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NA KONFERENCI

Chemický poplach
v Policejní akademii

V úterý 3. dubna se v areálu Policejní akademie České republiky konala 3. mezinárodní konference ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII, kterou pořádal Svaz chemického průmyslu České republiky. Mediálními
partnery se staly časopisy ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PODNIKÁNÍ
a NEBEZPEČNÝ NÁKLAD. Akce, která se konala k 15. výročí vzniku Policejní akademie, se zúčastnilo 129 návštevníků.

N

a konferenci vystoupila řada
odborníků působících jak
v chemickém průmyslu, tak
v oblasti přepravy nebezpečných věcí. Mezi přednášejícími se
objevili rovněž zástupci Policie ČR.
Konferenci zahájil Jan Dlouhý, ředitel infrastruktury společnosti Spolek
pro chemickou a hutní výrobu, podle jehož mínění je dnešní doba pro
podnikání v chemii příznivá. Pokrok
oproti dřívějšku spočívá především
v dostatečném množství informací.
Jan Dlouhý však upozornil, že informací není nikdy dost, a proto je konference ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ
V CHEMII bezpochyby přínosem.

Úroveň kontrol přispívá
ke kvalitě přeprav
S úvodní přednáškou vystoupili Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu, a Ladislav Špaček,
který ve Svazu chemického průmyslu
zastává funkci sekretáře pro zdraví,
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bezpečnost a životní prostředí. Prostor dostalo téma Evropská regulace v rámci chemického průmyslu.
Posluchači byli seznámeni mj. s Responsible Care (Odpovědné podnikání v chemii), což je celosvětové dobrovolné hnutí působící od roku 1985,
a s hlavními úkoly a cíli Svazu chemického průmyslu.
Poté se slova ujal Jiří Došek, vedoucí střediska pro přepravu nebezpečných věcí ADR, RID, ADN ÚSTAVU
SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ DOPRAVY - DEKRA, aby představil vybrané změny
v dohodě ADR pro rok 2007. Upozornil, že pokud není stanoveno jinak,
látky a předměty ADR mohou být přepravovány do 30. června 2007 podle
předpisů ADR platných do 31. prosince 2006. Jiří Došek seznámil všechny
přítomné s povinnostmi odesílatele,
dopravce a příjemce, přičemž kladl
důraz nejen na jejich povinnosti, ale
také na specifikaci těchto tří subjektů, které se na přepravě nebezpečných věcí z největší části podílejí.

S další přednáškou přišel Jan Dlouhý, který se na problematiku nebezpečných věcí díval očima přepravce.
Po něm se slova ujal Jaroslav Vondráček, ředitel společnosti LC Sokotrans zabývající se přepravou nebezpečného nebezpečných věcí tříd ADR
3, 5, 6.1, 8 a 9. Jaroslav Vondráček
zdůraznil kvalitativní zázemí dopravní firmy, které by mělo spočívat v odpovídajících typech cisteren, v kvalitě
zaměstnanců a v systému kontroly
umožňujícím předcházet závadám.
„Každým rokem přibývá firem obchodujících s chemickým zbožím. Některé z nich zajímá jen obchod a na logistiku bohužel důraz příliš nedávají.
Klademe na ně určité požadavky, ale
když jsou přísné, obrátí se často na jiného dopravce, který už tak důsledný
není,“ upozornil Jaroslav Vondráček
a na závěr svého vystoupení vyjádřil
spokojenost se stoupající úrovní policejních kontrol přeprav nebezpečných věcí, které bezpochyby přispívají
ke zvyšování úrovně těchto přeprav.
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Odlehčení silniční dopravě by
zvýšilo bezpečnost přeprav
Ze silnice na železnici posluchače
přesměroval jednatel firmy BohemiaKombi Vladimír Fišer, jenž představil projekt Bohemia Express. Ten
zahrnuje efektivní systém přepravy
ložných jednotek v kombinaci silnice/
/železnice mezi Českou republikou,
severní a západní Evropou a propojení sítě ČD s evropskou sítí rychlých
vlaků kombinované dopravy. Vladimír Fišer jako příklad uvedl přímé
vlaky z Lovosic do uzlů v Duisburgu
a Hamburku. Zdůraznil nutnost odlehčit nákladní silniční dopravě, což
by zajisté přispělo ke snížení bezpečnostních rizik.
Z dalších přednášek zaujalo např.
vystoupení Davida Pinky, předsedy
České asociace čisticích stanic. Ke
stěžejním cílům asociace v současné době náleží přispět k bezpečnější
přepravě chemických látek, zapojit se do plnění principů Responsible Care (nastavení bezpečnostních
a kvalitativních požadavků při přepravě), spolupráce s výrobci a dopravci
v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (HSE) a zapojení se do
řízení EFTCO (The European Federation of Tank Cleaning Organisations)
jako její řádný člen.
„Naše hlavní cíle vedou ke snížení
zbytečných přesunů prázdných ciste-
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ren po území České republiky a tím
ke snížení energetické náročnosti
přepravy, odlehčení dopravních tras,
a zejména ke snížení znečištění životního prostředí a k odpovědnému zacházení s nebezpečnými chemickými
látkami. Cílem České asociace čisticích stanic je být platformou pro čisté
přepravní obaly,“ uvedl David Pinka.

Policie upozorňuje:
Je nutné zabezpečit náklad
Zástupce policejního prezídia Pavel
Nosek posluchače seznámil se stavem dopravní nehodovosti. Policie
má nebezpečné věci rozdělené do tří
kategorií – pevné, kapalné a plynné,
přičemž nejvíce nehod bylo zaznamenáno při přepravě kapalin.
„Stále více se zaměřujeme na zabezpečení nákladu v nákladním prostoru vozidla. Při nedostatečném zabezpečení budeme trvat okamžitém
odstranění závad,“ vyslal David Nosek
varování nezodpovědným řidičům.
V odpoledních hodinách došlo k vyvrcholení akce, kterou důstojně
ukončila ukázka zásahu Hasičských
záchranných sborů a společnosti
Dekonta. Obě složky názorně předvedly, jak se postupuje při likvidacích
havárií nebezpečných látek, ať už po
stránce ekologické nebo z hlediska
záchrany lidských životů. Konference
ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII

Opakování je matkou
moudrosti
„Konference byla velice poučná. Všichni
měli možnost na vlastní oči vidět, co zásah
hasičů při likvidaci havárie a záchraně lidského života obnáší. Celá akce byla velice
dobře koordinovaná, takže následky případné havárie by jistě byly zcela eliminovány. Pokud to srovnám s obdobím, kdy
jsme v této branži začínali, jedná se o skutečně velký pokrok. Na přednáškách jsme
se sice dozvěděli to, co již dávno víme, jenže opakování je matkou moudrosti, takže
to byl nesporně přínos.“
Vladimír Drozd,
prokurista,
Brenntag CR

nepředstavila žádné závratné novinky. Na jednotlivých přednáškách byly
často zdůrazňovány aspekty, s nimiž
se lidé působící v oblasti podnikání s nebezpečnými látkami setkávají
v každodenní praxi. Na problémy je
však nutné stále poukazovat a snažit
se o jejich odstranění. Jen tak se podaří naplnit myšlenku odpovědného
podnikání v chemii.
Václav Podstawka
INZERCE
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Ukázka zásahu hasičů a Dekonty
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