 	ČSn	 en	 iSo	 9001	 –	 Systém	 manage-
mentu	jakosti

	 	ČSn	en	iSo	14001	–	Systém	environ-
mentálního	managementu

	 	ČSn	en	16001	–	Systém	managementu	
hospodaření	s	energií

	 	ČSn	 oHSaS	 18001	 –	 Systém	 mana-
gementu	bezpečnosti	a	ochrany	zdraví	
při	práci

Hospodárné zacházení s energií
plnění	ekonomických	požadavků	a	hospo-
dárné	 využívání	 energií	 podporuje	 v	 části	
společnosti	 certifikovaný	 systém	 mana-
gementu	 hospodaření	 s	 energiemi	 podle	
normy	ČSn	en	16001.

Komplexní přístup  
k životnímu prostředí
Komplexní	 a	 citlivý	 přístup	 k	 ochraně	 ži-
votního	prostředí,	vztah	k	okolním	obcím	
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i	 ke	 globálním	 dopadům	 naší	 činnosti	 je	
založen	na	plnění	legislativních	požadavků	
a	na	certifikovaném	systému	environmen-
tálního	 managementu	 podle	 normy	 ČSn	
en	iSo	14001.	je	také	jedním	z	důležitých	
prostředků	komunikace	s	veřejností	a	ob-
čanskými	sdruženími.

bezpečnost práce  
a ochrana zdraví při práci
vytváření	zdravého	a	bezpečného	pracov-
ního	prostředí	 je	 nedílnou	 součástí	 našich	
podnikatelských	 aktivit.	 Základem	 v	 této	
oblasti	je	prevence	a	řízení	rizik,	tedy	před-
cházení	možnosti	vzniku	pracovních	úrazů	
nebo	nemocí	z	povolání,	postoj	zaměstnanců	
k	otázkám	bezpečnosti	práce	a	ochrany	zdra-
ví,	provádění	kontrol	a	stanovení	požadavků	
BoZp.	Celý	systém	je	zastřešen	normou	ČSn	
oHSaS	18001	–	Systém	managementu	bez-
pečnosti	a	ochrany	zdraví	při	práci.

2 .3 .1 bezPeČnost 
a oCHrana zdraví Při 
PráCi je naŠí Prioritou

bezpečně pracovat, zdravě žít
v	souladu	s	cíly	udržitelného	rozvoje	2020	
stojí	BoZp	na	nejvyšším	místě.	Kromě	zcela	
bezpodmínečného	plnění	všech	zákonných	
požadavků	 vytvořil	 HeidelbergCement	
Group	dlouhodobou	firemní	kampaň	Safe	
work,	healthy	life	k	podpoře	minimalizace	
množství	 pracovních	 úrazů	 a	 především	
nulového	počtu	smrtelných	úrazů.	rámec	
celé	oblasti	tvoří	certifikovaný	systém	ma-
nagementu	 bezpečnosti	 a	 ochrany	 zdraví	
při	práci	podle	ČSn	oHSaS	18001.	Cílem	
je,	 aby	 si	 zaměstnanci	 osvojili	 všechny	
zásady	BoZp	a	tyto	zásady	se	pro	ně	staly	
naprosto	přirozenými.	důraz,	který	klademe	
na	bezpečnost	práce,	se	netýká	jen	našich	
pracovníků,	ale	 také	našich	dodavatelů	či	
návštěv.	 nejčastější	 příčinou	 úrazů	 nejen	

integrovaný systém  
managementu v ČmC
Certifikované	 systémy	 managementu	
jsou	 sloučeny	 do	 integrovaného	 systému	
managementu	 (imS).	 platnost	 vydaných	
certifikátů	je	vždy	tříletá.	po	uplynutí	této	
doby	následuje	certifikační	audit.	v	mezido-
bí	se	každoročně	provádí	dozorový	audit.	
všechny	uvedené	audity	provádí	nezávislá	
certifikační	společnost.

udržitelný rozvoj 2020
Business	
linie

Hlavní	
ukazatel

cíle	
2012

Hc	v	Čr	
dnes*

Plnění	
cíle

cíle	
2020

HC	v	Čr
počet	smrtelných	úrazů	našich	zaměstnanců,		
dodavatelů	a	zaměstnanců	třetích	stran

počet	smrtelných	úrazů	našich	
zaměstnanců

0 1** 0

HC	v	Čr
indikátory	úrazovosti	našich	zaměstnanců	a	dodavatelů		
(na	1	mil.	pracovních	hodin)

Úrazovost	–	četnost	pro	naše	
zaměstnance

2,4 8,2 0

Úrazovost	–	závažnost	pro	
naše	zaměstnance

66 327 -

počet	úrazů	našich	dodavatelů 0 1 0

*)	stav	ke	konci	2010,	**)	za	sledované	období	2008–2010	

v	naší	 skupině,	ale	v	 celém	oboru,	 je	ne-
pozornost	 nebo	 nesprávné	 pracovní	 po-
stupy	či	 chování.	 Soustřeďujeme	 se	proto	
na	zvyšování	povědomí	našich	zaměstnanců	
o	rizicích	na	jednotlivých	pracovištích	a	tam,	
kde	to	je	technicky	možné,	na	odstraňování	
takových	rizik.
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Komplexní kampaň  
pro bezpečnost práce
Kampaň	 Safe	 work,	 healthy	 life	 pracuje	
s	 dokumenty,	 směrnicemi,	 plakáty,	 strán-
kami	intranetu	či	bezpečnostními	školeními.	
použitý	 slogan	 Safe	 work,	 healthy	 life	 –	
Bezpečně	pracovat,	zdravě	žít	vzešel	 jako	
vítězný	návrh	 ze	 zaměstnanecké	 soutěže.	
mezi	dokumenty	označené	logem	kampa-
ně	patří	také	speciální	směrnice	zaměřené	
na	jednotlivé	oblasti	bezpečnosti	práce,	kte-
ré	z	pohledu	statistiky	představují	největší	
riziko.	 Směrnice	 práce	 ve	 výškách	 a	 Bez-
pečnost	dodavatelů	z	roku	2008,	směrnice	
ochranné	kryty	strojů	a	technických	zařízení	

z	roku	2009	a	směrnice	Bezpečnost	při	ří-
zení	z	roku	2010	se	staly	nedílnou	součástí	
systému	prevence.

dlouhodobá firemní kampaň 
bezpečně pracovat, zdravě žít .
skupina	Hc	v	Čr	se	mimo	jiné	zavazuje:

	 	zajišťovat	a	zlepšovat	systém	bezpečnosti	
práce	a	ochrany	zdraví	při	práci	na	všech	
úrovních	a	napříč	všemi	funkcemi	v	or-
ganizaci;

	 	systematicky	omezovat	rizika	a	faktory,	
které	ohrožují	bezpečnost	a	zdraví	všech	
osob	ovlivňovaných	činnostmi,	výrobky	
nebo	službami	organizace;

	 	omezovat	 výskyt	 nemocí	 z	 povolání	
a	pracovních	úrazů.

zdravé pracovní prostředí
důležitou	 součástí	 bezpečnosti	 práce	 je	
také	zdravé	pracovní	prostředí.	tam,	kde	

náŠ Cíl:
nulová Úrazovost

Ochranné 
kryty

Práce v blízkosti pohy-
bujících se strojů a tech-
nických zařízení v sobě 
obsahuje specifická rizi-
ka a naneštěstí je 
opakovaně zdrojem 
závažných, dokonce i 

smrtelných pracovních úrazů. Abychom 
tato rizika zdůraznili a předcházeli neho-
dám, platí ve skupině HeidelbergCement 
směrnice „Ochranné kryty strojů a 
zařízení“. Směrnice poskytuje obecná 
ponaučení ohledně krytů strojů a zařízení. 
Pro celou skupinu HC určuje minimální 
standardy, jejichž dodržování má zabránit 
nehodám při práci na pohybujících se st-
rojích nebo v jejich blízkosti.

Dr. Hormann 
Group Health & Safety

Zhodnoť rizika abys identifikoval možná nebezpečí

Vypni a zajisti stroje před prováděním údržbářských prací  

Používej vhodné osobní ochranné prostředky

Zajisti aby všechny ochranné kryty byly funkční  

 a na svých místech

Znej umístění nouzových vypínačů

Oznam závady svému nadřízenému

Více informací najdete ve směrnici  
skupiny „Ochranné kryty strojů a tech-
nických zařízení“

Bezpečné řízení 
               vozidel

V průběhu let 2007 a 2008 zazna-
menali členové Cement Sustainabi-
lity Initiative (združující 20 hlavních 
světových výrobců cementu) přes 
200 smrtelných úrazů 
zaměstnanců, dodavatelů nebo 
třetích osob, které byly spojené s 
nehodami při dopravě. Přes 60% 
těchto smrtelných nehod se stalo 
mimo závody a 40% přímo v závo-
dech. Budeme-li se řídit směrnicí 
„Bezpečné řízení vozidel“, můžeme 
dalším nehodám zabránit.

Usedej za volant pouze tehdy, jsi-li fit

Neřiď pod vlivem alkoholu nebo drog

Používej bezpečnostní pásy

Vyvaruj se ztráty pozornosti způsobené mobilním telefonem; řidič   

 nesmí při jízdě držet telefonní přístroj ani v ruce ani jiným  

 způsobem 

Dodržuj pravidla silničního provozu a dopravní značení

Používej reflexní vestu, reflexní prvky na oblečení a OOP

Prováděj kontrolu vozidla před jízdou

Posuzuj předem rizika dané cesty

Více informací najdete ve směrnici  
skupiny „Bezpečné řízení vozidel“

Práce ve výškách

„Analýzy nehod ukázaly, že pády 
z výšky způsobily od roku 2003 
přibližně třetinu všech smrtelných 
pracovních úrazů a současně 
významně přispěly k vysoké 
úrazovosti. Abychom řešili specifická 
rizika tohoto typu práce, byla vydána 
směrnice skupiny HC pro práci  
ve výškách.“ 

Dr. Bernd Scheifele
předseda představenstva

Vyhodnoť možnost pádu

Zajisti pracovní prostor, nad kterým se pracuje

Pravidelně udržuj své osobní ochranné pomůcky

Ujisti se že ochrana proti pádu je dostatečná

Pracuj ve výšce  pouze pokud jsi pro takovou práci zdravotně a 

odborně způsobilý

Informuj svého nadřízeného před zahájením práce

Více informací najdete ve  směrnici 
skupiny  HeidelbergCement „Práce 
ve výškách“, která byla vydána také 
v české verzi.



33	 Zpráva	o	udržitelném	roZvoji

škodlivé	 vlivy	 nelze	 zcela	 odstranit,	 za-
braňuje	 používání	 vhodných	 ochranných	
pracovních	 pomůcek	 poškození	 sluchu,	
zraku,	omezuje	možnost	zranění	a	snižu-
je	 možnost	 výskytu	 nemocí	 z	 povolání.	
v	rámci	dobrovolné	evropské	dohody	the	
european	network	on	Silica	(nepSi;	ochra-
na	pracovníků	proti	účinkům	dýchatelné-
ho	 krystalického	 křemene)	 dlouhodobě	
provádíme	měření	respirabilní	frakce	Sio2	
na	pracovištích.	

2 .3 .2 zaCHování biodiver-
zity je Pro nás zásadní 

zodpovědná těžební činnost
Skupina	 HC	 v	 Čr	 si	 je	 plně	 vědoma	 své	
společenské	odpovědnosti	a	zákonných	po-
vinností,	které	souvisejí	s	výkonem	těžební	
činnosti.	tyto	povinnosti	beze	zbytku	napl-
ňuje.	ve	všech	provozech	jsou	platné	plány	
těžební	činnosti	i	nezbytně	související	plány	
sanací	a	rekultivací.	neoddělitelnou	součástí	
plánů	je	zákonná	tvorba	tzv.	rekultivačních	
fondů.	dlouhodobým	cílem	společnosti	 je	
využívat	tyto	nemalé	prostředky	pro	obno-
vu	 co	nejúčelněji.	 přes	 existenci	 poměrně	
detailních	projektových	dokumentací	plánu	
sanací	a	rekultivací	je	nutno	při	jejich	pro-
vádění	 operativně	 reagovat	 na	 konkrétní	
podmínky	řešeného	místa.

záchranným	 sborem	 a	 kontroly	 pracovišť	
omezují	 riziko	 vzniku	 a	 šíření	 případných	
požárů.	přes	trvalou	snahu	zlepšovat	bez-
pečnost	 práce	 a	 ochranu	 zdraví	 při	 práci	
technickými	a	organizačními	opatřeními	je	
smutnou	skutečností,	že	se	staly	i	smrtelné	
pracovní	 úrazy.	 Bezprostřední	 příčinou	
ve	 všech	 případech	 z	 posledních	 let	 byla	
lidská	chyba.	a	to	 je	 také	důvod,	proč	se	
stále	důrazněji	snažíme	upozorňovat	naše	
zaměstnance	i	dodavatele	na	rizika	spojená	
s	jednotlivými	činnostmi.

jen kampaně nestačí
pravidelná	školení	a	cvičení	v	oblasti	požární	
ochrany,	 nácviku	 součinnosti	 s	 hasičským	

udržitelný rozvoj 2020
Business	
linie

Hlavní	ukazatel
cíle	
2012

Hc	v	Čr	
dnes*

Plnění	
cíle

cíle	
2020

ČmC podíl	těžených	lomů		
s	rekultivačním	plánem

92	% 100	% 100	%

ČmŠ 88	% 100	% 100	%

ČmC podíl	těžebních	míst	s	vysokou	
hodnotou	biodiverzity,	kde	je	
zpracován	plán	managementu	
biodiverzity

35	% 25	% 50	%

ČmŠ 50	%
17	%

				33	%**
Cíl	bude	
stanoven

*)	stav	ke	konci	2010,	**)	vysoký	stupeň	rozpracovanosti

spolupráce  
se zájmovými skupinami
Spolupracujeme	na	řešení	projektů	na	ochra-
nu	a	podporu	biodiverzity	s	ekologickými	
odborníky	nejenom	ze	soukromé	sféry,	ale	
velmi	často	také	s	odborníky	ze	zájmových	
nebo	 nevládních	 organizací,	 stejně	 jako	
s	 odbornými	 nebo	 vědeckými	 pracovišti	
univerzit	a	státních	institucí.
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Přírodě blízká obnova
těžba	nemusí	nutně	představovat	jen	zásah	
do	krajiny.	vzniká	při	ní	řada	stanovišť,	která	
v	běžné	(zemědělské)	krajině	naopak	zvyšují	
druhovou	diverzitu	flóry	a	fauny	a	často	mají	
nadregionální	význam.	příkladem	může	být	
např.	lom	mašovice	či	těžební	jezera	v	to-
vačově,	které	se	staly	evropsky	významnou	
lokalitou	soustavy	natura	2000.

Skutečnost,	že	52	%	z	celkového	počtu	pro-
vozovaných	lokalit	se	nachází	uvnitř	nebo	
v	blízkosti	 chráněných	území	nebo	území	

s	vysokou	hodnotou	biodiverzity,	není	pře-
kážkou	při	zákonném	využívání	svěřeného	
nebo	 vlastněného	 nerostného	 bohatství.	
dlouhodobý	 systémový	přístup	 zaměřený	
na	respektování	požadavků	ochrany	přírody	
a	současně	báňsko-technických	podmínek	
výkonu	těžební	činnosti	umožňuje	naplnit	
požadavky	obou	těchto	zdánlivě	protichůd-
ných	zájmů.

systémový přístup k rekultivacím 
při	 plánování	 rekultivací	 se	 v	 současnosti	
snažíme	uplatňovat	přírodě	blízké	způsoby	
obnovy.	ty	využívají	především	spontánní	
(samovolné	zarůstání	lokality)	nebo	usměr-
něnou	 (řízenou)	 sukcesi,	 případně	mana-
gementové	zásahy,	které	podpoří	některá	
ohrožená	 společenstva	 či	 druhy.	 využití	
přírodě	 blízké	 obnovy	 při	 rekultivacích	 je	
v	 souladu	 s	 příručkou	 HeidelbergCement	
Group	„Guideline	for	the	promotion	of	bio-	
diversity	at	mineral	extraction	sites“	(prů-
vodce	k	podpoře	biodiverzity	v	těžebních	lo-
kalitách),	která	je	závazná	od	roku	2008.	

těžebních	míst	se	nachází	uvnitř	nebo	
v	blízkosti	chráněných	území	nebo	území	
s	vysokou	hodnotou	biodiverzity

52 %
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Plán péče o aktivně těženou 
tovačovskou pískovnu
tovačovská	pískovna	je	ojedinělým	příkla-
dem	uceleného	přístupu	k	ochraně	přírody	
v	 aktivně	 těženém	 prostoru.	 Společnost	
ČmŠ	 nechala	 zpracovat	 podrobnou	 in-
ventarizaci	 biodiverzity	 a	 návrh	 plánu	
péče	 o	 celou	 oblast,	 aby	 minimalizovala	
konflikty	 zájmů	ochrany	přírody	a	 těžby.	
dnešní	 těžební	 činnost	 se	 tak	 děje	 plně	
v	rámci	požadavků	zaručujících	potřebnou	
ochranu	 živočišných	 druhů	 (např.	 mník	

ocenění ekologicky  
pojatých plánů obnovy 

Hlavní	cena	Zelený	most,	udělovaná	těžební	
unií,	 za	 provedenou	 rekultivaci	 v	 r.	 2006	
za	růženin	lom	(ČmC)	a	v	r.	2008	za	ve-
selské	pískovny	(ČmŠ).
Zvláštní	 cena	 v	 r.	 2006	 za	 Čebín	 –	 dál-
ky	 (ČmC),	 a	 v	 r.	 2007	 za	 lom	 mašovice	
(ČmŠ).

Zvláštní	 cena	 „natura	 2000“	 v	 meziná-
rodní	soutěži	uepG	–	sustainable	develop-	
ment	awards	(uepG	–	union	européenne	
des	 producteurs	 de	 Granulats/european		
aggregates	association)	pro	lom	mašovice	
v	roce	2007.

jednovousý,	břehule	říční,	bobr	evropský)	
a	jejich	biotopů.	
navíc,	jak	vyplynulo	z	odborné	studie	pro-
vedené	 společností	 ekologická	 projekce,	
s.r.o.,	 v	 lokalitě	 tovačov	 se	 těžbou	 také	
podařilo	do	značné	míry	obnovit	historický	
vzhled	území.	Studie	zmapovala	historický	
vývoj	území	od	roku	1779	(první	vojenské	–	
josefské	mapování)	a	na	základě	klasifikace	
krajinných	prvků	vypočítala	stupeň	ekolo-
gické	stability	území	po	současnost	a	také	
předpoklad	do	roku	2040.

vývoj	stupně	ekologic-

ké	stability	(SeS)	území	

tovačovských	jezer	v	le-

tech	1779–2040
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rekultivace suchdolské 
pískovny ve spolupráci  
s CHKo třeboňsko
příkladem	 takové	 rekultivace	 jsou	 jezera	
Cep	i	a	Cep	ii	v	Suchdolské	pískovně,	kde	
ve	spolupráci	se	Správou	CHKo	třeboňsko	
byla	upravena	břehová	linie	jezer	a	vyhlou-
beny	tůňky	v	nezatopené	části	pískovny.	tím	
byl	umožněn	vznik	zajímavých	mokřadních	
biotopů,	které	hostí	 řadu	druhů,	 zejména	
hmyzu	a	obojživelníků.

mezinárodní výzkum  
na těžebním jezeře 
na	 těchto	 pískovnách	 už	 třetím	 rokem	
probíhá	mezinárodní	 projekt	 „využití	 pří-
rodě	 blízké	 obnovy	 stanovišť	 narušených	
povrchovou	těžbou“,	jehož	cílem	je	ověřit	
průběh	přirozených	a	řízených	sukcesních	
procesů.	 Kvůli	 výzkumu	 byl	 na	 těžebním	
jezeře	Cep	ii	ponechán	a	upraven	dostateč-
ně	izolovaný	ostrov,	kde	Katedra	botaniky	
přírodovědecké	fakulty	jihočeské	univerzity	

maloměřice.	 ve	 spolupráci	 s	 pSH	 byla	
provedena	 řada	 opatření,	 která	 podpořila	
vznik	cenných	biotopů	a	zvýšila	biodiverzitu	
v	 tomto	 vápencovém	 lomu.	 rekultivace	
navázala	 na	 spontánně	 vznikající	 mozai-
ku	 stanovišť,	 od	 drobných	 vodních	 ploch	
po	plochy	štěrkové.	vedle	úpravy	 terénu,	
například	překrytí	 deponie	 štěrkem	 a	 vy-
hloubení	 jezírek,	byly	pak	 z	 lomu	odstra-
něny	nálety	nežádoucích	invazních	dřevin	
a	 dosety	 či	 vysazeny	 teplomilné	 druhy	
rostlin.	výsledkem	je	výskyt	řady	vzácných	
a	ohrožených	rostlinných	druhů.

druhová ochrana
Řada	 rostlin	 a	 živočichů	 nachází	 vhodné	
stanoviště	 v	 lomech	 a	 pískovnách	 ještě	
v	průběhu	těžby.	Kolmé	stěny	vznikající	při	
těžbě	štěrkopísku	se	staly	například	vhod-
ným	náhradním	hnízdištěm	pro	ohrožený	
ptačí	druh	břehuli	říční.

tvorba biotopů  
ve spolupráci s ornitology
přirozený	biotop,	 kolmé	písčité	 břehy	 řek	
obnovované	 každoročně	 povodněmi,	
z	dnešní	krajiny	 téměř	vymizel.	v	pískov-
nách	 jsou	 proto	 na	 vhodných	 místech	
upravovány	 hnízdní	 stěny,	 které	 jsou	 pak	
v	 průběhu	 sezóny	 vyloučeny	 z	 těžební	
činnosti.	Hnízdiště	 břehulí	 jsou	 každoroč-
ně	 monitorována	 státní	 ochranou	 přírody	
(např.	 CHKo	 třeboňsko)	 a	 ornitology	
z	neziskových	organizací.	

Program na ochranu  
břehule říční
od	 roku	2009	probíhá	 sledování	 výskytu	
tohoto	 druhu	 také	 interně	 v	 rámci	 mezi-
národního	 projektu	 „Species	 protection	
programme	Sand	martin	 in	 the	 sand	pits	
and	 gravel	 pits	 HeidelbergCement	 aG“	
(program	na	 ochranu	břehule	 říční	 v	 pís-
kovnách	a	štěrkovnách	HeidelbergCement	
aG).	v	roce	2010	zahnízdily	břehule	v	sedmi	
provozovnách;	 největší	 kolonii	 vytvořily	
v	pískovně	v	Božicích	na	Znojemsku.

unikátní ochrana  
rybáka obecného
dalším	 příkladem	 druhové	 ochrany	 v	 ak-
tivních	 těžebnách	 je	 instalace	 náhradních	

v	Českých	Budějovicích	ve	spolupráci	s	ně-
meckou	 univerzitou	 Hochschule	 anhalt	
a	za	podpory	grantu	deutsche	Bundesstif-
tung	umwelt	dlouhodobě	monitoruje	vege-
tační	dynamiku	a	řízenou	obnovu	území.	

rekultivace růženina lomu 
ve spolupráci s Pozemkovým 
spolkem Hády (PsH) 
dalším	příkladem	 biologicky	 cenné	 rekul-
tivace	 je	růženin	 lom	bývalé	 cementárny	
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hnízdišť	 pro	 silně	 ohrožený	 ptačí	 druh	 –	
rybáka	obecného.	od	roku	2007,	kdy	byl	
na	vodu	umístěn	první	umělý	ostrov,	se	již	
dostal	tento	společný	projekt	moravského	
ornitologického	spolku	a	společnosti	Česko-
moravský	štěrk	do	popředí	zájmu	odborné	
i	 laické	 veřejnosti.	 mezinárodně	 unikátní	
technické	 řešení	 plovoucích	 vláknobeto-
nových	ostrůvků,	které	nahradily	původní	
dřevěnou	konstrukci,	se	stalo	i	chráněným	
průmyslovým	vzorem.

místo nejen pro přírodu
Území	po	těžbě	slouží	zájmovým	skupinám	
k	 různým	 účelům.	 např.	 těžební	 jezera	
v	pískovnách	jsou	využívána	pro	vodárenské	
účely,	k	 rekreaci	nebo	 jako	rybářský	 revír.	
obdobná	situace,	i	když	s	využitím	jiných	
aktivit,	 se	 týká	 bývalých	 lomů.	 obecnou	
snahou	je	plánovat	využití	území	tak,	aby	
zde	 byl	 prostor	 pro	 rozvoj	 biodiverzity	
v	souladu	s	jinými	činnostmi.	

Plovoucí betonové ostrůvky pro 
ohrožené rybáky obecné
myšlenka	plovoucích	ostrůvků	pro	ohrožený	
ptačí	druh	vznikla	u	pracovníků	Českomo-
ravského	štěrku	a	odborníků	z	řad	ornitolo-
gů.	na	konstrukci	ostrůvků	z	vláknobetonu	
se	podílel	Českomoravský	beton,	laboratoř	
Betotech,	 Česká	 doka	 bednicí	 technika	
a	Katedra	betonových	a	zděných	konstrukcí	

Fakulty	stavební	Čvut	praha.	vláknobeton	
dostal	 přednost	 před	 dřevem	 vzhledem	
k	delší	trvanlivosti.	Každoročně	byly	na	hla-
dinu	tovačovských	a	Hulínských	jezer	umís-
těny	další	betonové	ostrůvky,	které	se	staly	
dočasným	sídlem	více	než	50	párů	rybáka	
obecného.	dříve	běžný,	nyní	vzácný	druh,	se	
tak	i	zásluhou	těchto	ostrůvků	začíná	vracet	
do	Čech	a	na	moravu.
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2 .3 .3 Šetrné stavebniCtví 
je Pro nás výzvou

beton z pohledu  
životního cyklu staveb
vlastnosti	betonu,	jako	jsou	trvanlivost	nebo	
místní	dostupnost,	jej	posouvají	mezi	udrži-
telné	a	cenově	dostupné	stavební	materiály.	
Betony	mají	obecně	vysokou	životnost	a	vy-
sokohodnotné	betony	odolávají	i	těm	neja-
gresivnějším	prostředím.	Hodnotu	 tepelné	
akumulace	betonu	lze	využít	k	optimalizaci	
spotřeby	energie	v	budovách.	Beton	je	navíc	
recyklovatelný	materiál,	který	může	být	zno-
vu	použit	k	přípravě	nového	betonu	u	druhů,	
kde	 je	 normami	 povoleno	 použití	 těchto	
recyklátů,	nebo	jako	materiál	k	výstavbě	silnic	
či	zhutnění	podloží	jiných	staveb.

Šetrné stavebnictví  
potřebuje šetrné materiály
Skupina	 HC	 v	 Čr	 je	 prostřednictvím	 ma-
teřské	 společnosti	 zapojena	 do	 programu	

udržitelný rozvoj 2020
Business	
linie

Hlavní	ukazatel
cíle	
2012

Hc	v	Čr	dnes*
Plnění	

cílů
cíle	
2020

HC	v	Čr

počet	přímých	a	při-
družených	členství	
v	národních	radách	
pro	šetrné	budovy

-
Členství	v	Čes-
ké	radě	pro	
šetrné	budovy

Členství	
ve	všech	
existujících	
radách

HC	v	Čr
dostupnost	environ-
mental	product	
declaration	(epd)

-

pro	portland-
ské	cementy	
(Cem	i)	do-
stupné	
u	CemBureau

epd	do-
stupné	pro	
všechny	
produkty

*)	stav	ke	konci	2010

dalšího	 rozvoje	 a	 výzkumu	 udržitelných	
vlastností	 produkovaných	 materiálů.	 po-
zornost	 se	 soustředí	 na	 výrobu	 směsných	
cementů,	které	umožňují	snížení	slínkového	
faktoru	 a	 vývoj	 produktů	 s	 inovativními	
vlastnostmi.	příkladem	je	celosvětově	nabí-
zený	fotokatalytický	cement	tioCem®,	který	
obsahuje	 unikátní	 technologii	 tX	 active,	
jež	aktivně	přispívá	ke	snižování	množství	
škodlivin	 v	 ovzduší.	 nezbytnou	 součástí	
vývoje	všech	nových	produktů	 je	analýza	
životního	cyklu	výrobku.

udržitelná výstavba budov  
šetrných k životnímu prostředí

	 	kvalitní	produkty,

	 	bezpečná	práce,

	 	hospodárné	využívání	zdrojů,

	 	ochrana	životního	prostředí.

oHled na budouCí GeneraCe

Podpora výstavby šetrných  
budov v České republice
Česká	rada	pro	šetrné	budovy	je	neziskovou	
organizací	podněcující	trh,	vzdělávání	a	změ-
ny	v	legislativě	k	vytvoření	prostředí	pro	kva-
litní	stavby,	které	jsou	současně	ekonomicky	
ziskové	i	šetrné	k	životnímu	prostředí.	jedním	
z	cílů	rady	je	vyvinout	a	prosazovat	systém	
certifikace	šetrných	budov	založený	na	sho-
dě	zainteresovaných	odborníků.	Certifikace	
pomůže	přeměně	trhu	a	rychlejšímu	rozvoji	
těchto	budov	v	České	republice.
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2 .3 .4 odPad vidíme  
jaKo zdroj budouCí  
ProsPerity

Hospodaření s přírodními zdroji 
– základ úspěchu v budoucnosti
výroba	cementu	je	energeticky	i	materiálo-
vě	náročný	proces.	těžba	vstupních	surovin	
a	spotřeba	paliv	na	výpal	portlandského	slín-
ku,	základní	suroviny	pro	výrobu	cementu,	
se	každoročně	pohybuje	ve	statisících	tun.	
prioritou	společnosti	je	zajistit	environmen-
tálně	bezpečný,	 čistý	a	udržitelný	výrobní	
proces.	 jedním	 z	 klíčových	 výrobních	 cílů	
je	snižování	slínkového	faktoru	–	množství	
slínku	 ve	 vyráběných	 cementech.	 produ-
kované	 druhy	 směsných	 cementů,	 kde	 je	
slínek	 nahrazen	 jinými	 materiály	 (struska,	
vápenec	apod.),	jsou	výrazným	příspěvkem	

Českomoravský cement – 
spoluzakladatel České rady 
pro šetrné budovy
Českomoravský	 cement	 je	 jedním	
z	 třinácti	 zakladatelů	 České	 rady	 pro	
šetrné	budovy,	která	vznikla	v	září	2009.	
Činnost	rady	od	té	doby	získala	vysoké	
renomé,	o	čemž	svědčí	nejen	 fakt,	že	
počet	členů	se	v	současnosti	blíží	číslu	
100	a	zapojují	se	další	významné	firmy,	
ale	 i	 to,	 že	 se	zástupci	rady	setkávají	
s	 významnými	 představiteli	 politické	
i	 podnikatelské	 sféry.	 Česká	 rada	 je	
členem	Světové	rady	pro	šetrné	budovy	
a	 je	 aktivní	 na	 evropské	 úrovni,	 kde	
přispívá	k	budování	systému	certifikace	
těchto	staveb.

udržitelný rozvoj 2020

Business	
linie

Hlavní	ukazatel
cíle	
2012

Hc	
v	Čr	

dnes*

Plnění	
cílů

cíle	
2020

ČmC podíl	(tepelný)	alternativních	paliv 22	% 62,5	% 30	%

ČmC podíl	(tepelný)	biomasy 6	% 27	% 9	%

ČmC podíl	alternativních	materiálů 11	% 14	% 12	%

ČmC
náhrada	slínku	v	cementech	
(za	použití	alternativních	materiálů)

25	% 22	% 30	%

*)	stav	ke	konci	2010

k	plnění	 těchto	 cílů.	pečlivé	 řízení	 výroby	
zajišťuje	produkci	kvalitního	slínku	a	efek-
tivní	a	ekonomické	využití	vstupních	surovin	
a	paliv.	usilujeme	nejen	o	úsporu	vstupních	
surovin	a	paliv	jako	takových,	ale	zároveň	
je	nahrazujeme	materiály	a	palivy	alterna-
tivními.	výsledný	slínkový	faktor	je	ovšem	
velmi	závislý	na	poptávce	po	jednotlivých	
typech	cementů.
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Úspora fosilních paliv
primární	 fosilní	 paliva	 –	 uhlí,	 topný	 olej,	
plyn	–	uvolňují	své	místo	palivům	alterna-
tivním,	 jako	 jsou	 tuhá	 alternativní	 paliva	
hnědouhelný	generátorový	dehet,	použitá	
rozpouštědla	 či	 nevyužité	 ropné	 frakce.	
významný	podíl	s	vysokým	budoucím	rů-	
stovým	 potenciálem	 tvoří	 spoluspalované	
odpady	a	biomasa.

Úspora vstupních surovin
také	vstupní	suroviny	pro	výrobu	slínku	jsou	
částečně	 nahrazovány	 alternativami,	 jako	

Přehled	používaných	paliv

Fosilní	paliva mleté	uhlí,	zemní	plyn,	těžký	topný	olej

tuhá	a	kapal-
ná	alternativní	
paliva

tuhá	alternativní	paliva	(tap),	hnědouhelný	generátorový	dehet,	
zbytkový	produkt	oxoalkoholů,	energooil,	regenerované	aditivova-
né	oleje,	masokostní	moučka,	kaly	z	čistíren	odpadních	vod,	kormul

Spoluspalovaný	
odpad

tap,	celé	a	drcené	pneumatiky,	odpadní	surový	benzín,	organické	
proplachovací	směsi

jsou	struska,	železité	odprašky	nebo	použitý	
slévárenský	písek.	Slínek	v	cementu	je	sub-
stituován	vedlejšími	a	odpadními	produkty	
z	 jiných	 průmyslových	 odvětví	 –	 struska,	
chemosádrovec,	 energosádrovec	 a	 další	
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procentuální	podíl	alternativních	paliv

Podíl	alternativních	paliv	
na	výpal	slínku	činí

62,5 %

–	a	také	čistými	přírodními	materiály	 jako	
je	vápenec.	výběr	a	použití	alternativních	
materiálů	 a	 paliv	 je	 v	 souladu	 s	 pravidly	
sestavenými	 World	 Business	 Council	 for	
Sustainable	development.

Přehled	používaných	alternativních	materiálů	

alternativní	materiály	
do	surovinové	moučky

železitá	korekce,	slévárenské	písky,	chemo-	a	energosádro-
vec,	envirol	(odpadní	vápenec),	ocelárenská	struska,	popílek	

alternativní	materiály	
do	cementu

popílek,	chemo-	a	energosádrovec,	struska,	vápenec
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odpad – hodnotná alternativa 
primárních zdrojů
HeidelbergCement	Group	patří	celosvětově	
ke	 špičce	ve	využívání	odpadů	a	v	České	
republice	tomu	není	jinak.	Spoluspalováním	
odpadů	dochází	k	jejich	bezpečné	likvidaci	
za	vysokých	teplot	(cca	1800	°C)	a	současně	
k	využití	jejich	energetického	obsahu.
Specifický	proces	výroby	slínku	umožňuje	
využít	 nejen	 jejich	 energetický	potenciál,	
ale	 dochází	 také	 k	 náhradě	 vstupních	
surovin	popelem	a	nespalitelnými	zbytky	

po	spálených	palivech.	příkladem	jsou	ko-
vové	kordy	z	ojetých	pneumatik,	které	se	
po	roztavení	v	rotační	peci	stávají	součástí	
slínku	a	přispívají	v	něm	k	celkové	bilanci	
železa.
Současná	 energetická	 a	 materiálová	 ná-
hrada	 při	 použití	 alternativních	 paliv	 je	
zcela	v	souladu	se	schválenými	„nejlepšími	
dostupnými	technikami“	(Bat	–	Best	avai-
lable	techniques)	v	oblasti	cementářské	vý-
roby.	výsledky	pravidelného	monitoringu	
emisí	 jednoznačně	 ukazují,	 že	 používání	
alternativních	 paliv	 nemá	 negativní	 vliv	
na	 zdraví	nebo	bezpečnost	 zaměstnanců	
a	 okolního	 prostředí	 cementáren.	 Spo-
luspalování	 odpadů	 v	 cementárně	 pro	
energetické	účely	je	z	hlediska	odpadového	
hospodářství,	 ekologie	 i	 hospodárnosti	
užitečnější	než	jejich	likvidace	na	skládkách	
nebo	ve	spalovnách.	dalším	pozitivem	je	
i	vliv	na	odpadové	hospodářství	v	regionu,	
kde	cementárna	působí.	příkladem	je	spo-
lupráce	cementárny	mokrá	s	firmou	aSa	
nebo	brněnskou	čistírnou	odpadních	vod,	

jejichž	produkty	jsou	v	cementárně	ener-
geticky	a	materiálově	využívány.
přísná	kontrola	vstupních	parametrů	zajiš-
ťuje,	že	emise	znečišťujících	 látek	při	spo-
luspalování	 alternativních	 paliv	 a	 odpadů	
jsou	hluboko	pod	emisními	limity.

Snížení	zátěže	životního	prostředí
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udržitelný rozvoj 2020
Business	linie Hlavní	ukazatel cíle	2012 cíle	2020

ČmC přímé	emise	Co2	
(kg/t	cementu)

v	souladu	s	mezinárodními	regulačními	
požadavky

dále	snižovat	specifické	emise	Co2

na	snižování	emisí	Co2	je	tak	vyvinut	i	silný	
ekonomický	tlak,	což	bylo	smyslem	vytvoře-
ní	eu	etS	pro	dodržení	závazků	Kjótského	
protokolu.

beton – součást  
nízkouhlíkové ekonomiky
Beton	a	stavební	materiály	na	bázi	cemen-
tu	 jednak	 hrají	 roli	 v	 procesu	 snižování	
globálních	 emisí	Co2,	 jednak	napomáhají	
společnosti	 omezit	 nepříznivé	 dopady	

cementu	 v	 rámci	 platných	 norem	 a	 jeho	
vlastností	 podle	 požadavků	 zákazníků.	
dalšího	snížení	měrných	emisí	Co2	se	dosa-
huje	modernizací	pecních	linek,	umožňující	
snížení	 měrné	 spotřeby	 paliv	 a	 využívání	
alternativních	paliv	s	obsahem	biomasy.	
naše	závody	jsou	od	roku	2005	zahrnuty	
v	 systému	 obchodování	 s	 povolenkami	
na	emise	skleníkových	plynů	evropské	unie	
(eu	 etS),	 musí	 odvádět	 přidělené	 povo-
lenky	 odpovídající	 množství	 vypuštěných	
emisí	Co2,	mohou	však	s	nimi	obchodovat.	

Hlavní zásady programu  
snižování emisí Co

2
:

	 	důraz	 na	 investice	 do	 energeticky	
úsporných	 technologií	 a	 výrobních	
procesů;

	 	intenzivní	výroba	směsných	cementů	
=>	snižování	slínkového	faktoru	zvy-
šování	podílu	alternativních	surovin;

	 	zvyšování	podílu	biomasy	v	alterna-
tivních	paliv.

Podíl	portlandských	směsných	
a	vysokopecních	cementů	dosáhl

2 .3 .5 oCHrana Klimatu  
je naŠí investiCí  
do budouCnosti

Globální závazek HeidelbergCe-
ment Group k ochraně klimatu
ochrana	klimatu	je	klíčovým	prvkem	v	ob-
lasti	životního	prostředí	nejen	pro	skupinu	
HC	v	Čr,	ale	má	také	mimořádný	význam	
pro	 naše	 okolí,	 spoluobčany	 i	 obchodní	
partnery.	jsme	si	plně	vědomi,	že	jsme	spo-
lečností,	která	produkuje	vysoké	množství	
Co2.	Snižování	emisí	Co2	je	proto	nedílnou	
součástí	naší	firemní	politiky.	HeidelbergCe-
ment	 Group	 vyhlásil	 dobrovolný	 závazek	
snížit	měrné	emise	na	jednu	tunu	cementu	
do	roku	2015	o	23	%	ve	srovnání	s	rokem	
1990.	 na	 tomto	 snížení	 se	 samozřejmě	
musí	podílet	 i	 závody	naší	 skupiny.	emise	
Co2	lze	při	výrobě	cementu	omezit	pouze	
do	určité	míry,	protože	jejich	vznik	souvisí	se	
samotným	principem	výroby	.	oxid	uhličitý	
vzniká	dekarbonizací	vápence	a	spalováním	
všech	 druhů	 paliv	 při	 výrobě	 slínku	 v	 ro-
tačních	pecích.	Z	důvodu	snížení	měrných	
emisí	Co2	na	tunu	cementu	se	zaměřujeme	
na	snižování	podílu	slínku	náhradou	jinými	
vhodnými	materiály.	Úkol	je	o	to	náročnější,	
že	 současně	 musí	 být	 zachována	 kvalita	48,6 %
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změny	klimatu.	produkty	skupiny	HC	v	Čr	
přispívají	k	budování	efektivní	veřejné	do-
pravní	infrastruktury,	například	železničních	
koridorů,	energeticky	šetrných	budov,	ener-
getických	 zařízení	 produkujících	 elektřinu	
z	obnovitelných	 zdrojů,	 kanalizačních	 sítí,	
hrází	či	přehrad.	naše	výrobky	jsou	na	pří-
rodní	surovinové	bázi,	trvanlivé	a	recyklo-
vatelné.	 reagují	 na	 požadavky	 domácího	
trhu.	výrobní	procesy	se	spoléhají	především	
na	místní	zdroje	surovin,	což	minimalizuje	
emise	Co2	související	s	jejich	dopravou.

2 .3 .6 omezujeme dalŠí 
doPady na životní  
Prostředí

udržitelný rozvoj 2020
Business	
linie

Hlavní	ukazatel cíle	
2012

Hc	v	Čr	
dnes*

Plnění	
cílů

cíle	
2020

ČmC

podíl	provozoven	s	certifiko-
vaným	systémem	environ-
mentálního	managementu	
iSo	14001

- 100	% 100	%

HC	v	Čr
podíl	provozoven	s	environ-
mentálním	auditem	během	
posledních	5	let

50	% 5	% 100	%

ČmC Snížení	emisí	(g/t	slínku)
tZl
nox

So2

-	10	%
-	3	%
-	3	%	

(vs.	rok	
2008)

-18,5	%
+	5,5	%
-	66,6	%

-	35	%
-	10	%
-	10	%

(vs.	rok	2008)

ČmC
podíl	slínku	vyráběného	
za	kontinuálního	monitorin-
gu	emisí	–	tZl,	nox,So2

- 100	%

100	%	u	tZl
100	%	u	nox,	

So2	u	pecí	
využívající	

alternativní	pa-
liva	a	materiály

ČmB
podíl	betonáren	s	recyklací	
nepoužitého	betonu

75	% 69	% 90	%

ČmŠ
Celková	specifická	spotřeba	
energie	na	tunu	kameniva

-	5	%	
(vs.	rok	
2008)

-18	%
-15	%	

(vs.	rok	2008)

*)	stav	ke	konci	2010

Příklady ekologicky  
významných investic:
cementárna	Mokrá	–	komplexní	moderni-
zace	pece	č.	2	|	investice:	550	mil.	kč
popis	investice:

	 	instalace	kalcinátoru	a	spalovací	komory	
kalcinátoru,

	 	rekonstrukce	 chladiče	 slínku	 za	 pecí	
s	rekuperačním	systémem,

	 	instalace	chloridového	by-passu,

	 	výstavba	zásobníků	alternativních	paliv,

	 	instalace	nového	filtru	za	chladičem	slínku.
přínos	investice:

	 	možnost	spalování	vysokého	podílu	alter-
nativních	paliv,	úspora	paliv	fosilních,

	 	snížení	emisí	tZl,

	 	snížení	provozních	nákladů,

	 	zlepšení	řízení	procesu	výpalu	slínku,

	 	navýšení	 zásobní	 kapacity	 alternativních	
paliv.
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cementárna	Mokrá	–	vertikální	mlýn	strus-
ky	|	investice:	300	mil.	kč
popis	investice:

	 	instalace	moderního	vertikálního	mlýna	
k	mletí	strusky.

přínos	investice:

	 	úspora	elektrické	energie,

	 	další	 využití	 odpadních	 horkých	 plynů	
z	 chladiče	 jako	 zdroje	 tepla	pro	 sušení	
strusky.

cementárna	Mokrá	–	protihluková	opatře-
ní,	i.	etapa	|	investice:	1,5	mil.	kč
popis	investice:

	 	zatlumení	výtlačných	potrubí	ventilátorů	
na	výměníku,	cementových	silech	a	si-
lech	surovinové	moučky.

přínos	investice:

	 	výrazné	 snížení	 hlukových	 emisí	 závo-
du.

cementárna	 radotín	 –	 náhrada	 filtru	
za	chladičem	|	investice:	36,5	mil.	kč
popis	investice:

	 	náhrada	 pískového	 filtru	 za	 chladičem	
pece	č.	2	hadicovým	filtrem.

přínos	investice:

	 	snížení	tlakové	ztráty	na	filtru,

	 	úspora	elektrické	energie,

	 	možnost	 lepšího	 odsávání	 odpadního	
vzduchu	z	chladiče	slínku,

	 	snížení	prašnosti	za	filtrem	pod	1	mg/m3	
(přesahovala	i	20	mg/m3).

cementárna	radotín	–	rekonstrukce	hořáků	
MAs	|	investice:	6	mil.	kč
popis	investice:

	 	rekonstrukce	 pecních	 hořáků	 maS	
s	 doplněním	 rotační	 složky	 primárního	
vzduchu	pro	alternativní	paliva	a	nových	
primárních	ventilátorů.

přínos	investice:

	 	efektivnější	spalování,	zvláště	s	ohledem	
na	zvýšený	podíl	alternativních	paliv,

	 	snížená	hlučnost	ventilátorů.

cementárna	radotín	–	chloridový	by-pass	
|	investice:	30	mil.	kč
popis	investice:

	 	instalace	 linky	 chloridového	 by-passu	
na	rotačnípeci	č.	2.

přínos	investice:

	 	snížení	tvorby	nálepků	ve	výměníku,

	 	zvýšení	dávkování	alternativních	paliv.

cementárna	 radotín	 –	 rekonstrukce	 ce-
mentových	sil	|	investice:	2	mil.	kč/silo
popis	investice:

	 	rekonstrukce	cementových	sil	se	zavede-
ním	nízkotlakého	čeřicího	vzduchu.

přínos	investice:

	 	úspora	 energie	 na	 výrobu	 tlakového	
vzduchu,

	 	zvýšení	bezpečnosti	práce	odstraněním	
nebezpečných	čisticích	operací.

cementárna	radotín	–	protihluková	opat-
ření	|	investice:	2,85	mil.	kč
popis	investice:

	 	opláštění	výměníku	a	 instalace	 tlumičů	
sekundárních	 ventilátorů	 roštových	
chladičů.

přínos	investice:

	 	výrazné	snížení	hlukových	emisí	závodu.

kamenolom	výkleky	–	modernizace	úpra-
várenské	linky	|	investice:	15	mil.	kč
popis	investice:

	 	komplexní	 modernizace	 úpravárenské	
linky	kameniva.

přínos	investice:

	 	zvýšení	kapacity,

	 	snížení	prašnosti	a	hlučnosti.
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kamenolomy	–	ochranné	valy	 |	 investice:	
5	mil.	kč
popis	investice:

	 	ochranné	terénní	valy	u	kamenolomů.
přínos	investice:

	 	snížení	 hlukových	 emisí	 a	 prašnosti	
do	okolí,

	 	estetické	hledisko.

kamenolomy	a	pískovny	–	čerpání	důlních	
vod	|	investice:	3,5	mil.	kč
popis	investice:

	 	technologie	pro	čerpání	důlních	vod.
přínos	investice:

	 	využití	důlních	vod	pro	výrobní	účely	–	
snížení	spotřeby	vod	z	jiných	zdrojů,

	 	ochrana	před	haváriemi,	jejichž	příčinou	
může	být	nadbytek	důlních	vod	v	dobý-
vacím	prostoru.

investice pro životní prostředí
již	dnes	máme	připraveny	ambiciózní	pro-
jekty,	jejichž	cíl	spočívá	v	dalším	snižování	
dopadů	činnosti	 závodů	na	okolní	 životní	
prostředí	 a	 implementaci	 nejlepších	 do-
stupných	 technik	 k	 dalšímu	 zefektivnění	
výroby.	jedná	se	například	o	projekty	mletí	

vápencových	 cementů,	 mletí	 cementu	
na	 vertikálním	 mlýně,	 modernizace	 ex-
pedice	 a	 odprašovacího	 zařízení,	 výměna	
elektrofiltru	na	rotační	peci	v	závodě	mokrá	
a	 kompletní	 rekonstrukce	 a	 modernizace	
štěrkopískovny	tovačov.	

2 .3 .6 .1 emise a imise

dlouhodobý program  
snižování emisní zátěže
Snižování	emisní	a	imisní	zátěže	životního	
prostředí	 v	 okolí	 našich	 provozoven	 je	
dlouhodobě	na	jednom	z	předních	míst	pro-
gramu	ochrany	životního	prostředí.	emisím	
prachu	a	plynů,	ale	i	hluku	a	otřesům	nelze	
při	 výrobě	 cementu,	 kameniva	 a	 betonu	
zcela	 zabránit.	 při	 redukci	 a	 minimalizaci	
emisí	 stavíme	 na	 moderních,	 ověřených	
a	ekologicky	šetrných	technologiích.	
emise	lze	v	zásadě	rozdělit	na	dvě	skupiny	–	
tuhé	a	plynné.	do	první	skupiny	patří	tuhé	
znečisťující	látky	(tZl)	způsobující	primární	
a	 sekundární	 prašnost,	 která	 vzniká	 při	
technologických	operacích.	
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aktivní přístup  
ke snižování prašnosti 
K	 eliminaci	 prašnosti	 jsou	 instalována	
odlučovací	 zařízení	 tZl	 –	 filtry	 na	 všech	
technologických	 uzlech,	 kde	 tyto	 emise	
vznikají.	 počty	 filtračních	 zařízení	 jdou	
do	 stovek.	 nejvyužívanější	 odprašovací	
metodou	ve	všech	našich		kamenolomech	
je	 tlakové	mlžení.	v	některých	provozech	
jsou	 navíc	 používány	 filtrační	 stanice	
v	kombinaci	 s	opláštěním	a	zakrytováním	
dopravníků	 nebo	 celých	 technologických	
uzlů.	modelovým	příkladem	je	provozovna	
luleč,	kde	jsou	využívány	všechny	tři	druhy	
odprašovacích	systémů	a	navíc	se	používá	
nová	metoda	odstranění	prašnosti	pomocí	

kovů.	 plynné	 emise	 vznikají	 výhradně	
během	 fáze	 výpalu	 slínku	 v	 rotačních	
cementářských	 pecích.	 díky	 vysokým	
procesním	teplotám	a	dlouhé	době	setr-
vání	v	atmosféře	bohaté	na	kyslík	vznikají	
vynikající	spalovací	podmínky,	které	zaru-
čují	 zničení	 všech	 organických	 škodlivin.	
nedílnou	součástí	procesu	snižování	emisí	
je	přísné	sledování	obsahu	rizikových	 lá-
tek	v	používaných	surovinách	a	palivech.	
dlouhodobě	 se	 sleduje	 například	 obsah	
chlóru,	olova,	rtuti	a	dalších	těžkých	kovů.	
naši	dodavatelé	mají	stanoveny	hodnoty	
obsahu	 rizikových	 látek,	 které	 vycházejí	
ze	 zákonných	 limitů,	 ale	 v	 řadě	 případů	
jsou	přísnější.	vstupní	materiály,	které	by	
tyto	hodnoty	překročily,	jsou	bez	výjimky	
vráceny	dodavateli.	pro	 jednotlivé	druhy	
emisí	 jsou	 zákonem	 nebo	 integrovaným	
povolením	 stanoveny	 emisní	 limity,	 kte-
ré	 je	 nutno	 bezpodmínečně	 dodržovat.	
i	přesto,	že	naše	emisní	koncentrace	jsou	
hluboko	pod	těmito	stanovenými	emisními	

průměrné	emisí	koncentrace	
tuhých	znečišťujících	látek	
(tZl)

	cementárna	mokrá	pec	1
	cementárna	mokrá	pec	2
	cementárna	radotín	pec	1
	cementárna	radotín	pec	2

*cementárna	radotín	
bez	spoluspalování	odpadů
**	změna	emisního	limitu	
od	roku	2010

speciální,	 ekologicky	 nezávadné	 pěny.	
odprašky	 zachycené	 filtry	 jsou	 vraceny	
zpátky	 do	 výrobního	 procesu	 (cement),	
nebo	jsou	po	stabilizaci	využívány	například	
k	 budování	 ochranných	 valů,	 které	 dále	
snižují	 sekundární	 prašnost	 z	 návětrných	
stran	v	kamenolomech.

systematické snižování  
plynných emisí
do	 druhé	 skupiny	 se	 řadí	 plynné	 emise	
So2,	 nox,	 Co,	 Co2	 a	 emise	 těžkých	

limity,	investuje	skupina	HC	v	Čr	nemalé	
prostředky	do	dalšího	vylepšení	technolo-
gií.	výsledkem	je	mimo	jiné	další	výrazné	
snížení	produkce	všech	druhů	emisí.	

Kontinuální měření emisí
Kontinuální	 měření	 emisí	 je	 zavedeno	
na	 rotačních	pecích.	emisní	měřicí	 systém	
nepřetržitě	monitoruje	a	zapisuje	hodnoty	
úletů	tZl,	nox,	So2,	Co	a	při	spoluspalo-
vání	odpadů	také	HF,	HCl	a	toC.	Zásadní	

TZL, mg/m3
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průměrné	emisí	koncentrace

	So2	cementárna	mokrá
	So2	cementárna	radotín
	nox	cementárna	mokrá
	nox	cementárna	radotín

*cementárna	radotín	
bez	spoluspalování	odpadů
**	změna	emisního	limitu	
od	roku	2010

hodnoty	jsou	přenášeny	na	pracoviště	České	
inspekce	životního	prostředí	 (Čižp),	 takže	
celý	proces	 výpalu	 je	 z	 emisního	hlediska	
pod	neustálým	dohledem	státních	orgánů.	
dvakrát	ročně	je	navíc	prováděno	jednorá-
zové	měření	veškerých	emisí	autorizovanou	
laboratoří.	

automatické měřicí stanice
pro	sledování	imisní	situace	v	okolí	cementá-
ren	mokrá	a	radotín	jsou	používány	výsled-
ky	z	automatických	měřicích	stanic	(amS).	
tyto	stanice	měří	koncentrace	polétavého	
prachu,	 oxid	 siřičitý	 (So2)	 a	 oxidy	dusíku	
(nox	=	no	+	no2),	směr	a	rychlost	větru.	
naměřené	 údaje	 využívá	 Český	 hydro-	
meteorologický	 ústav	 v	 imisní	 databázi	
informačního	systému	kvality	ovzduší	Čr.	
měření	se	provádí	soustavně	automatickými	
analyzátory.	imisní	monitoring	je	prováděn	
ve	 spolupráci	 se	 Zdravotním	 ústavem	 se	
sídlem	 v	 Brně,	 masarykovou	 univerzitou	

(Centrum	pro	výzkum	toxických	látek	v	pro-
středí,	reCetoX)	a	Českým	hydrometeoro-
logickým	ústavem	praha	Komořany.

snižování hlukové zátěže
Hlukovému	zatížení	bezprostředního	okolí	
cementáren	a	lomů	se	nelze	zcela	vyhnout.	
Zdroji	hlukových	emisí	jsou	mlýny,	drtiče,	
ventilátory	a	další	pohyblivá	zařízení,	jejichž	
použití	je	ve	výrobním	procesu	nezbytné.	
investice	 do	 protihlukových	 opatření	

mají	 za	 cíl	 snížit	 zatížení	 okolí,	 odstranit	
zdravotní	rizika	a	zpříjemnit	pracovní	pro-
středí	 i	 samotným	 zaměstnancům.	 mezi	
realizovanými	 protihlukovými	 opatřeními	
jsou	 například	 opláštění	 výměníku	 a	 in-
stalace	 tlumičů	 sekundárních	 ventilátorů	
roštových	chladičů	v	cementárně	radotín,	
zakrytování	dopravních	uzlů	v	některých	
kamenolomech	nebo	zatlumení	výtlačných	
potrubí	ventilátorů	na	výměníku,	cemen-
tových	silech	a	silech	surovinové	moučky	
v	cementárně	mokrá.
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2 .3 .6 .2 odPady

Charakter	 základní	 výrobní	 činnosti	 spo-
lečnosti	 dává	 předpoklady	 k	 tomu,	 že	
výroba	značných	objemů	stavebních	hmot	
je	 doprovázena	 neporovnatelně	 menším	
objemem	vznikajících	odpadů.

Firemní	principy	v	oblasti	nakládání	s	od-
pady

	 	předcházení	vzniku	odpadů.

	 	třídění	vzniklých	odpadů.

	 	využívání	odpadů.

	 	trvalé	 nabízení	 nevyužitých	 odpadů	
jiným	organizacím	k	využití.

minimální množství  
výrobních odpadů 
Během	 výrobního	 procesu	 cementu,	 ka-
meniva	a	betonu	nevznikají	žádná	výrazná	
množství	procesních	odpadů.	drtivá	většina	
betonáren	je	vybavena	recyklačním	zaříze-
ním	na	 likvidaci	 zbytků	 čerstvého	betonu	
s	 uzavřeným	 okruhem	 pro	 zpětné	 využití	
kalových	 vod	 a	 vypraného	 kameniva	 pro	
následnou	výrobu	nového	transportbetonu.	
při	výrobě	cementu	vzniká	jediný	významný	

vedlejší	produkt,	a	tím	jsou	pecní	odprašky.	
tyto	odprašky	se	vrací	zpět	do	výrobního	
procesu.	

zodpovědné  
nakládání s odpady
v	provozovnách	společnosti	je	produkován	
běžný	směsný	komunální	odpad.	Zaveden	
je	 systém	 třídění	 odpadu,	 třídí	 se	 plasty,	
papír,	sklo,	elektroodpad	a	bioodpad.	Kaž-
dý	odpad	je	zatříděn	dle	katalogu	odpadů.	
Zvláštní	pozornost	je	věnována	nebezpeč-
ným	 odpadům,	 které	 vznikají	 převážně	
v	souvislosti	s	údržbou	výrobních	zařízení.	
jsou	 to	 například	 odpadní	 obaly	 od	 ma-
zacích	 prostředků,	 ředidel,	 organických	
čisticích	 kapalin,	 absorpční	 činidla,	 čisticí	
tkaniny	nebo	filtrační	materiály.	nebezpeč-
né	odpady	jsou	shromažďovány	na	místech	
k	tomu	určených	a	následně	předány	k	likvi-
daci	oprávněnému	zpracovateli.	nakládání,	
shromažďování	a	likvidace	je	plně	v	souladu	
se	všemi	zákonnými	požadavky.	nakládání	
s	odpady	 je	součástí	kontrolní	činnosti	při	
všech	prověrkách	dodržování	zásad	ochrany	
životního	prostředí	a	je	součástí	nezávislých	
externích	auditů.	
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2 .3 .6 .3 odPadní vody

technologická voda
pro	výrobní	účely	používáme	vody	povrcho-
vé,	z	veřejné	sítě,	důlní	a	podzemní	ČmŠ	
en8.	nejpřísnější	požadavky	 jsou	kladeny	
na	 záměsovou	 vodu	 při	 výrobě	 betonu.	
v	 zásadě	 lze	 říci,	 že	 pokud	 použitá	 voda	
dosahuje	kvality	vody	pitné,	lze	ji	použít.	při	
technologickém	procesu	úpravy	kameniva,	
pro	tlakové	mlžení	a	zkrápění	jsou	používány	
vody	podzemní	a	vody	z	vodotečí	upravené	
tak,	aby	splňovaly	hygienické	předpisy.	pro	
praní	kameniva	se	čerpá	i	voda	podzemní.	
její	podíl	se	ale	každoročně	snižuje.	
těžba	štěrkopísků	z	vody	pomocí	plovoucích	
těžebních	 strojů,	 hydraulických	 pásových	
bagrů	nebo	vlečným	korečkem	je	v	porov-
nání	s	lomy	daleko	méně	energeticky	a	tech-
nologicky	náročná,	méně	prašná	a	hlučná.	
pro	 další	 zpracování	 v	 mokrém	 procesu	
je	 zapotřebí	 poměrně	 velkého	 množství	
technologické	vody.	K	těmto	účelům	je	po-
užívána	voda	důlní	s	uzavřeným	okruhem.	
při	výrobě	cementu	se	technologická	voda	
používá	ke	chlazení	ložisek	agregátů	a	pecí	
a	ke	zchlazování	pecních	plynů	před	vstu-
pem	do	filtru.	v	chladicím	okruhu	se	používá	
povrchová	voda.	maximální	množství	vody,	
které	je	možné	odebrat	z	povrchových	zdro-
jů,	je	stanoveno	v	integrovaném	povolení.

monitoring odebrané vody
množství	 odebrané	 vody	 a	 její	 kvalita	 se	
pečlivě	sleduje.	odběry	důlních	vod	nejsou	
přesně	 sledovány,	 protože	 legislativa	 to	
nevyžaduje.	Samozřejmostí	u	všech	vypouš-
těných	vod	do	vod	povrchových	je	jejich	čiš-
tění	v	čistírnách	odpadních	vod	a	následný	
průběžný	pravidelný	monitoring,	zajišťova-
ný	externími	akreditovanými	laboratořemi,	
který	sleduje	kvalitu	vypouštěných	vod.	

zlepšení kvality vody  
v důsledku těžební činnosti
v	řadě	případů	dokonce	dochází	ke	zlepšení	
kvality	vod	ve	vodotečích,	kam	je	přečištěná	
odpadní	voda	vypouštěna.	na	všech	důlních	
provozech	je	prováděn	i	monitoring	výšky	
vodních	 hladin	 v	 porovnání	 s	 povrchem	
a	výškou	hladiny	spodní	vody.	naše	společ-
nost	tímto	zajišťuje,	že	nedojde	k	negativní-
mu	vlivu	na	ostatní	související	ekosystémy.	

o	trvalé	kvalitě	důlních	vod	a	vod	v	retenč-
ních	nádržích	 svědčí	 i	přítomnost	prospe-
rujících	rybích	násad	a	mnoha	chráněných	
druhů	vodních	živočichů	a	ptactva.	
na	těžebních	jezerech	v	tovačově	a	Hulíně	
jsou	 stanovena	 ochranná	 pásma	 vodních	
zdrojů	 i.	 a	 ii.	 stupně.	 v	 těchto	 pásmech	
přísně	 dodržujeme	 stanovené	 podmínky	
na	ochranu	vodních	zdrojů,	sloužících	pro	
zásobování	pitnou	vodou	v	oblastech	pře-
rovska	a	Kroměřížska.	

odpadní a dešťová voda
Splaškové	 a	 dešťové	 vody	 jsou	 svedeny	
do	kanalizace	napojené	na	veřejnou	kana-
lizační	síť,	některé	provozovny	mají	vlastní	
čistírny	 odpadních	 vod,	 sedimentační	 ná-
drže,	gravitační	odlučovače	a	odolejovače.	
tam,	kde	není	přípojka	kanalizační	sítě,	jsou	
instalovány	žumpy,	ve	kterých	jsou	odpadní	
vody	shromažďovány	a	podle	potřeby	vyvá-
ženy	do	městských	čistíren	odpadních	vod.	
průběžná	 modernizace	 lomové	 techniky	
a	instalace	mycích	ramp	dále	snižuje	riziko	
kontaminace	dešťových	vod.
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tepla	ušetřeného	úspornými	
a	technologickými	opatřeními	
v	roce	2010

6,6 %

2 .3 .6 .4 nebezPeČné CHemiC-
Ké látKy a látKy oHrožují-
Cí vodu

oblasti	nakládání	s	nebezpečnými	chemic-
kými	látkami	a	látkami	ohrožujícími	vodu	je	
ze	strany	společnosti	věnována	zvýšená	po-
zornost.	provozovny	zaměstnávají	vyškolené	
pracovníky	odborně	způsobilé	k	manipulaci	
s	nebezpečnými	chemickými	látkami	a	pří-
pravky	podle	platného	zákona	č.	356/2003	
Sb.,	 o	 chemických	 látkách	 a	 chemických	
přípravcích	a	o	změně	některých	zákonů.

2 .3 .6 .5 ÚsPora enerGií – 
eleKtřina, tePlo

Úspora	elektrické	energie	a	tepla	je	dalším	
z	klíčových	ekonomických	a	environmen-
tálních	faktorů.	nedílnou	součástí	systému	
managementu	v	Českomoravském	cementu	
se	stal	v	 roce	2010	certifikovaný	ČSn	en	
16001	Systém	managementu	hospodaře-

o 26 % 
slínku	méně	v	portlandských	cementech	
směsných	ceM	ii	oproti	portlandským	
cementům	ceM	i	

o 58 % 
slínku	méně	ve	vysokopecních	cementech	
ceM	iii	oproti	portlandským	cementům	
ceM	i	

ní	 s	 energiemi.	 i	 před	 zavedením	 tohoto	
systému	 byla	 spotřeba	 elektrické	 energie	
sledována	a	výrobní	proces	 z	 tohoto	hle-
diska	optimalizován.	při	výměnách	zařízení	
nebo	při	investicích	do	zařízení	nových	byla	
vždy	 zohledňována	 zařízení	 energeticky	
úspornější.	odpadní	teplo	z	pecí	je	využívá-
no	v	maximální	míře,	jež	technologie	umož-
ňuje.	 Slouží	 k	 předehřátí	 a	 předkalcinaci	
suroviny	 ve	 výměníku,	 vysušení	 suroviny	
v	surovinovém	mlýně	nebo	k	sušení	strusky	
v	mlýně	vertikálním.	

i	 přes	 tato	 opatření	 a	 dosažené	 úspory	
hodnota	spotřeby	elektrické	energie	 roste	
a	 obrácení	 tohoto	 trendu	 je	 naším	 cílem	
do	 budoucna.	 taktéž	 specifická	 spotřeba	
tepla	potřebná	k	výrobě	slínku	roste.	tento	
fakt	 je	 daní	 za	 zvyšující	 se	 podíl	 alterna-
tivních	paliv,	která	mají	menší	výhřevnost	
než	paliva	fosilní,	a	je	proto	potřeba	jejich	
většího	množství	při	zachování	stejné	kvality	
vyrobeného	slínku.	

2 .3 .6 .6 oCHrana oKolí Před 
ÚČinKy trHaCíCH PraCí

Kontrola trhacích prací s pomocí 
počítačových systémů
Kamenolomy	skupiny	HC	v	Čr	jsou	často	
situovány	 v	 blízkosti	 obydlených	 ploch.	
ochrana	 okolí	 před	 účinky	 trhacích	 prací	
má	proto	zásadní	význam	pro	dobré	sou-
žití	s	našimi	sousedy.	Kontrolu	seizmických	
účinků	 trhacích	 prací	 v	 okolí	 dobývacího	
prostoru	 kamenolomu	 mokrá	 zajišťuje	

ve	 fázi	 projektování	 počítačový	 systém	
Sonotest.	 tento	 prognózní	 program	
vypočítává	 povolené	 množství	 trhaviny	
na	 jednotlivé	 odstřely,	 a	 tím	 chrání	 okolí	
lomu	mokrá	před	nežádoucími	seizmickými	
účinky.	další	seizmická	měření	se	provádějí	
autorizovanou	společností	na	vytipovaných	
stanovištích	stavebních	objektů	v	průběhu	
některých	 odstřelů.	 Kromě	 výše	 zmíně-
ných	 měření	 společnost	 rovněž	 zajišťuje	
na	některých	objektech	kontinuální	měření	
dilatací	trhlin.	
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unikátní systém měření seizmiky 
v lomu Hvížďalka
na	hlavním	lomovém	ložisku	Hvížďalka	(ce-
mentárna	radotín)	je	zaveden	automatický	
systém	měření	seizmiky.	jedná	se	o	světově	
unikátní	 systém,	 který	 již	 provedl	 několik	
tisíc	měření,	na	jejichž	základě	byl	zpracován	
detailní	 matematický	 model	 seizmických	
účinků	trhacích	prací.	lze	tedy	předpovídat	
a	předem	odstranit	vlivy	těchto	prací	na	kte-
roukoliv	budovu	v	okolních	obcích.

2 .3 .6 .7 doPrava

snižování spotřeby pohonných 
hmot a emisí
Snížení	spotřeby	pohonných	hmot	a	násled-
né	snížení	emisí	jsou	hlavní	environmentální	
faktory	týkající	se	nákladní	i	osobní	dopravy	
ve	společnosti.	nákladní	doprava	zajišťuje	
hlavně	přepravu	našich	produktů	–	transport	
betonu,	kameniva	a	cementu,	ale	i	dopravu	
surovin	a	paliv	k	zajištění	výroby.	Ke	splně-
ní	 ekonomicko-ekologických	 požadavků	
kombinujeme	všechny	relevantní	způsoby	
dopravy.	 přijímáme	 logistická	 opatření	
ke	snížení	kilometrových	nájezdů	v	dopravě	
transportbetonu,	a	tím	i	ke	snižování	spotře-
by	pohonných	hmot	a	emisí	z	přepravy.

využití železniční dopravy
tam,	kde	 je	 to	 logisticky	možné,	preferu-
jeme	 velkokapacitní	 vlakovou	 přepravu.	

železniční	 vlečky	 jsou	 v	 obou	 našich	 ce-
mentárnách.	Slouží	k	zásobování	surovinami	
a	pevnými	i	kapalnými	palivy	a	k	převozu	
cementu	 do	 expedičního	 místa	 v	 Králově	
dvoře.	vlakové	vlečky	jsou	také	například	
v	provozovnách	tovačov,	Hrabůvka	nebo	
Zárubka,	kde	slouží	k	odvozu	našich	výrob-
ků.	vlaková	doprava	slouží	i	k	zásobování	
některých	prodejních	terminálů	kameniva.	
podmínky	a	rozmístění	provozoven	na	úze-
mí	České	republiky	neumožňují	 intenzivní	
využití	 čisté	 lodní	 dopravy.	 požadavky	
zákazníků	a	výrobní	charakter	stavebnictví	
jsou	příčinou	 toho,	 že	 značná	 část	našich	
produktů	je	stále	transportována	nákladními	
vozidly.

telekonference místo  
jízd osobními vozy
Snaha	ušetřit	pohonné	hmoty	se	soustře-
dí	 také	 na	 osobní	 dopravu.	 Zaměstnanci	
využívají	 osobní	 automobily	 k	 cestám	
za	 zákazníky,	 na	 odborné	 semináře	 nebo	
konference	 a	 k	 plnění	 dalších	 pracovních	
povinností.	 nezbytné	 použití	 osobních	
automobilů	 k	 cestám	 na	 interní	 jednání	
zaměstnanců	z	různých	provozoven	je	však	
pečlivě	sledováno	a	řada	těchto	jednání	je	
vedena	prostřednictvím	audio,	video	nebo	
web	konferencí.
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v následující tabulce jsou přehledně prezentovány ekonomické, spo-
lečenské  a  environmentální  výkonové  ukazatele  za  sledované  roky 
2008–2010 .  většina  ukazatelů  je  součástí  standardního  reportingu 
skupiny, některé byly shromážděny pro účely této zprávy dle metodiky 
Global reporting initiative (Gri) .

3   FaKtoGraFie
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výkonové	ukazatele Jednotka sledované	období komentář

ekonomické ukazatele          
	 	 2008 2009 2010 celá	skupina

mzdy v	tis.	Kč 758	229 893	625 767	885

platby	poskytovatelům	kapitálu v	tis.	Kč 1	543	984 753	424 1	019	873

platby	ve	prospěch	státu v	tis.	Kč 464	369 289	931 257	044

komunitní	investice v	tis.	Kč 27	098 23	404 31	979

	 	 	 	 	

sankce	a	pokuty

udělené	pokuty počet x 1 1

hodnota	udělených	pokut v	tis.	Kč x 80	 115	

společenské ukazatele          
2008 2009 2010 celá	skupina

celkový	počet	zaměstnanců počet 1	059 1	074 1	147

vedoucí	zaměstnanci	školení	v	oblasti	
dodržování	norem	soutěžního	práva % 10 80 10

pravidelné	školení	s	periodou	
2	roky

zaměstnanci	seznámení	
s	protikorupčními	pravidly % 100 100 100

environmentální ukazatele          
celková	produkce 2008 2009 2010

cement t 2	098	901 1	634	637 1	430	181

těžba	kameniva t 10	162	000 9	050	000 8	876	000

			-	z	toho	štěrkopísky t 3	158	000 2	593	000 2	648	000

			-	z	toho	drcené	kamenivo t 7	004	000 6	457	000 6	228	000

beton m3 664	210 537	261 527	532

Podíl	směsných	cementů 2008 2009 2010 ČmC

portlandské	cementy	Cem	i	 % 51,1 48,8 51,4

portlandské	cementy	směsné	Cem	ii	 % 44,7 47,0 44,9

vysokopecní	cementy	Cem	iii	 % 4,2 4,2 3,7

cementy	Cem	ii	+	iii	celkem % 48,9 51,2 48,6

slínkový	faktor % 77,1 79,1 77,7

Paliva	pro	výrobu	cementu 2008 2009 2010 ČmC

alternativní	paliva % 39,2 58,9 62,5

fosilní	paliva % 60,8 41,1 37,5

Alternativní	materiály ČmC

alternativní	materiály	do	surovinové	
moučky	a	cementu	dle	CSi % 16,6 15,3 13,5

roste	podíl	cementů	
s	vápencem
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výkonové	ukazatele Jednotka sledované	období komentář

environmentální ukazatele          
energetické	ukazatele 2008 2009 2010

specifická	spotřeba	tepla	 Gj/t	slínku 3,46 3,56 3,59 ČmC

specifická	spotřeba	el.	energie	 kWh/t	slínku 81,5 84,2 83,7 ČmC

energetická	náročnost	kameniva	 t/Gj	 44 41 52 ČmŠ

celková	spotřeba	energie	pro	výrobu	
kameniva	 Gj 254	137 221	395 164	131 ČmŠ

spotřeba	vody 2008 2009 2010 ČmC	a	ČmŠ;	spotřeba	vody	
při	výrobě	betonu	se	centrálně	
nesleduje

z	veřejných	sítí m3 17	905 15	860 21	197

podzemní	vody m3 75	905 33	938 24	514

důlní	vody m3 2	236	970 1	74	2321 2	073	948

povrchové	vody m3 607	398 517	524 327	343

recyklovaná	voda

důlní	vody % 82,1 79,9 85,9 ČmŠ;	
nesleduje	se	množství	vod	
recyklovaných	v	betonárnách

odpady 2008 2009 2010 celá	skupina

tříděný	odpad	nebezpečný t 54 92 75

tříděný	odpad	ostatní t 2	149 8	626 4	477 velkou	část	tvoří	směsné	
stavební	a	demoliční	odpady	
a	železný	šrot	vzniklý	
v	souvislosti	s	rozsáhlými	
modernizacemi	provozoven

směsný	komunální	odpad t 2	522 9	088 4	907

emise

co2	(t) 2008 2009 2010 ČmC

emise	Co2	celkové t 1	392	409 1	108	960 1	066	214

emise	Co2	fosilní	eu	etS t 1	315	266 1	031	147 973	976

emise	Co2	z	biomasy t 77	143 77	813 92	238 není	předmětem	emisních	
povolenek

biomasa	v	palivech % 14,7 18,2 22,4
%	emisí	Co2	biomasy	z	emisí	
Co2	paliv

tuhé	znečišťující	látky	(tZl)	 t 87 87 66

nox t 2	261 2	288 1	777

So2 t 169 83 42

CxHy	(toC) t 44 34 22

Co t 2	410 2	756 2	160

HF+HCl t 26 17 13

těžké	kovy t 1,3 1,5 1,6
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výkonové	ukazatele Jednotka sledované	období komentář

environmentální ukazatele          
emise		kg/t	slínku 2008 2009 2010 	ČmC

tZl	 g/t	slínku 36,1 36,3 29,4

nox g/t	slínku 1	386,6 1	803,2 1	463,1

So2 g/t	slínku 103,4 65,4 34,6

CxHy	(toC) g/t	slínku 26,8 26,8 18,5

Co g/t	slínku 1	478,2 2	172,7 1	779,0

F+Cl g/t	slínku 15,9 13,0 10,5

těžké	kovy g/t	slínku 0,8 1,2 1,4

emisní	koncentrace 2008 2009 2010 ČmC

tZl	mokrá	celkem mg/m3 18 14,5 8,7 rotační	pece

tZl	radotín	celkem mg/m3 10 10 13,3 rotační	pece

emisní	limit/emisní	limit	při	
spoluspalování	odpadu

mg/m3 50/30 50/30 30/30

So2	mokrá mg/m3 7 11,5 12,5

So2	radotín mg/m3 98 38,5 7 cementárna	radotín	bez	
spoluspalování	odpadů

emisní	limit/emisní	limit	při	
spoluspalování	odpadu

mg/m3 400/260 400/260 400/260

nox	mokrá mg/m3 499 691 659

nox	radotín mg/m3 749 876 673 cementárna	radotín	bez	
spoluspalování	odpadů

emisní	limit/emisní	limit	při	
spoluspalování	odpadu

mg/m3 1	200/800 1	200/800 800/800
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Parametry zprávy 
pro	účely	této	zprávy	jsou	zpracovány	údaje	pouze	za	uvedené	společnosti,	nikoliv	
za	společnosti,	ve	kterých	mají	uvedené	společnosti	majetkový	podíl.	Zpráva	o	udr-
žitelném	rozvoji	skupiny	pracuje	s	údaji	za	kalendářní	roky	2008–2010	a	v	odůvod-
něných	případech	i	staršími.	i	když	se	jedná	o	první	komplexní	zprávu	o	udržitelném	
rozvoji	skupiny	HC	v	Čr,	stavíme	již	dlouhodobě	na	koncepci	tří	základních	pilířů	
udržitelného	rozvoje:	ekonomice,	sociální	odpovědnosti	a	ochraně	životního	pro-

středí.	Skupina	vydala	v	roce	2002	a	2005	zprávy	o	životním	prostředí,	na	které	
Zpráva	o	udržitelném	rozvoji	v	této	oblasti	navazuje.	předpokládáme	tříletý	cyklus	
vydávání	Zprávy	o	udržitelném	rozvoji.	HeidelbergCement	Group	vydává	ve	dvou-
letých	intervalech	globální	Zprávu	o	udržitelném	rozvoji	za	celou	skupinu.

Zpráva	 o	 udržitelném	 rozvoji	 byla	 vypracována	 podle	 celosvětově	 uznávané	
metodiky	Global	reporting	initiative	(Gri)	a	její	směrnice	G3	pro	podávání	zpráv	
o	udržitelnosti	na	aplikační	úrovni	B.	prezentované	údaje	jsou	zpracovány	v	souladu	
s	principy	transparentnosti	a	otevřené	komunikace.	předkládané	údaje	jsou	součástí	
vnitřního	i	vnějšího	reportingu	skupiny.	Údaje	pocházející	ze	zkoušek	a	měření	jsou	
získány	 prostřednictvím	 schválených	 měřících	 a	 zkušebních	 metod,	 nezávislých	
aktreditovaných	laboratoří	a	odborně	způsobilých	osob.

4   Formální
PožadavKy
dle Gri

Kontakt

otázky,	názory	a	komentáře:
Českomoravský	cement,	a.s.,	nástupnická	společnost
mokrá	359
664	04	mokrá-Horákov

email:	udrzitelnyrozvoj@cmcem.cz
telefon:	+420	544	122	111
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Přehled zapracovaných Gri indikátorů
název	Gri	indikátoru	*) strana

1. Strategie	a	analýza

1.1 prohlášení	nejvýše	postavené	osoby	 4

1.2 rizika	a	příležitosti 18,	33,	42,	43

2. profil	organizace

2.1 jméno	organizace 8	–	9	

2.2 produkty 11	–	13	

2.3 organizační	struktura	 6

2.4 Sídlo 8	–	9	

2.5 Země	působení 6

2.6 povaha	vlastnictví	a	právní	forma 8	–	9	

2.7 trhy 25,	27

2.8 profil	společnosti 53

2.9 Změny 7

2.10 ocenění	 53

3. parametry	zprávy

3.1 vykazované	období 56

3.2 datum	předcházející	zprávy 56

3.3 Cyklus	zprávy 56

3.4 Kontakt 56

3.5 obsah	zprávy 3,	17,	19,	30

3.6 rozsah	zprávy 6,	56

3.7 limity	zprávy 56

3.8 podklady	pro	vykazování	údajů	 56

3.9 metody	pro	měření	dat	a	základy	pro	kalkulace 56

3.10 vliv	úprav	údajů	z	minulých	zpráv 56

3.11 Změny	rozsahu	oproti	minulým	zprávám 56

3.12 obsahový	rejstřík	Gri 57

4.	 Struktura	řízení,	závazky	k	externíminiciativám	a	zapojení

4.1 Struktura	podnikového	řízení	 6,	8	–	9	

4.2 Statutární	orgán	 8	–	9	

4.3 počet	nezávislých	členů	statutárního	orgánu 8	–	9	

4.4 doporučení 20

4.5 odměňování 21	–	22	

4.6 Střety	zájmů 20

4.7 Stanovení	kvalifikačních	a	odborných	předpokladů	 21

4.8 poslání	organizace,	vnitřní	etické	kodexy	a	zásady 21	–	22	

4.9 Řešení	problémů	výkonnosti 30	–	31	

4.10 Hodnocení	výkonnosti	 21

4.11 princip	obezřetnosti 30	–	31	

4.12 iniciativy 28,	38	–	39,	42

4.13 asociace 28,	38	–	39,	42

4.14 Seznam	zainteresovaných	skupin 19	–	29	

4.15 identifikace	a	volba	zainteresovaných	skupin 19	–	29	
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název	Gri	indikátoru	*) strana

4.16 přístupy	k	zapojení	zainteresovaných	subjektů	 19	–	29	

4.17 Hlavní	témata	a	obavy	vznesené	zainteresovanými	subjekty 19	–	29	

ekonomické indikátory
eC1 Získaná	a	rozdělená	přímá	ekonomická	hodnota 53

eC2 Finanční	důsledky	a	rizika	klimatických	změn 42

eC3 pokrytí	závazků	stanovených	v	plánu	zaměstnaneckých	výhod 22

eC6 vztah	k	místním	dodavatelům	 27

Pracovněprávní vztahy a pracovní podmínky
la1 počet	zaměstnanců 53

la3 Zaměstnanecké	benefity 22

la4 Kolektivní	smlouva 20

la5 výpovědní	lhůty	 20

la7 BoZp	–	úrazovost,	nemocnost,	absence 31

la8 BoZp	–	školení 31	–	32	

la10 Školení 20	–	22,	53

la11 programy	pro	řízení	kvalifikace	a	celoživotní	vzdělávání 21	–	22	

la12 Hodnocení	výkonnosti	 21

společnost
So1 dopady	provozů	organizace	na	místní	komunity	 23	–	24	

So2 riziko	korupce 20	–	21	

So3 protikorupční	zásady	společnosti 53

So7 protikorupční	chování	a	monopolní	praktiky	 20	–	21	

So8 pokuty	a	nepeněžní	sankce	 20	–	21,	53	

lidská práva
Hr1 ochrana	a	respektování	lidských	práv 20	–	21,	27	

Hr2 dodavatelé	a	lidská	práva 27

Hr3 lidská	práva	–	školení 53

Hr4 diskriminace 21,	27

Hr5 Svoboda	shromažďování	nebo	kolektivního	vyjednávání 20

odpovědnost za produkty
pr3 označení	výrobků	a	služeb 25

pr5 Spokojenost	zákazníků 25	–	26	

pr6 marketingová	komunikace	–	programy,	zákony,	normy,	kodexy	 26

pr7 marketingová	komunikace	–	porušení	pravidel 26

ochrana životního prostředí 
en1 Spotřeba	materiálů	podle	hmotnosti	a	objemu 53

en2 procentuální	podíl	surovin	pocházejících	z	recyklovaných	materiálů 53

en3 přímá	spotřeba	energií 54

en5 energie	ušetřená	díky	úsporám	a	zvýšené	energetické	efektivnosti 50,	54

en6 využití	energeticky	efektivních	a	obnovitelných	zdrojů 39	–	41	

en8 Celkový	odběr	vody	podle	zdrojů 54

en10 procentuálně	recyklované	a	znovu	použité	vody 54

en11 Biodiverzita	 34

en12 dopady	činností,	produktů	a	služeb	na	biodiverzitu 33	–	37	
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název	Gri	indikátoru	*) strana

en13 Chráněná	nebo	obnovená	přirozená	prostředí 33	–	37	

en14 Řízení	dopadů	a	vlivů	na	biodiverzitu 33,	35

en16 přímé	a	nepřímé	emise	skleníkových	plynů	 54

en18 Snižování	emisí	skleníkových	plynů	 42,	54

en20 nox,	Sox	a	jiné	významné	vzdušné	emise	 54	–	55	

en22 Hmotnost	odpadů	 48,	54

en24 nebezpečné	odpady 54

en25 vliv	vypouštění	odpadních	vod 49

en26 ekologický	vliv	produktů	a	služeb 38,	43	–	44	

en27 recyklace 43,	48,	54

en28 pokuty	a	sankce 53

*)	podrobný	název	a	vysvětlení	Gri	indikátorů	dostupné	na	http://www.globalreporting.org/Home/languageBar/Czechlanguagepage.htm	

Gri	indikátory,	které	nejsou	v	tabulce	uvedeny,	jsou	z	hlediska	Zprávy	irelevantní	nebo	nejsou	sledovány.
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