Czech Republic

Environment

OHSAS 18001:2007

AECOM CZ
Profil společnosti / Company Profile

Kontaktujte / Contact
AECOM CZ
Trojská 92
171 00 Praha 7
Czech Republic
T: +420 283 090 611
F: +420 283 090 658
prague.europe@aecom.com
www.aecom.cz

Služby

Services

Ekologické zátěže
• audity ekologických zátěží
• projektování, realizace a vyhodnocení průzkumů
znečistění
• analýzy rizika kontaminovaných území
• technicko ekonomické studie sanačních opatření
• inženýrská činnost, projektování, řízení
a vyhodnocování sanačních opatření
• sanace ekologických zátěží
• monitoring ekologických zátěží
• monitoring vlivů sanace na lidské zdraví
• supervize sanačních prací

Environmental Damages
• audits of environmental damages
• planning, realization and evaluation of site
investigation
• risk assessment of contaminated areas
• technical economical studies
• engineering, planning and evaluation of ecological
measures
• remediation of ecological damages
• monitoring of ecological damages
• monitoring of remediation influence on human health
• supervision of ecological damages

Ekologické konzultační služby
• ekologické audity
• odpadové hospodářství
• hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
• monitoring podzemních a povrchových vod
• dokumentace a posudky hodnocení vlivu staveb
na životní prostředí (E.I.A.)
• zavádění systémů environmentálního řízení (EMS)
• zabezpečení požadavků integrované prevence (IPPC)
• ekologický outsourcing
• ověřování výkazu emisí

Environmental Consulting Services
• Environmental Due Diligence (EDD)
• waste management planning
• monitoring of underground and surface water
• Environmental Impact Assessment (E.I.A.)
• Environmental Management Systems (EMS)
• Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC)
• environmental outsourcing
• verification of greenhouse gases emissions

Vodní hospodářství
• řízení a supervize výstavby vodohospodářských
projektů
• odvodňování staveb a stavenišť
• protipovodňová opatření

Water Management
• management and supervision of water treatment
construction projects
• construction sites drainage
• flood control measures

Průzkumy
• projektování, realizace a vyhodnocování
inženýrsko geologických a hydrogeologických
průzkumů
• komplexní průzkumy průmyslových zón
• ložisková geologie

Surveys
• planning, realization and evaluation of engineering
geology and hydrogeological surveys
• complex investigation of industrial areas
• economic geology

Podpůrné služby
• podpora řízení a vyhodnocování sanací a průzkumů
(geografické informační systémy, manažerské
informační systémy, databáze, matematické
modelování)
• školící a přednášková činnost v oblasti životního
prostředí
• inženýrská a investorská činnost při výstavbě
• výzkum a vývoj v oblasti chemie, mikrobiologie,
geologie, sanačních technologií, úpravy pitné vody,
čištění odpadních vod a úpravy odpadů
• programování
• zpracování databází SEKM
• konstrukce a tisk map a posterů

Ancillary Services
• support of management and evaluation for
remediation and site investigation (Geographical
Information Systems (GIS), Project Control and
Management Systems (PCMS), databases,
mathematical modeling)
• environmental lectures and training activities
• research and development in the field of chemistry,
microbiology, geology, remediation technologies and
wastewater treatment
• data processing for evidence system of contaminated
sites
• construction and printing of maps and posters

AECOM CZ
Historie
AECOM CZ byla založena v roce 1991
jako společnost poskytující služby
v oblasti životního prostředí pod
obchodní značkou KAP.
V roce 2002 vstupuje do KAPu
strategický investor, americká firma
TYCO a její dceřiná společnost Earth
Tech, jeden z největších hráčů na
světovém environmentálním trhu. KAP je
v důsledku této akvizice přejmenován na
Earth Tech CZ.
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Zahraniční investor se v roce 2008
připojuje k firmě AECOM, špičce mezi
inženýrskými a konzultačními
společnostmi s více než 50 000
zaměstnanci ve 100 zemích na celém
světě. Integrační proces do globální
skupiny AECOMu vyvrcholil v roce 2009
přejmenováním Earth Tech CZ na
AECOM CZ.

Company history
AECOM CZ company has been providing
environmental consulting and
engineering services since 1991,
originally under KAP trade mark.
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Od svého vzniku v roce 1991 jsme
úspěšně zrealizovali 2500 projektů pro
téměř 1500 tuzemských i zahraničních
zákazníků.

In 2002 we were acquired by a strategic
investor, American company TYCO and
its branch Earth Tech, one of the world´s
largest players on the environmental
market. Following the acquisition KAP
was renamed to Earth Tech CZ.

Současnost
Sídlem naší společnosti je Praha,
regionální pobočky působí v Brně,
Liberci, Ostravě a Plzni. Jsme členem
profesních sdružení AFI, CACE, Svazu
průmyslu a dopravy, dále jsme
registrováni v databázi Světové banky a
na seznamu konzultantů Evropské banky
pro obnovu a rozvoj.

In 2008 Earth Tech has joined AECOM, a
leading global provider of technical and
management support services to both
government and commercial clients with
more than 50 000 employees in 100
countries around the world. The
integration process into the global group
of AECOM was completed in 2009 by
renaming Earth Tech CZ to AECOM CZ.
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AECOM CZ je držitelem certifikátů
systému řízení jakosti ISO 9001:2008,
systému environmentálního
managementu ISO 14001:2004 a
systému řízení BOZP dle OHSAS
18001:2007.

Since its foundation in 1991 AECOM CZ
successfully completed more than 2500
projects for nearly 1500 local and foreign
clients.
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1. Hradčany letiště / Hradčany Air Base
Sanace zemin a podzemní vody / Clean Up of soil
and groundwater
Klient / Client: Obecní úřad Ralsko / Municipality of
Ralsko

2. Ostrava Karolina
Sanace zemin a podzemní vody / Clean Up of soil
and groundwater
Klient / Client: OKD, a.s. / Coal mining company

3. Litvínov Chemopetrol
Analýza rizik, supervize sanačních prací / Risk
Assessment, Clean Up Work Supervision
Klient / Client: FNM ČR / National property fund of the
CR

AECOM CZ today

4. Soběslav JDZ
Sanace zemin a podzemní vody / Clean Up of soil
and groundwater
Klient / Client: JDZ a.s., Soběslav

5. Rumunsko Petrobrazi / Romania Petrobrazi
Sanace lagun s rafinerskými kaly / Clean Up of Oil
Sludge Ponds
Klient / Client: Petrom SA

AECOM CZ is headquartered in Prague,
with regional offices in Brno, Liberec,
Ostrava and Pilsen. We are a member of
professional associations of AFI, CACE,
and Confederation of Industry of the
Czech Republic; further on we are
registered in World Bank database and
on the list of EBRD consultants.
AECOM CZ is certified with the quality
management system ISO 9001:2008,
environmental management system ISO
14001:2004 and health and safety
management system OHSAS
18001:2007.
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