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Úvodní slovo prezidenta ABPZ
Vážené kolegyně a kolegové,
Valná hromada zhodnotila činnost našeho sdružení za minulé volební období. Vážím si práce všech členů výkonného
výboru – někteří aktivně pracují ve výkonném výbor již čtvrté volební období. Za práci a pomoc všem stávajícím členům
výkonného výboru děkuji. Rád bych touto cestou poděkoval také Ing. Šípovi a panu Štillerovi, kteří byli na vlastní žádost
z výkonného výboru uvolněni, za jejich práci při vytváření našeho sdružení a činnost ve výkonném výboru. Věřím, že nově
zvolení členové výkonného výboru pánové Ing. Křípal a Ing. Kratochvíl přinesou do práce výkonného výboru nové
myšlenky a elán.
Naše sdružení potřebuje ke své činnosti určité finanční prostředky. K jejich získání jsme (mimo jiné) vydali předpis RID
v tištěné podobě. V našem vydání předpisu RID jsou umístěny reklamy společností zabývajících se problematikou nebo
manipulacemi s nebezpečnými věcmi. Chci Vás, členy ABPZ, touto cestou požádat o pomoc při získání dalších reklam
společností v předpise RID, který bude platit od 01.01.2011. Podrobnější informace získáte od kteréhokoliv člena
výkonného výboru ABPZ.
Za pár týdnů se blíží prázdniny a tím i čas dovolených, dovolte mi proto Vám všem a prostřednictví Vás i Vašim rodinám
popřát pěkné léto a příjemně prožitou dovolenou.
Vladimír Zelený
prezident ABPZ

Možnosti uhrazení členského příspěvku za rok 2010
Rozhodnutím valné hromady byl stanoven členský příspěvek ve výši 400,- Kč/člen.
Členský příspěvek je možno uhradit:
1) Uhrazením v hotovosti na některé akci pořádané ABPZ
2) Bezhotovostním převodem na účet ABPZ:
IČO: 26636760
DIČ: nejsme plátci DPH
Číslo účtu: 51-2527220287/0100 - KB Kralupy nad Vltavou
Variabilní symbol: číslo osvědčení bezpečnostního poradce - pokud budete provádět bezhotovostní platbu za
více bezpečnostních poradců z jedné organizace můžete použít číslo osvědčení kteréhokoli
z nich. Tuto skutečnost nám ovšem musíte oznámit odesláním informačního emailu na
adresu: dgsa@seznam.cz pro jednoznačnou identifikaci Vaší platby.
Kontaktní adresa:
Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s.
P.O.BOX 17
530 04 Pardubice 4
3) Jiným způsobem
V tomto případě nás prosím kontaktujte na emailové adrese dgsa@seznam.cz se sdělením Vašeho požadavku.
Pokud budete potřebovat podklad pro uhrazení této částky pro svého zaměstnavatele, vyčkejte s úhradou do doby,
kdy bude na internetové prezentaci ABPZ v sekci vyhrazené pro členy zveřejněn zápis z konání valné hromady.
V souladu s platnými stanovami Vás o zveřejnění tohoto dokumentu budeme informovat.

Radek Klein,
viceprezident ABPZ
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Valná hromada ABPZ
Ve dnech 21. – 22.4.2010 se uskutečnila v rekreačním středisku Prudká valná hromada Asociace bezpečnostních
poradců a znalců, o.s. Valné hromady se zúčastnilo 41 ze 117 platných členů našeho sdružení. Jako hosté valné
hromady přijali pozvání Ing. Manfred Schubert ze společnosti Railtest a Ing. Jiří Karkoš, náměstek technické sekce
Drážního úřadu.
Valná hromada odsouhlasila Výroční zprávu za rok 2009 i plán činnosti pro rok 2010. Z plánu činnosti bylo
odsouhlaseno pořádání semináře o provozu železničních vozů pro přepravu nebezpečných věcí. Tento seminář jsme
měli v plánu pořádat již v minulém roce, ale nepodařilo se jej realizovat. Pro tento rok byl vybrán termín pořádání
semináře na 15. – 16.9.2010 s tím, že místo bude ještě upřesněno. Pravděpodobně bude seminář uskutečněn
v Kralupech nad Vltavou.
Pro velký úspěch návštěvy jaderné elektrárny v Dukovanech nabídl člen sdružení p. Axman zajištění opětovné
návštěvy tohoto zařízení. O datu konání této akce Vás budeme včas informovat.
Jako poslední ze seminářů by měl být připraven seminář o změnách v předpisu RID které vejdou v platnost od
1.1.2011. Uspořádání tohoto semináře je vázáno na vyhotovení překladu nového znění předpisu a s největší
pravděpodobností i na jeho vydání našim sdružením. Termín tohoto semináře tak může být přesunut na začátek roku
2011.
Valná hromada dále schválila Zprávu o hospodaření ABPZ za rok 2009 a vzala na vědomí Zprávu revizní komise. Na
základě návrhu výkonného výboru valná hromada schválila stejnou výši členského příspěvku jako v roce 2009 – tj.
400,- Kč/člen.
Na vlastní žádost byli z výboru uvolněni členové ABPZ p. Jan Štiller a Ing. Vojtěch Šíp. Rádi bychom jim touto
cestou poděkovali za jejich práci ve výkonném výboru. Nově byli do výkonného výboru jmenováni Bc. Jindřich
Křípal (bezpečnostní poradce společnosti OKD, Doprava a.s. – od 1.5.2010 se společnost přejmenovala na AWT) a
Ing. Quido Kratochvíl (bezpečnostní poradce společnosti Unipetrol Services, s.r.o.).
Závěry následné diskuze:
- návštěva jaderné elektrárny v Dukovanech
- výbor obešle členy sdružení dotazníkem za účelem sběru kontaktních údajů pro potřeby všech našich členů.
Vyplnění tohoto dotazníku bude dobrovolné a jeho výstupy budou zveřejněny v sekci internetové prezentace do
které mají přístup pouze členové sdružení
- dále se diskutovalo o provozu fóra pro výměnu zkušeností bezpečnostních poradců. V současné době je fórum
plně provozní. Registrace je možná pouze vyplněním potřebných údajů na adrese: http://www.dgsarid.cz/forum/ucp.php?mode=register&sid=f2fc9cc81665c9953b9fdc8968b2e61c Je tak zabráněno nežádoucím
příspěvkům. Doporučujeme našim členům fórum využívat a vyměňovat si zkušenosti a poznatky z jejich praxe.
Složení výkonného výboru a revizní komise:
Výkonný výbor
Ing. Josef BEDNAŘÍK
p. Stanislav HÁJEK
p. Radek KLEIN
Ing. Quido KRATOCHVÍL
Ing. Svatopluk KŘIVÁNEK
Ing. Bohumil LIČMAN
p. Vladimír ZELENÝ

– externí bezpečnostní poradce
– ČD Cargo, a.s.
– Unipetrol Doprava, s.r.o.
– Unipetrol Services, s.r.o.
– Severozápadní dopravní společnost, spol. s r.o.
– Ryko Plus spol. s r.o.
– externí bezpečnostní poradce

Revizní komise
Bc. Jindřich KŘÍPAL
p. Marie DOMSKÁ
p. Milan OTAJOVIČ

– Advanced World Transport a.s.
– DVI, a.s.
– Advanced World Transport a.s.

Prezidentem sdružení zůstává nadále p. Vladimír Zelený, viceprezidentem p. Radek Klein a tajemníkem Ing. Josef
Bednařík.
Zápis z valné hromady bude k dispozici na internetové prezentaci ABPZ v sekci vyhrazené členům sdružení
bezprostředně po podepsání zápisu a jednotlivých protokolů o hlasování. O vyvěšení tohoto dokumentu Vás budeme
informovat.
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p. Zelený seznamuje valnou hromadu se Zprávou o činnosti asociace za rok 2009

účastníci valné hromady ABPZ

účastníci valné hromady ABPZ
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host valné hromady Ing. Schubert seznamuje účastníky s novým systémem kontrol dvojkolí. V pozadí jsou
zaměstnanci společnosti D&COMM který představili systém telematiky

prostředí rekreačního střediska Prudká
Poděkování patří p. Otajovičovi za poskytnutí fotografií a členům výkonného výboru za přípravu valné hromady.
Radek Klein,
viceprezident ABPZ
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Nárazníky cisternových vozů pro přepravu plynů nebo zvlášť nebezpečných látek
Za účelem dodržení jednotného postupu při uplatňování požadavků na nárazníky cisternových vozů pro přepravu
plynů a některých dalších zvlášť nebezpečných látek vydává Drážní úřad následujícího pokyny:
1. Rozsah platnosti
Tyto pokyny platí pro nárazníky cisternových vozů určených pro přepravu plynů třídy 2 nebo pro přepravu některých
dalších zvlášť nebezpečných látek podle Řádu RID. Pokyny stanovují požadavky a postup na výměnu stávajících
nárazníků kategorie A nebo C u starších cisternových vozů provozovaných v režimu RIV za nárazníky kategorie AX
nebo CX, které jsou vybaveny integrovanými tlumícími prvky („crash“ prvky) schopnými pohltit energii od nárazu
vozu („crash“ nárazník).
Pokyny neplatí pro nárazníky novějších cisternových vozů, které musí být uváděny do provozu v souladu
s příslušnými předpisy pro interoperabilitu (zejména TSI RST WAG), ani pro cisternové vozy s tlumícími prvky
zabudovanými v jiných součástech spodku vozu než v náraznících (např. mezi nárazníkem a čelníkem).
2. Základní požadavky na nárazníky cisternových vozů
Nárazníky cisternových vozů pro přepravu plynů třídy 2 nebo některých dalších zvlášť nebezpečných látek musí být
schopny pohltit energii o velikosti stanovené RID (viz níže), zejména se jedná o cisternové vozy určené pro přepravu
látek, jimž je v kap. 3.2, tabulce A, sloupci (13) RID přiřazeno zvláštní ustanovení TE 22 odst. 6.8.4 b).
3. Požadavky na cisternové vozy pro přepravu plynů, pro které není přiřazeno TE 22
1. Cisternové vozy, které byly vyrobeny před 1. lednem 1986 podle předpisů platných do 31. prosince 1985, nemusí
být vybaveny nárazníky s minimální pracovní absorpcí 70 kJ podle odst. 6.8.3.1.6 RID (nárazníky kategorie C
podle vyhlášky UIC 526-1) a smějí být podle přechodných předpisů 1.6.3.33 RID dále používány.
2. Cisternové vozy, které byly vyrobeny po 1. lednu 1986 musí být podle odst. 6.8.3.1.6 RID vybaveny nárazníky
s minimální pracovní absorpcí 70 kJ (nárazníky nejméně kategorie C podle vyhlášky UIC 526-1).
Poznámka: Podmínky uvedené v bodech a) a b) neplatí pro cisternové vozy pro přepravu plynů, které musí být
vybaveny „crash“ nárazníky podle zvláštního ustanovení TE 22 odst. 6.8.4 b), u nichž musí být bez ohledu na
datum výroby cisternových vozů splněny podmínky uvedené v bodě 4).
4. Požadavky na cisternové vozy pro přepravu látek, pro které je přiřazeno TE 22
1. Cisternové vozy pro přepravu látek, jimž je v kapitole 3.2, tabulce A, sloupci (13) RID přiřazeno zvláštní
ustanovení TE 22 odst. 6.8.4 b), musí být schopny pohltit nárazovou energii o hodnotě nejméně 800 kJ na
každém konci vozu.
2. Cisternové vozy pro přepravu:
o plynů třídy 2 s klasifikačními kódy, které obsahují písmeno (písmena) T, TF, TC, TO, TFC nebo TOC,
stejně jako
o látek tříd 3 až 8 přepravovaných v kapalném stavu a látek, jimž jsou v kapitole 3.2, tabulce A, sloupci
(12) přiřazeny kódy cisteren L15CH, L15DH nebo L21DH,
které byly vyrobeny před 1. lednem 2005, avšak neodpovídají požadavkům zvláštního ustanovení TE 22 odst.
6.8.4 (b) platného od 1. ledna 2005, mohou být podle přechodných předpisů 1.6.3.27 (a) RID dále používány.
Musí však být nejpozději do 31. prosince 2010 dodatečně opatřeny „crash“ nárazníky, aby jejich schopnost
absorpce energie činila alespoň 500 kJ na každém konci vozu.
Avšak pro tyto cisternové vozy, které se mají podrobit periodické prohlídce a zkoušce podle odstavce 6.8.2.4.2
nebo 6.8.3.4.6 mezi 1. lednem 2011 a 31. prosincem 2012, smí být toto dodatečné dosazení „crash“ nárazníků
provedeno nejpozději do 31. prosince 2012.
3. Cisternové vozy pro přepravu:
o plynů třídy 2 s klasifikačními kódy, které obsahují písmeno F, stejně jako
o látek tříd 3 až 8 přepravovaných v kapalném stavu a látek, jimž jsou v kapitole 3.2, tabulce A, sloupci
(12) přiřazeny kódy cisteren L10BH, L10CH nebo L10DH,
které byly vyrobeny před 1. lednem 2007, avšak neodpovídají požadavkům zvláštního ustanovení TE 22 odst.
6.8.4 (b) platného od 1. ledna 2007, mohou být podle přechodných předpisů 1.6.3.27 (b) RID dále používány.
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5. Shrnutí požadavků
Shrnutí požadavků uvádí následující tabulka:
Pol.

Látky dle Řádu
RID

Období výroby
cisternových vozů

Minimální
absorpce pro
jeden
nárazník

Ustanovení Řádu
RID od 1.1.2009

Právní závaznost
předpisů pro další
používání cisternových
vozů

Plyny třídy 2

Do 31.12.1985

Není
stanovena

6.8.3.1.6

Bez omezení

vyjma plynů v pol.
čís. 2 a 3

Od 1.1.1986

70 kJ

Do 31.12.2004

250 kJ

čís.
1

2

3

Plyny třídy 2
s písmeny T, TF,
TC, TO, TFC nebo
TOC a látky tříd 3
až 8 s kódy L15CH,
L15DH nebo
L21DH

Plyny třídy 2
s písmenem F a
látky tříd 3 až 8
s kódy L10BH,
L10CH nebo
L10DH

1.6.3.33

Od 1.1.1986

TE 22, 6.8.4 (b)

Do 31.12.2010

1.6.3.27 (a)

Do 31.12.2012 při
periodické zkoušce
prováděné v období mezi
1.1.2011 a 31.12.2012

Od 1.1.2005

400 kJ

TE 22, 6.8.4 (b)

Od 1.1.2005

Do 31.12.1985

Není
stanovena

6.8.3.1.6

Bez omezení

Od 1.1.1986 do
31.12.2006

70 kJ

Od 1.1.2007

400 kJ

1.6.3.33
Od 1.1.1986
TE 22, 6.8.4 (b)

Od 1.1.2007

1.6.3.27 (b)

6. Požadavky pro výměnu a dosazení „crash“ nárazníků
Výměna a dosazení „crash“ nárazníků musí být provedeno v souladu s příslušnými předpisy, zejména musí být
splněny následující podmínky a požadavky:
1. přestože výměna a dosazení „crash“ nárazníků není změnou na drážním vozidle ve smyslu zákona o dráhách a
jeho prováděcího předpisu a nepodléhá tudíž schválení Drážním úřadem, je nutno s ohledem na konstrukci spodku
vozu pouze doložit, že se jedná o schválený typ vozu, který splňuje požadavky na pevnost konstrukce vozu podle
dokumentu ORE B12 RP 17, tj. že je konstruován a zkoušen na zatížení podélnou statickou silou nejméně 2000
kN, resp. podélnou dynamickou silou 3000 kN; pokud není tento parametr definovaný v technických podmínkách
daného typu vozu, je nutno splnění tohoto požadavku dokladovat nárazovou zkouškou,
2. pro ověření pevnosti cisternového vozu vybaveného „crash“ nárazníky jsou postačující zkoušky uvedené v kap.
1.4 vyhlášky UIC 573,
3. v případě, že při výměně stávajícího nárazníku dané kategorie dochází i ke změně kategorie nárazníku je nutno
doložit výpočet součinnosti táhlového a narážecího ústrojí ve smyslu zprávy ORE B36/R32 a vyhlášky UIC 520
čl. 2.3,
4. „crash“ nárazníky musí splňovat požadavky zvláštního ustanovení TE 22 odst. 6.8.4 b) RID,
5. požadavky zvláštního ustanovení TE 22 se považují za splněné, jestliže jsou uplatněny body 1.4. a 1.1.6 vyhlášky
UIC 573 (tj. když cisternové vozy jsou vybaveny nárazníky nejméně kategorie C podle vyhlášky UIC č. 526-1)
nebo jsou uplatněny předpisy 1.6.3.27 RID,
6. požadavky zvláštního ustanovení TE 22 jsou rovněž splněny, jestliže cisternový vůz je vybaven „crash“
nárazníky, které odpovídají požadavkům odst. 7 normy EN 15551 a jestliže rám spodku vozu vyhovuje odst. 6.3 a
pododstavce 8.2.5.3 EN 12663-2: 2010,
7. typ „crash“ nárazníku schvaluje notifikovaná osoba vydáním certifikátu o přezkoumání typu nebo certifikátu o
shodě podle zvláštních právních předpisů,
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8. výrobce „crash“ nárazníku prokazuje shodu s přezkoumaným typem vydáním ES prohlášení o ověření podle
zvláštních právních předpisů,
9. za povinnost výměny a dosazení „crash“ nárazníků je zodpovědný držitel (provozovatel) cisternového vozu,
10. po výměně a dosazení „crash“ nárazníků a po splnění všech požadavků příslušných ustanovení RID musí být
provedeno označení cisternového vozu alfanumerickým kódem zvláštních ustanovení TE 22,
11. po výměně a dosazení „crash“ nárazníků musí být znalcem uznaným Drážním úřadem ve smyslu odst. 6.8.2.4.5
RID provedena mimořádná zkouška podle odst. 6.8.2.4.4 RID, která zahrnuje ověření shodnosti nárazníku se
schváleným typem, ověření konstrukčních charakteristik nárazníku, kontrolu upevnění nárazníku na vůz a
kontrolu označení cisterny alfanumerickým kódem TE 22,
12. údaje o výměně a dosazení „crash“ nárazníků postoupí držitel cisternového vozu Drážnímu úřadu k evidenci.
7. Požadavky pro provoz cisternových vozů s „crash“ nárazníky
Při provozu cisternových vozů s „crash“ nárazníky musí být dodrženy následující podmínky:
1. aby bylo při přepravě plynů a některých dalších zvlášť nebezpečných látek zajištěno, že nárazníky cisternového
vozu splňují předpisy RID z hlediska bezpečnosti, je povinností dotyčných účastníků přepravy (zejména plniče,
odesílatele, dopravce a provozovatele cisternového vozu) přesvědčit se o splnění požadavků vztahujících se na
jejich činnost ve smyslu odst. 1.4 RID,
2. po působení tlumících prvků energie „crash“ nárazníků a jejich plastické deformaci musí být dodržen postup podle
zvláštního ustanovení TU 38 odst. 4.3.5 RID,
3. u cisternových vozů s víceúčelovým použitím pro přepravu plynů je rozhodující, zda některý plyn, pro jehož
přepravu je cisterna schválena, má přiřazeno zvláštní ustanovení TE 22, nadále zůstává v seznamu látek, které se
smějí v cisterně přepravovat a je vyznačen na štítku cisterny a obou stranách cisternového vozu podle odst. 6.8.3.5
RID,
4. pokud má být některý plyn ze seznamu látek povolených k přepravě vyloučen z víceúčelového použití, musí být
tato změna přepravního určení schválena Drážním úřadem jako změna na drážním vozidle ve smyslu zákona o
dráhách a provedena mimořádná zkouška podle odst. 6.8.2.4.4 RID.
8. Seznam předpisů a normativních dokumentů:
• Řád RID platný od 1.1.2009.
• Vyhláška UIC 520: 7. vydání, 12.2003 (Nákladní vozy, osobní a zavazadlové vozy - součásti tažného ústrojí normování).
• Vyhláška UIC 526-1: 3. vydání platné od 1.7.2008 (Nákladní vozy – nárazníky se zdvihem 105 mm).
• Vyhláška UIC 573: 7. vydání z 1.10.2007 platné od 1.10.2008 (Technické požadavky pro konstrukci cisternových
vozů).
• EN 12663-2: 2010 – Železniční aplikace – Konstrukční požadavky na skříně železničních vozidel – Část 2:
Nákladní vozy.
• EN 15551: 2009 – Železniční aplikace – Železniční vozidla – Nárazníky.
• TSI RST WAG (2006/861/ES) – Rozhodnutí Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému
„Kolejová vozidla – nákladní vozy“ transevropského konvenčního železničního systému a jeho doplňku
2009/107/ES.
• Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
• Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského
železničního systému,

V Praze dne 11.5.2010
Ing. Vladimír Hájek
vedoucí odboru PNV
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Přeprava nebezpečných věcí z pohledu prezidenta EASA
Našim prostřednictvím položil několik otázek p. Pellejerovi, prezidentovi
Evropské asociace bezpečnostních poradců šéfredaktor časopisu Nebezpečný
náklad p. Václav Podstawka.
Jesus Pellejero: Velmi rád jsem odpověděl na níže uvedené zajímavé otázky,
protože se jedná o náš závazek k bezpečnosti přepravy…
Nebezpečný náklad: Jak se v Evropě vyvíjí situace z hlediska bezpečnosti přeprav nebezpečných věcí?
Je zcela jasné, že všichni lidé podílející se na přepravě nebezpečných věcí dle ADR/RID/ADN, jako je odesílatel,
dopravce, atd. a Asociace bezpečnostních poradců a znalců nebo EASA se významným způsobem podílejí a přispívají
k bezpečnosti přepravy. Nesmíme zapomínat, že v oblasti bezpečnosti přepravy nebezpečných věcí mají bezpečnostní
poradci v souladu s čl. 1.8.3 ADR/RID/ADN důležitou úlohu, jsou zodpovědní za poskytování pomoci při prevenci
rizika, které je vlastní takové činnosti, z tohoto důvodu bych řekl, že bezpečnost přepravy se každým dnem zvyšuje a
že je také jedním z našich cílů.
Je podle vás tato situace uspokojivá?
Není snadné odpovědět na tuto otázku, protože podle mého názoru a zkušeností nemůžeme říci, že taková situace nebo
stav je uspokojivý. Z hlediska bezpečnosti se musíme vždy snažit o její zvyšování a nesmíme zapomenout na důležitou
frázi: „bezpečnost je k nezaplacení, bezpečnost je neopomenutelná.“
Co má na bezpečnost přeprav nebezpečných věcí největší vliv?
V souladu s čl. 7.5.7 ADR/RID „Manipulace a ukládání“ musí být všechny kusy řádně zajištěny pomocí různých typů
zajišťovacích prostředků jako jsou upínací pásy, posuvné přepážky, stavitelné opěrky, atd... a co se týká cisteren,
cisternových kontejnerů je důležité respektovat stupeň plnění.
Jednou z důležitých informací je, že: k haváriím na evropských silnicích dochází, protože náklad nebyl řádně
uložen a zajištěn.
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Dnes všichni bezpečnostní poradci vědí, že v souladu s částí 6 Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů...
ADR/RID/ADN jeden z největších vlivů na bezpečnost přepravy mají obaly, jako jsou sudy, krabice, pytle, IBC,
cisterny a obaly pro přepravu volně ložených nebezpečných věcí.
K tomu je ještě důležité mít na paměti, že je velmi důležité zvolit správný obal dle přiřazeného UN čísla a obalové
skupiny a zde má bezpečnostní poradce důležitou roli, radí při volbě vhodného obalu a dohlíží na správné zajišťování
nákladu.
Který druh přepravy nebezpečných věcí je podle vás nejbezpečnější a od jakého druhu přeprav naopak hrozí největší
nebezpečí (silnice, železnice, moře, řeka, letadlo)?
Opět se jedná o otázku, na kterou nelze snadno odpovědět. Nejdříve mi dovolte říci, že: riziko je úměrné úrovni
chemického rizika a také, že riziko je úměrné „velikosti“ potenciální havárie.
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Různé typy přeprav jsou zcela odlišné, silniční, železniční, mořská,
říční nebo letecká přeprava se velmi liší a každá má své klady a zápory,
např. při přepravě po silnici nelze přepravovat velká množství (do 25
tun), na druhou stranu tento náklad projíždí obcemi, tunely,
průmyslovými zónami atd., při přepravě po železnici se jedná o větší
množství v několika vagónech, ale riziko havárie je menší a stejně tak i
následky pro veřejnost, obdobně lze nahlížet i na přepravu po moři, v
letecké přepravě se ve srovnání s jinými typy přepravy přepravují jen
malá množství nebezpečných věcí.
Pokud se budu snažit odpovědět na Vaší otázku přičemž budu mít na
mysli riziko, můžeme říci, že při přepravě po silnici nebo železnici
existuje vyšší riziko než při přepravě po moři, z tohoto důvodu je třeba
se řídit požadavky předpisů a dodržovat správnou praxi při zajišťování
bezpečnosti přepravy nebezpečných věcí.
Jaký je váš názor na využívání kombinované dopravy silnice/železnice
při přepravách nebezpečných věcí z hlediska bezpečnostního
poradenství a bezpečnosti těchto přeprav?
Podle mého názoru použití kombinované přepravy silnice/železnice je
nejlepší způsob přepravy nebezpečných věcí, protože riziko při této
přepravě je nižší a také proto, že se v Evropě snižuje intenzita přepravy
po silnici, čímž se přispívá k nižšímu znečištění životního prostředí
emisemi.
Z hlediska poskytování služeb bezpečnostních poradců na silnici i
železnici je to jednodušší a mnohem více profesionální pro všechny bezpečnostní poradce, protože existuje dobrá
kontrola „z místa odesílání – do místa příjmu“ při obou typech přepravy a také proto, že ADR i RID mají prakticky
shodné normativní požadavky.
Jak může bezpečnost přeprav ovlivnit právě Evropská asociace bezpečnostních poradců?
Jak bylo zmíněno již v první otázce, my jako EASA a ABPZ, musíme přispívat k bezpečnosti přepravy nebezpečných
věcí, zvýšením citlivosti a výcviku všech účastníků (odesílatelů, dopravců, příjemců, atd.) majících vliv na bezpečnost,
a opět nesmíme zapomenout, že všichni výše zmínění musí mít své bezpečnostní poradce, z tohoto důvodu, my z
EASA – Evropské asociace bezpečnostních poradců, i ABPZ, musíme přispívat k a podporovat bezpečnost,
bezpečnost musí být naší prioritou a také naším požadavkem.
Poznámka překladatele: obě asociace vlastně sdružují bezpečnostní poradce, pomáhají jim ve výkonu jejich funkce,
zajišťují jim informační podporu a další vzdělávání v této oblasti (např. organizace různých seminářů). Kromě toho se
lze v případě problémů na asociaci obrátit a vyžádat si odbornou radu. EASA by také měla zastupovat všechny
evropské asociace, které jsou jejími členy při projednávání změn předpisů platících pro přepravu nebezpečných věcí
na jednání příslušných pracovních skupin jmenovaných pro přípravu takových předpisů/jejich aktualizací (2-letý
cyklus).
Jaký názor máte na současnou podobu dohod ADR, RID, IMDG Code, IATA, ADN? Jak se s těmito dohodami a
předpisy bezpečnostním poradcům pracuje?
V roce 2001 došlo ke známé a velmi důležité harmonizaci mezi těmito předpisy (ADR,
RID, ADN, IMDG Code, IATA), což zajisté znamená výhodu, pokud se ptáte na
doplnění vydávané ve dvouletých cyklech, má odpověď zní ANO, souhlasím s tím, aby
vycházely doplňky z několika důvodů, z nichž hlavním je samozřejmě bezpečnost.
Při odpovědi na druhou otázku mi dovolte být upřímným, jedná se o jednu
z nejdůležitějších věcí, kterou bych z pozice EASA rád do detailu prodiskutoval a chtěl
bych připravit návod „Správná praxe bezpečnostního poradce“, který by nás nabádal ke sdílení zkušeností,
podávání návrhů a sdílení nápadů za účelem získání správných, opravdu profesionálních bezpečnostních poradců a
nakonec také pro účely zjednodušení naší práce, vždy je však třeba myslet BEZPEČNĚ.
Beru-li v úvahu stejné otázky a přemýšlím-li v intencích interního i externího bezpečnostního poradce, z mého
hlediska lze odpovědět ano, práce s těmito bezpečnostními předpisy je snadná, zejména ve významných/velkých
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společnostech, pro které je bezpečnost prioritou číslo jedna, problém však nastává, pokud bezpečnostní poradce
pracuje pro malé společnosti nebo společnosti, které nechápou správně tyto bezpečnostní předpisy, v tomto případě se
nejedná o jednoduchý úkol pro bezpečnostního poradce.
Myslíte si, že tyto předpisy mají nějaké nedostatky? Pokud ano, tak v jakém směru?
Tedy, dohody a bezpečnostní předpisy se musí vždy vyvíjet, tak aby byly schopny zaznamenat nové myšlenky,
návrhy, doporučení, poznatky a zkušenosti, to znamená být v nepřetržité změně.
Říci, že bezpečnostní předpisy mají nějaké nedostatky by nebylo správné, samozřejmě bezpečnostní předpisy můžeme
zlepšit, ale je třeba poznamenat, že se musí jednat o vzájemnou dohodu mezi všemi účastníky, včetně bezpečnostních
poradců, z tohoto důvodu musím říci ještě jednou jak je důležité sdílet zkušenosti, získávat ponaučení z havárií a
skoronehod a obě tyto aktivity lze považovat za výborný nástroj pro zlepšování bezpečnosti.
Z hlediska všech věcí zmíněných v dotazníku, tak jak to chápu a cítím já je, že je velmi důležité, aby všechny národní
evropské asociace byly integrovány do EASA, která bude uznána jako nevládní organizace v rámci Hospodářské
komise spojených národů pro Evropu jako možný představitel názorů, návrhů, doporučení, myšlenek atd. na společné
schůzce k ADR/RID/ADN.
Co si myslíte o pojištění bezpečnostních poradců z hlediska ochrany před způsobenou chybou (chybou a následnou
havárií)? Jaký je Váš názor na tuto otázku?
Jedná se o druhou důležitou věc pro bezpečnostní poradce, jsme lidé, osoby a samozřejmě se můžeme dopustit chyby,
jejímž následkem může být havárie, a proto je opět velmi důležité sdílet zkušenosti, abychom znali následky havárie,
abychom se z nich mohli poučit a analyzovat „co se stalo a proč se to stalo“ a co je mnohem důležitější, zabránit
opakování podobných nehod/havárií.
Z těchto všech důvodů musíme mít pojištění bezpečnostních poradců, ale musíme rozlišovat mezi interními a
externími bezpečnostními poradci.
Podle mých zkušenosti (ne při haváriích) chyby interního bezpečnostního poradce jsou kryty pojištěním společnosti,
ve které bezpečnostní poradce pracuje, externí bezpečnostní poradce by si měl takové pojištění zařídit a hradit sám.
Jesus Pellejero
EASA Chairman
Ing. Quido Kratochvíl
člen výkonného výboru

Jesus Pellejero a Vladimír Zelený – podpis smlouvy o členství ABPZ v EASA
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ABPZ má roll up
Díky iniciativě člena výkonného výboru p. Milana Otajoviče má naše sdružení svůj roll up.
Jedná se o reklamní systém pro mobilní prezentaci na principu rolovacího systému. Okamžitě lze roll up instalovat
nebo naopak sbalit do jeho základny, která je vybavena podstavci - rozměr roll upu je 850 x 2 000 mm. Roll up
zhotovila reklamní agentura Miger (www.miger.cz).
Účastníci valné hromady již mohli vidět roll up „přímo v akci“. Nově bude roll up umisťován na všechny akce, které
bude ABPZ pořádat, nebo na kterých se bude podílet.
Vzhledem k tomu, že p. Otajovič tvořil „spojku“ mezi členy výkonného výboru a majitelem reklamní agentury, patří
mu poděkování za vysokou míru trpělivosti s jakou uplatňoval požadavky jednotlivých členů výboru. Stejně tak
bychom chtěli poděkovat majiteli reklamní agentury který kvůli našim připomínkám návrh roll upu 3x předělával.
Ještě jednou díky.

Radek Klein,
viceprezident ABPZ
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Cesta kontejneru BBC
Na podzim loňského roku skončilo sledování kontejneru, který BBC vybavila přijímačem GPS aby tak bylo množné
sledovat jeho pohyb. O začátku této cesty jsme Vás informovali v bulletinu 2/08.
Kontejner BBC je běžný typ skříňového kontejneru o délce 40 stop (FEU). Pro stanovení kapacity přepravních prostředků
(především lodí) se uvádí kapacita v TEU. TEU je označení kontejneru s délkou 20 stop – platí tedy, že FEU = 2xTEU.
Jako první zásilku převezl kontejner 15 120 lahví 12 let staré skotské whisky do Číny.
Bohužel i kontejnerové přepravy zasáhla globální krize a proto kontejner zůstal od dubna do července nevyužit
v japonském přístavu Yokohama.
Přesto se podařilo získat zajímavé výsledky. Za 421 dnů urazil kontejner celkem 51654 mil. 47076 mil lodní dopravou,
3229 mil železniční dopravou a 1349 mil po silnici. Vzdálenost, kterou kontejner urazil, se rovná 2,08 oběhům Země.
zdroj: www.bbc.co.uk/thebox
Ing. Quido Kratochvíl
člen ABPZ
Radek Klein
viceprezident ABPZ
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