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Na kvalitu lepenky má velký vliv nasákavost

strana 14

Lepenkové bedny jsou klasickými
přepravním obaly využívanými
i k přepravě nebezpečných věcí.
Musí však splňovat příslušné požadavky vyplývající z mezinárodních
přepravních předpisů.

Měsíc ve skladu

Kdo se chce prosadit, spěchá na EmbaxPrint
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Zhruba měsíc jsem se snažil zjistit, jak
se u nás nebezečné věci skladují. Je měsíc
dostatečná doba nebo je to málo? Nějaký
ten týden navíc by dobrý určitě byl, říkal
jsem si, když se mě grafik ptal, kdy mu pošlu podklady. V České republice se skladuje různě. Působí tady šestnáct distributorů
chemikálií, kteří ke skladování a distribuci
používají skutečně sofistikované technologie. Splňují nejpřísnější kritéria jak po provozní stránce, tak po stránce bezpečnostní
či ekologické. Stejně tak si vysokou úroveň
skladování drží výrobní závody.

Jak se vyvíjí ADR a RID?
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Týmová práce poradců ČD
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Bezpečný a ekologický terminál v Sedlnicích
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Implementace nového IS: Styl funguje lépe
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Jaká je firemní kultura ve vaší společnosti?
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Skladnální odhalení!
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Nebezpečné věci se skladují rovněž v některých moderních logistických areálech,
kde mají pro tuto činnost vyhrazené speciální komory. Ne všechni logističtí operátoři je ale dostatečně využívají. Někde
zejí prázdnotou, jinde v nich najdete třeba
uskladněné lahve s vínem nebo dokonce
motocykl. Tyto prostředky k dosažení dobré nálady sice nejsou podle žádné dohody
klasifikovány jakožto nebezpečné, nicméně
při neadekvátním používání či požívání se
nebezpečnými skutečně mohou stát.
Ale konec legrace. V České republice se
bohužel skladuje také „na divoko.“ Některé firmy sice vábí zákazníka na nízké ceny,
ale také na katastrofální úroveň skladování. Vzhledem k tomu, co vlastně skladují,
si zahrávají s ohněm jak pomyslným, tak
mnohdy skutečným.

Vloni se podařilo odhalit
čtyři sklady, které obsahovaly
vysoce toxické látky, bojové
otravné látky a jaderné materiály. Jakým způsobem byly
tyto látky likvidovány?

Brno ve znamení ekologie
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Chemický poplach v policejní akademii
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Jak zkrotit náklad?
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24 hodin denně ve střehu
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Je mu sedmadvacet a řídí práci i padesátiletých mazáků, které podle potřeby vysílá do
celé Evropy. Václav Kysilka pracuje ve společnosti BlueTrucks jako dispečer cisternových
přepravod roku 2005 a během této doby si
u podřízených vybudoval slušný respekt.

Václav Podstawka,
šéfredaktor
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