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VZDĚLÁVÁNÍ

lona, požár a podobně. U každé 
této situace jsou uvedeny veš-
keré informace a postupy, jež 
jsou pro danou situaci nejvhod-
nější. Pro lepší zapamatovatel-
nost postupů je vše doplněno 
interaktivním videem.

Projekt tunely.eu směřuje
i za hranice České republiky

Největší výhodu takto řešených 
nenadálých jízdních událostí spatřuji 
v tom, že je problematika tunelů řešena 
komplexně a na jednom místě. Navíc 
některé mimořádné události s variabi-
litou na různá vozidla se vůbec neřeší 
v legislativní rovině ani nikde jinde, 
takže řidiči se k potřebným informa-
cím dostávají jen složitě nebo vůbec. 
A pokud si někdo k podobným infor-
macím dostane (například přes různé 
vyhledávače na internetu), rozhodně si 
nemůže být jistý jejich pravdivostí nebo 
praktičností. 
 Zárukou kvality informací webového 
portálu tunely.eu jsou pravidelné kon-
zultace s odborníky v daných oblas-
tech (Policie ČR, Hasičský záchranný 
sbor ČR, dispečerské pracoviště tunelu 

lečností NDS, což tunely.eu posouvá 
za hranice České republiky na Sloven-
sko. Připojením Slovenska plánovaným 
na listopad 2013 bude portál uveden pod 
novou mezinárodní doménou www.itun-
nels.com. V plánu je rovněž spolupráce 
s dalšími zeměmi Evropské unie. V sou-
časné době probíhají jednání o přístupu 
Chorvatska a Polska.                              ▪
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a podobně).  Další výhodu představuje 
fakt, že většinu postupů lze modifikovat 
na jiné situace, s nimiž se nemusíte se-
tkat právě v tunelu – například porucha 
na dálnici. Navíc u každého typu vozidla 
jsou uvedeny kontrolní činnosti, které 
musí provést řidič vozidla před vlastní 
jízdou, povinnosti související s výbavou 
vozidla a řidiče, včetně základní výbavy 
podle dohody ADR nebo povinných do-
kladů vyžadovaných silniční kontrolou. 
Nechybí zde ani informace o tom, jaká 
školení musí řidiči absolvovat.
 To byl pouze základní popis a výčet 
informací, který tento portál umožňuje. 
Projektu tunely.eu se účastní národní 
i nadnárodní společnosti. V roce 2012 
byla podepsána spolupráce se spo-

Ukázka portálu tunely.eu

Karl–Josef (Joe) Schuermann, 
prezident Evropské asociace čis-
ticích stanic, navštívil Prahu v ob-
dobí, ve kterém se postupně stává 
srdcem logistiky v Evropě, v době 
konání největší logistické konfe-
rence ve střední a východní Evropě 
SpedCHAIN 2012.
 Na závěr každé vzdělávací akce patří ověřování získa-
ných poznatků. Na jeden z posledních kurzů projektu ESF  
č. CZ.1.04/1.1.06/33.00010 podporovaného Evropským so-
ciálním fondem a státním rozpočtem ČR jsme si pozvali 
osobu nejpovolanější k ověření získaných znalostí, prezi-
denta EFTCO. 
 Jazykové i odborné znalosti si účastníci kurzu praktic-
ky mohli ověřit při besedě, která byla formou nejjednodušší  
a mimo oficiální besedy probíhala i v průběhu celé návštěvy, 
tedy od podvečera 6.  do 8. listopadu 2012. 
 Velmi poučná byla přednáška prezidenta EFTCO ke stavu 
příprav na vydávání elektronického ECD spojená s ukázkou 
funkčnosti připravovaného nástroje. Tato forma ECD  by měla 
zvýšit věrohodnost vydaných dokladů a jejich ověřitelnost  
v reálném čase. Základem pro vydávání elektronického ECD 
je nástroj založený na programu Excel, v jehož znalosti jsme 
se v rámci projektu také zdokonalovali.

 Souběžné ověření získaných měkkých dovedností pak pro-
běhlo v rámci 1. mezinárodní konference projektu Chem- 
Log T&T, která se uskutečnila v rámci logistické konfe- 
rence SpedCHAIN 2012, které se zúčastnilo 309 účastníků  
z 11 států. Karl–Josef Schuermann měl prezentaci i zde. Po-
drobnosti naleznete na www.cacs.cz, všechny přednášky pak  
na www.schp.cz. 
 Poděkování za odvedenou práci si zaslouží vedle prezidenta 
EFTCO i David Pinka, předseda CACS, který byl nejen po celé 
dva dny lektorem, ale i pomocníkem při probíhajících diskuzích 
a navazování konkrétních kontaktů.
 Propojení všech vzdělávacích aktivit s praktickým ověřením 
schopnosti komunikace v anglickém jazyce bylo přínosem pro 
manažery všech členských společností do realizace projektů 
zapojených.

ladislav.spacek@cacs.cz  a milan.otajovic@cacs.cz 

Prezident EFTCO v Praze




