ČISTICÍ STANICE
Cisternový vůz vjíždí do čisticí stanice
společnosti KOVOPROGRESS.

ní zraněného pracovníka z cisterny). ↘
Tento výcvik slouží ke zautomatizování
nezbytných činností v případě havarijní
události.

Počet čištěných
cisteren ročně
Před rokem 2009 byl při plném vytížení
čisticí box provozován non-stop pět dnů
v týdnu a několik hodin v sobotu. Otevřeno bylo od pondělí 6 hodin až do soboty
téhož týdne do 12 hodin. V roce 2009,
v době ekonomické krize, poklesl počet čištěných cisteren přibližně o jednu
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třetinu. Z tohoto důvodu
byly zrušeny noční služby. Současná pracovní
doba čisticí stanice je
ve všední dny od 6 do 22
hodin, v sobotu pak od
6 do 12 hodin.
„Řidiči cisternových vozidel se s našimi zaměstnanci mnohdy již osobně
znají, což umožňuje vycházet našim zákazníkům maximálně vstříc
a
zajistit vyčištění
cisterny, pokud je to nutné, i po pracovní
době,“ upřesňuje Ivan Klouda.

Počet vydaných atestů
ECD roste
Počet vydaných atestů ECD eviduje také
Česká asociace čisticích stanic. V roce
2009 firma KOVOPROGRESS vystavila
2070 ECD, v roce 2010 pak 2260 ECD
a za první tři kvartály roku 2011 bylo vystaveno 1622 ECD.
„Počet vydaných atestů ECD koresponduje samozřejmě i se stavem ekonomiky států střední Evropy. Podle počtu

Rozvoj čisticí stanice
KOVOPROGRESS
V nejbližší budoucnosti by měla v objektu čisticí stanice proběhnout inovace
tepelných zařízení, ochranných prvků
a pravidelná běžná údržba prostor čisticí
stanice.
„Jen nátěry zdí je nutné vzhledem
k prostředí a zatížení opakovat každý
rok. Na mycím boxu se vše „vyčišťuje“
a opotřebovává,“ podotýká s úsměvem
Ivan Klouda.
▪
Ve spolupráci se společností
KOVOPROGRESS
připravil Václav Podstawka

Udržitelnost a změna systému řízení

o je název školení, na kterém jsme si připomenuli také
5 let České asociace čisticích stanic. Ustavující valná hromada se konala dne 12. 10. 2006 v Litvínově.
Od konce roku 2009 realizujeme na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí projekt „Efektivní vzdělávání a
zvýšení adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích
stanic“, podporovaný Evropským sociálním fondem a rozpočtem
České republiky.
CACS tak projekt vzdělávání realizuje vlastně 2/5 doby své existence. Za rok, kdy bude tříletý projekt končit, to bude téměř polovina
doby od založení asociace, jejíž členové se hlásí k plnění principů Responsible Care (Odpovědné podnikání v chemii) a k šíření evropských
standardů při přepravě chemických produktů. Hlavní vizí CACS jsou
čisté přepravní obaly pro chemický a potravinářský průmysl.
Nemůžeme se proto divit, že projekt má významné postavení
v historii:
▸ 6. 6. 2006 – schůzka přípravného výboru na SCHP ČR
▸ 12. 10. 2006 – zakládající valná hromada
▸ 4/2007 – plnohodnotný člen evropské asociace EFTCO
▸ 6. 6. 2007 – první ECD vydáno společností GS Sokotrans
▸ 11/2008 – všech 6 čistících stanic vydává ECD
▸ 11/2009 – podpora a aktivní rozšíření na Slovensko (2 členové)
▸ 12/2009 – start projektu ESF v oblasti vzdělávání pro členy CACS
▸ 20. 10. 2010 – Harvis Nové Mesto nad Váhom vydává první slovenské ECD SK 01-10-00001
▸ 10/2011 – 13 členů/10 čističek vydává ECD
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a obsahu ECD vidíme jednotlivé produkty a směry jejich přeprav. Můžeme
tedy snadno srovnávat,“ vysvětluje Ivan
Klouda. „Má-li počet vydaných atestů
dosáhnout čísel před rokem 2007 (atesty
bez ECD), pak bychom měli vystavit nyní
průměrně 3400 ECD, čemuž by odpovídalo i dosažení ekonomických výsledků
stejně jako před rokem 2007. Jedná se
samozřejmě jen o hrubé srovnání, které
ale ledacos naznačuje.“

Do projektu se podařilo zapojit 9 společností, které splňují
podmínky. Spokojeni
jsou i jejich pracovníci.
Stranou zůstávají jen
3 členové ze Slovenska a Pražské služby,
jako společnost provozující svoji činnost v
regionu České republiky, na který se podpora ESF nevztahuje.
Aktivitou však oplývají téměř všichni. Společnost UNIPETROL
DOPRAVA získala v září jako první člen CACS právo užívat logo
Responsible Care. Projekt modernizace čisticí stanice Pražských
služeb, člena CACS, získal významné ekologické ocenění v rámci 3. ročníku soutěže E-ON Energy Global Award ČR 2011. Čištění
cisteren se tak na chvíli dostalo i do hlavního vysílacího času veřejnoprávní televize.
Velmi úspěšná byla i beseda účastníků školení o udržitelnosti
spojená s exkurzí pro účastníky závěrečného regionálního setkání
ChemLog připraveného SCHP ČR a skupinou AWT.
Další informace naleznete na www.cacs.cz
ladislav.spacek@cacs.cz
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