Tarmac CZ a.s.

Trvale udržitelný rozvoj je nedílnou součástí
strategie a rozvoje při níž, pomocí ekonomické
prosperity, inovace používaných
technologií, respektování životního
prostředí a komunikace s okolím se
daří uspokojovat potřeby současné
generace aniž by byly ohroženy
generace budoucí.

Lidé - společnost - komunita
BOZP - způsob života
Technologický rozvoj
ŽP - ekosystémy - biodiverzita
Ekonomická prosperita
Budoucí generace
Tarmac CZ nemá srdce z kamene

Odkazy minulosti - planeta Země

Budování dobrých sousedských vztahů s okolím je
jedním z hlavních cílů, které si Tarmac CZ a. s. stanovil.
Zodpovědnost vůči zaměstnancům, společnosti,
životnímu prostředí, bezprostřednímu okolí i široké
veřejnosti probíhá na několika úrovních.

Vztahy s místní komunitou
Spokojenost občanů žijících v bezprostřední blízkosti
okolí provozoven společnosti Tarmac CZ se odvíjí od
stálé komunikace mezi firmou a obecním zastupitelstvem.
Za tímto účelem jsou stanoveny tříleté plány
komunikace a vzájemné spolupráce, které jsou
pravidelně aktualizovány a vyhodnocovány. Výpomoc
obcím materiálem, těžkou technikou, finanční podpora
akcí pořádaných obcí pro své občany, účast zástupců
firmy na zasedáních zastupitelstva a vzájemná
informovanost a pravidelná setkání managementu firmy
se starosty obcí jsou dobrým základem k vzájemnému
respektování svých potřeb.

Vztahy s veřejností
Zájem společnosti Tarmac CZ o veřejnost, její názory,
potřeby, ale i zdraví a bezpečnost je dán uceleným
souborem bezpečnostních projektů, ve kterých je
pozornost zaměřena na ty nejzranitelnější - děti,
mládež, handicapované občany, ale stejně tak na
chodce a řidiče, kterými téměř všichni jsme.
Pomocí těchto bezpečnostních projektů předkládá
Tarmac CZ a. s. veřejnosti vlastní zkušenosti s dodržováním a uplatňováním bezpečnostních zásad a pravidel uvnitř firmy.
Jednotlivé projekty jsou: „Více bezpečí pro děti při
pohybu na ulici“, „Na vozíčku bezpečněji“, „Také cyklista
musí být viděn“, „Myslete na svoji bezpečnost“
a „Dodržováním povolené rychlosti ke zvýšení
bezpečnosti v obcích“.

Sponzorství a charita
Podpora neziskových organizací zaměřených na
ochranu životního prostředí, kulturních zařízení,
dětských zájmových sdružení nebo i přímo dětí z dětského domova je výrazem vysoké společenské
odpovědnosti Tarmac CZ a. s.

Spokojený zaměstnanec spokojená firma
Předpokladem naplňování základní myšlenky trvale
udržitelného rozvoje je zapojení všech zaměstnanců
společnosti Tarmac CZ do procesu vytváření takového
pracovního prostředí, které bude co možná nejvíce
odpovídat jejich představám.
Program „Spokojený zaměstnanec“ dává možnost
každému ze zaměstnanců vyjádřit se k těm oblastem
fungování firmy, které oni sami označili jako nutné se
jimi hlouběji zabývat a nalézt pro ně lepší řešení.
Pravidelná setkání všech zaměstnanců, netradiční
prezentace návrhů na řešení, neformální diskuse,
sportovní a kulturní vyžití přináší spokojenost
zaměstnancům i firmě.

Bezpečnost především
Pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si
Tarmac CZ a. s. stanovil pevné cílové hodnoty.
Jednou ze základních bylo a stále je, pracovat bez
úrazu, a to jak vlastních zaměstnanců tak i zaměstnanců dodavatelských firem.
Tento závazek, který se podařilo splnit v roce 2006,
zůstává pro následující roky zavazujícím. Podporou
jeho dosažení je dlouhodobý projekt, jehož účelem je
ukázat, že bezpečnostní systém zavedený a certifikovaný ve společnosti Tarmac CZ je nejen účelný,
ale i ve shodě s mezinárodně uznávanými standardy
OHSAS 18001:1999.

Prevence
Speciální školení pracovníků Tarmac CZ na všech
stupních řízení mají za úkol seznámit účastníky
s novými bezpečnostními postupy uplatňovanými
v rámci celé skupiny Tarmac, vyhodnocovat
bezpečnostní rizika a včas předcházet potenciálně
kritickým situacím.
Nácvik modelových situací pomáhá účastníkům
školení zvládnout případné rizikové situace.
Přímé diskuse na provozovnách se zaměstnanci
i dodavateli, pravidelné Safety Meetingy, semináře
s bezpečnostní a zdravotní tématikou, informace ve
firemním časopise Slovo kamene a internetových
stránkách je základem pro bezpečnou práci
zdravého zaměstnance, zdravý podnik a zdravé
okolí.

Způsob života
Čerpání neobnovitelných přírodních zdrojů vede
společnost Tarmac CZ k vytváření takového
potenciálu - technologického, finančního i personálního, díky kterému jsou přírodní zdroje
využívány v souladu s principem trvale udržitelného
rozvoje.
Profesionální pracovní tým dokáže vyhodnocovat
potřeby firmy i širokého okolí a odpovědně realizovat
ty nejvhodnější postupy.
Jednou ze základních podmínek, aby mohli
zaměstnanci, ale i jejich rodiny a lidé v okolí
uskutečňovat své pracovní i osobní cíle, je zachování
jejich zdraví a životů, zvyšování odbornosti a informovanosti.
Problematika BOZP je v Tarmac CZ a.s. proto tou
nejvyšší prioritou.

Doprovodné produkty z výroby využívá Tarmac CZ
a.s. co nejekonomičtěji. Nezbavuje se jich, což by
nejen zbytečně zatěžovalo životní prostředí a zvyšovalo náklady, protože likvidace odpadů podléhá
zpoplatnění, ale deponuje je pro jejich ekonomické
využití při potřebných terénních úpravách v okolí
lomů nebo i při sanačních pracích po ukončení těžby.
Vlastní recyklací inertních a stavebních materiálů od
dodavatelů je získáván další vhodný materiál pro
stavební i sanační práce.
Bohužel však dodávka těchto materiálů na místa
jejich možného zpracování, ale ani jejich širší využití
není zatím v České republice příliš rozšířeno. Jedním
z důvodů je možná i celkem snadná ekonomická
dostupnost přírodních materiálů v porovnání
s recyklovanými.

Úspory energií
Důležitým faktorem pro snižování nákladů na výrobu
je snižování energetické náročnosti.
Strategie Tarmac CZ a. s. a cíle stanovené v této
oblasti jsou zaměřeny zejména na efektivní provoz
technologických linek při zachování variability výroby
a investice do nejmodernějších, energeticky
nenáročných zařízení, jako např. nakladače
v pískovně Dubnice, výměna pohonu Powerscreen
v pískovně Rvenice a další.

Kvalita produktů
Investováním do nových zařízení, např. prstových sít
na odhliňovacích zařízeních se docílilo zvýšené
účinnosti procesu a následnému zvýšení kvality.
Rekonstrukce primárních drtičů, změny otáček
odrazových drtičů nebo výměny metacích kamenů za
keramické, zajišťují povýšení výroby jemných frakcí
v požadované kvalitě.

Provozovny Tarmac CZ a. s. jsou postupně
rekonstruovány a vybavovány těmi nejmodernějšími
technologiemi, které jsou v rámci oboru těžby a zpracování surovin dostupné.
V rámci technologického rozvoje byly v posledních
letech rekonstruovány výrobní linky v kamenolomech
Chlum, Plaňany a Košťálov a v pískovně Pamětník.
Zastaralé technologické celky byly nahrazeny stroji
takových značek jako např. Nordberg, Metso,
Svedala a Finlay.
Tyto technologie umožňují nejen zvyšování objemu
výroby, ale také neustálé zlepšování kvalitativních
parametrů výrobků.
Instalace výkonných a moderních odsávacích
zařízení na provozovnách Horní Tašovice Děpoltovice, Plaňany, ale i dalších, je přínosem nejen
v oblasti snížení energií, ale hlavně snížení
ekologické zátěže na životní prostředí. Podstatný
vývoj byl zaznamenán i v oblasti nakládací techniky.
Všechny zastaralé kolové nakladače, které vykazovaly vysokou spotřebu nafty a vzhledem k únikům

ropných látek znamenaly značné nebezpečí pro
životní prostředí, byly postupně nahrazeny stroji
Volvo, Komatsu nebo Caterillar. Tyto nakladače jsou
navíc vybaveny vážícím zařízením, které
umožňuje optimální
tonáž nakládky vozidel, takže nedochází
k nadměrnému zatěžování silnic a úsypů při
přepravě.
Nasazení moderních
a výkonnějších strojů
přímo při těžbě, snižuje
potřeby používání
trhacích prací k rozpojování suroviny.

Globalizace světa vede Tarmac CZ a. s. zamýšlet se nejen nad budoucí generací
zeměpisně blízkou, ale i tou vzdálenou.
Finanční podpora, kterou poskytuje Tarmac
CZ a. s. africkému děvčátku z Keni, dává
možnost školního vzdělání
a gramotnosti dítěti, kterému se
tak zvyšují předpoklady pro
snazší život v nelehkých
podmínkách dnešního světa.
Promyšlené a k přírodě i okolí
šetrné těžební procesy, akční
plány biodiverzity a ochrany
zdraví, nemalé investice do
modernizace technického vybavení
a vnímání Tarmac CZ a. s. veřejností jako
dobrého hospodáře, jsou základním
předpokladem pro trvale udržitelný rozvoj,
zachování rozmanitosti přírody a dobrých
životních podmínek i budoucím generacím.

VIZE Tarmac CZ a. s.
Být stabilní nejúspěšnější firmou vyrábějící a zpracovávající drcené a těžené kamenivo
s ohledem na trvale udržitelný rozvoj a současně zajišťovat uspokojování potřeb
zaměstnanců i prvotřídní služby partnerům při udržení vedoucí pozice v oblasti BOZP
a minimalizaci vlivů na ŽP.
Společnost Tarmac CZ a. s. se zařadila mezi nejvýznamnější těžební společnosti v České republice.
Podnikatelské úsilí a firemní postupy zapracované
do Plánu trvale udržitelného rozvoje, jsou jednou
z cest, jak se vypořádat s tímto pojmem.

Tarmac CZ a. s., Rumjancevova 3, 460 89, tel.: 485 251 911, fax: 482 710 154, e-mail: secretary@tarmac.cz
www.tarmac.cz

Aby rozvoj celosvětové společnosti mohl být trvale
udržitelným i pro příští generace, musí být přírodní
zdroje, které jsou v současné době k dispozici,
využívány efektivně.
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků s praxí
v těžbě a při zpracování nerostných surovin
ochotných a schopných se nejen učit novým
postupům, ale i přinášet nové podněty, je
současným problémem těžebních oborů. Jako by se
zdálo, že veřejnost nabyla dojmu, že bez tohoto
řemesla se již obejdeme, že v dnešní moderní době
již vše máme.
Vrátíme-li se do minulosti, byl to právě technický
pokrok a s ním spojené čerpání přírodních zdrojů,
které nám umožnilo využívat takových samozřejmostí, jako jsou dálnice, letištní runway,
železnice, mosty, ale i produkty zdánlivě s těžbou
nesouvisející, jako je sklo, keramika, elektřina
a další.
Chraňme si výjimečnou bohatost naší Země,
historické dědictví našich předků, nad nímž mnohdy
tajíme dech a dejme příležitost i budoucím
generacím těšit se z toho všeho, co nám planeta
Země dosud nabízí.

