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NA SILNICI

aměstnanci čisticí stanice UNIPETROL Doprava z Litvíno-
va měli v sobotní ráno 12. 11. 2011 svůj cíl jasný - Soko-
lov, kde pořadatelem dalšího z řady školení byla domácí 

společnost GS SOKOTRANS. Téma školení Aplikace ISO norem 
do každodenní práce, které v rámci realizace projektu „Efektiv-
ní vzdělávání  a zvyšování adaptability zaměstnanců členů České 
asociace čisticích stanic“ už tradičně přednášel Radoslav Černý, 
tentokrát přitáhlo nejen zástupce čisticích stanic. Pozvání při-
jaly Nicole Krauzová a Lucie Zicklerová z dopravní společnosti  
LC SOKOTRANS. 
 Konfrontace v přátelské atmosféře mezi čisticí stanicí a do-
pravcem přinesla mnoho zajímavých, užitečných názorů a pozná-
ní z druhé strany barikády. Konstatováno bylo, že nic není ideální 
a ani černobílé, každá strana má své požadavky na kvalitu ze stra-
ny odběratelů svých poskytovaných služeb. Dopravce samozřej-
mě vyžaduje od čisticí stanice před následným přistavením k na-
kládce dokonale vyčištěnou cisternu tak, aby v průběhu přepravy 
nehrozilo poškození kvality přepravovaného zboží, z toho plynoucí 

případné reklamace a bylo vyloučeno riziko mimořádné událos-
ti vlivem nežádoucí reakce chemických látek. Stejně tak přihlíží 
logicky na to, aby jeho autocisterna či cisternový kontejner měly 
co nejkratší dojezdové vzdálenosti mezi čisticí stanicí a následnou 
nakládkou, v případě odmítnutí nakládky z důvodu nekvalitního 
čištění vznikají opakovanou jízdou na čisticí stanici zbytečné více-
náklady. Zvyšující se požadavky na kvalitu přepravovaných látek ze 
strany odesílatelů mělo jednoznačnou odezvu: na další školení při-
zvat k odborné diskusi producenty látek, které jsou přepravovány 
a následně čištěny a to jak z chemického, tak i potravinářského 
průmyslu. 
 Nechyběla ani tradiční prohlídka čisticí stanice, kam účastníky 
školení pozvala jednatelka GS SOKOTRANS, Ludmila Szencziová. 
Nezaujatý pozorovatel celého průběhu školení by jistě ocenil ote-
vřenost, ochotu, vstřícnost k výměně názorů, zkušeností a poznat-
ků z každodenní práce.
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