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CACS v Sokolově
Zástupci členských organizací Čes-
ké asociace čistících stanic si ten-
tokrát dali dostaveníčko ve dnech 
16. a 17. března 2010 v Sokolově. Že 
toho nebylo málo, co vše stihli ab-
solvovat během dvou dnů, o tom 
Vás přesvědčí následující reportáž.

16. 3. 2010
Exkurze na čistící stanici a pra-
coviště nakládky 
Pořádající organizací valné hro-
mady byla domácí společnost GS 
Sokotrans. Na její čistící stanici 
zamířily první kroky návštěvníků 
pod vedením Miroslava Wittnera 
(Hexion Specialty Chemicals), který 
všechny přítomné krátce, ale pou-
tavě seznámil s historií chemické 
výroby v Sokolově, jejíž základy byly 
položeny již počátkem minulého 
století, konkrétněji v roce 1917. 
 Prostory určené k čištění cisteren, 
seznámení s technologií provozu, 
zkušenosti z bohaté praxe – to vše 
představila přítomným jednatelka 
GS Sokotrans Ludmila Szencziová. 
Zodpověděla dotazy svých zvěda-
vých kolegů, i u čištění cisteren pla-
tí, že neděláme vždy všichni všech-
no stejně.
 Jen pár desítek metrů od čistící 
stanice se nachází pracoviště na-
kládky produktů, kde řidič předklá-
dá před nakládkou atest o vyčištění 
cisterny. Obsah své zásuvky psací-
ho stolu odtajnil expedient Václav 
Kohlíček, který konstatoval, že pro-
cento řidiči předložených atestů 
je už vysoké, cca 90% tvoří právě 
Jednotný evropský atest o čištění – 
ECD. Přítomní tak měli možnost si 
prohlédnout si sbírku nejen všech 
tuzemských ECD, ale i mnoho ECD 
vystavených na čistících stanicích 
po celé Evropě. Shoda výrazně za-
vládla, když došlo na přetřes jak 
mnoho dopravců oblast čištění 
pořád podceňuje hlavně s ohledem 
na ušetření nákladů. Ostražitost je 
nutná, rizika jsou příliš velká: zne-
hodnocení obsahu cisterny, nebez-
pečí spontánní reakce, kterou mo-
hou nastartovat zbytky posledně 
loženého produktu v nedokonale 
vyčištěné cisterně – následky mo-
hou být fatální. 

ve skutečnosti hranaté… CACS tímto 
slavnostně zahájila projekt Efektivní 
vzdělávání a zvýšení adaptability za-
městnanců členů České asociace čis-
tících stanic. Informace pro puntičká-
ře: stalo se tak 16. 3. 2010 v 16:15, kdy 
Ladislav Špaček (projektový mana-
žer) seznámil přítomné se zásadami, 
které budou celý projekt doprovázet, 
vysvětlil okolnosti a souvislosti, ape-
loval na členy, aby své zaměstnance 
zapojili do projektu v maximální míře. 
Smysl, přínos, význam, očekávané 
výsledky upřesnil ve svém vystoupení 
Libor Večerek (realizátor vzděláva-
cích projektů) ze společnosti Tempo 
Training & Consulting, která se stala 
vítězem výběrového řízení na do-
dávku školících služeb. Závěrečná 
diskuse se nesla v duchu upřesnění 
jednotlivých pojmů, termínů škole-
ní a dalších náležitostí, které budou 
uplatněny při tvorbě dlouhodobého 
harmonogramu školení. 

17. 3. 2010
První školení 
V prostorách salonku hotelu se dru-
hý den ráno sešli kontaktní osoby 
jednotlivých členů odpovědné za  
realizaci projektu společně s vrcho-
lovými představiteli. První školení 
tak úderem osmé hodiny mohlo za-
čít, téma, které bylo pro danou sku-
pinu účastníků zvoleno neslo název 
„Vedení lidí a téma rovné příležitos-
ti“. Lektorka Irena Wágnerová se 
ujala své role a po pár minutách bylo 
zřejmé, že svou práci prostě „umí“. 
Účastníci přistoupili ke školení více 
než aktivně - nechyběla ani vážnost 
při řešení zadaných úkolů, ani dobrá 
nálada pramenící ze zjištěných sku-
tečností jak často vedení lidí vypadá 
a jak vypadat naopak nesmí. 

4. řádná valná hromada CACS
Valnou hromadu zahájil předseda 
představenstva CACS David Pinka 
poděkováním přítomným za hojnou 
účast, stejně tak za přípravu společ-
nostem Hexion Specialty Chemicals 
a GS Sokotrans. Moderováním prů-
běhu valné hromady byl pověřen 
Robert Bartezcek. Objem činností 
v uplynulém roce zhodnotil David 
Pinka s důrazem na organizaci za-
sedání Evropské asociace čisticích 
stanic (EFTCO) u příležitosti 10. vý-
ročí jejího založení, které se konalo 
v květnu 2009 v Praze. Podrobnější 
informace z EFTCO tlumočil Ladi-
slav Špaček, tajemník CACS. Nechy-
běly plány a vize na další období, 
výsledky hospodaření. Slovo dostali 
samotní účastnící valné hromady. 

 Za zmínku rozhodně stojí předsta-
vení se 1. člena CACS ze Slovenska, 
kterým se stala společnost Harvis, 
společnost představil její jednatel 
Miroslav Hlinka. Zajímavá informa-
ce zazněla z Třanovic, kde připravují 
předehřev vody k čištění pomocí so-
lárních panelů. Staronovým členem 
CACS se po hlasování stala čistící 
stanice Karel Nedorost – Aquatruck. 
Zprávu dozorčí rady přednesl To-
máš Lulek (Moody International), 
usnesení valné hromady zpracoval 
a přítomné s ním seznámil František 
Sedláček (Pražské služby).

Kulatý stůl
Bylo by neúčelné nevyužít přítom-
nosti všech vrcholových předsta-
vitelů jednotlivých společností. 
Toto jednoduché poznání vyústilo 
k aktivitě pojmenované Kulatý stůl 
i přesto, že stoly v místnosti byly 
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NEBEZPEČNÝ NÁKLAD NA KONFERENCI

18. 3. 2010
CACS - spolupořadatel konference
Aby byla reportáž kompletní, je nut-
no se zmínit, že CACS není uzavřená 
do sebe, tentokrát to dokumentuje 

bylo… - ale to se už podrobněji dovíte 
na jiném místě našeho časopisu. 

milan.otajovic@cacs.cz

nisterstvem dopravy, Ministerstvem 
průmyslu a obchodu, Ministerstvem 
životního prostředí ČR, se společnost-
mi Česká asociace čisticích stanic, Čes-
komoravská komoditní burza Kladno, 
DEKONTA, Pražské služby a s Vyso-
kou školou chemicko-technologickou 
Praha. Většinu vystoupení najdete na  
www.schp.cz.         ▪

skutečnost, že působila jako spo-
lupořadatel konference „Chemické 
produkty a jejich životní cyklus“, kte-
rá se konala v Praze na Ministerstvu 
dopravy. Sešlo se zde téměř osm de-
sítek účastníků, ústředním tématem 

 Atmosféra v zasedací síni 
byla velice otevřená. Při-
spěla k tomu Jitka Seitlo-
vá, zástupkyně veřejného 
ochránce práv, nebo např. 
Petr Havelka z České in-
spekce životního prostře-
dí. S tématem Opatření 
k prevenci vzniku nelegál-
ních skladů realizovaná 
Ministerstvem průmyslu 
a obchodu vystoupila Pav-
lína Kulhánková a např. se 
strategickým přístupem v dopravě po-
sluchače seznámil Robert Spáčil.
 V závěru jednání se účastníci shod-
li na tom, že vlastní průběh jednání 
i jednotlivá vystoupení mohou být vý-
znamným přínosem nejen pro přípra-
vu hodnotící zprávy o plnění usnesení 
vlády č. 1076, ale jejich využití může 
být velmi užitečná pro další práce 
v řešené oblasti.
 Konferenci připravil Svaz chemic-
kého průmyslu ČR ve spolupráci s Mi-

18. března se v prostorách Minister-
stva dopravy ČR konala 10. konfe-
rence cyklu ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ 
V CHEMII. Její zaměření směřovalo 
na specifika životního cyklu chemic-
kých produktů, zejména pak na před-
cházení vzniku nelegálních skladů ne-
bezpečných odpadů, tedy problému, 
který hýbal českou společností v roce 
2006 po objevení nelegálních skladů 
v Libčanech, Chvaleticích, Nalžovi-
cích. Konference byla věnována kont- 
role plnění závěrečných doporučení 
z konference pořádané v květnu 2008 
a plnění usnesení vlády č. 1076 ze dne 
27. srpna 2008 O systémových opat-
řeních k předcházení nežádoucím 
situacím v souvislosti s nezákonným 
nakládáním s chemickými látkami 
a odpady. Námět na přípravu vznikl 
během zasedání pracovní skupiny Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu ČR 
k přípravě systému NECHELA, který 
představuje nástroj k řešení problému 
nespotřebovaných chemikálií.

Chemické produkty 
a jejich životní cyklus


