VYHODNOCENÍ
Semináře zaměřeného na hodnocení průmyslových rizik (pilotní ověření
modulu) konaného dne 24. října v Karviné
Program: dle pozvánky
Počet účastníků: 4
Cíl lektorského dne: provést pilotní ověření produktu č. 8 a představení modelového
zařízení k demonstraci rizik účastníkům zakoupeného v rámci projektu Hodnocení
průmyslových rizik, č. projektu CZ.1.07/3.2.07/03.0035
Obsahem bylo provedení vlastního proškolení účastníků z modulu M16 – požadavky na
požární zabezpečení BPS se současnou zpětnou vazbou a získání praktických připomínek
školených na prezentované moduly
Vlastní vyhodnocení
Lektorského dne se nakonec zúčastnili 4 účastníci. Ostatní z plánovaného počtu 7 se
omluvili z důvodu pracovní zaneprázdněnosti v den konání lektorského dne.
S ohledem na problematiku ověřovaného modulu se lektorského dne zúčastnili lektoři
dalšího v zdělávání z oboru plynárenství. Bohužel účastníci z BPS svoji účast na poslední
chvíli zrušili.
V rámci lektorského dne proběhlo úvodní seznámení potenciálních lektorů z podniků z
MSK s vlastním projektem s jeho způsobem financování, jeho náplní a stanovenými cíli
včetně přednesení níže uvedeného produktu a podání informace k stavu rozpracovanosti
jednotlivých modulů. V rámci lektorského dne bylo rovněž představeno zakoupené
Modelové zařízení pro demonstraci rizik. Na tomto modelovém zařízení byla v rámci
programu demonstrována síla výbuchu zemního plynu.
Připomínky a postřehy účastníků lektorských dní


Účastníci na základě svých zkušeností upozornili na chybějící legislativu v této
oblasti BPS a upozornili na dvojí přístup při projektování BPS. V této souvislosti byl
stručně operativně představen modul v rámci diskuze týkající se legislativy k BPS.



Lektoři projevili zájem o modulu po ukončení projektu a přislíbili i účast na dalších
vzdělávacích akcích k této problematice.



Upozornili na malou aktivitu dozorových orgánů v této oblasti a důsledné využívání
sankcí. S ohledem na stáří BPS na možnost havárii spojených s výbuchy u BPS.



Účastníci ocenili vysokou odbornost a odbornou pohotovost lektorů prezentujících
modul. K vlastnímu modulu nebyly vzneseny požadavky, které by bylo vhodné
doplnit



Účastnící upozornili i na zvýšenou aktivitu ze strany dozoru a hrozící sankce.



zájem o diskusi k dalším zpracovávaným modulům

Závěr
Lektorský den prokázal u zúčastněných lektorů dalšího vzdělávání zájem o tuto problematiku
a vycházel z jejich praktických zkušeností.
Uvítali by i s odstupem času zopakování semináře po ukončení projektu, kterého by se rádi
účastnili pro prohlubování vzdělání v této oblasti.
Byla rovněž diskutována otázka jak přitáhnout k této problematice provozovatele BPS, kteří
si neuvědomují riziky spojená s případným výbuchem plynu.
Velmi se líbilo modelové zařízení, které by i jim v rámci vzdělávání lépe umožnilo
demonstrovat rizika s pojená s výbuchem.
V rámci lektorského dne byly úspěšně podpořeny 3 osoby
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