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SPOLEČNĚ MÁME
NEKONEČNÉ MOŽNOSTI
Skupina Advanced World Transport (AWT) je
nadnárodní dopravní a logistická skupina operující
hlavně ve střední a východní Evropě. Má přímé
zastoupení v devíti zemích a širokou síť partnerů
po celém světě. Zajišťuje komplexní služby v oblasti
železniční dopravy a spedice, silniční dopravy
a spedice, kombinované dopravy, letecké
a námořní přepravy a dalších návazných služeb.
Skupina AWT vznikla spojením několika tradičních
společností na trhu nákladní dopravy. Tyto firmy s sebou
přinesly více než 60 let zkušeností, bohatou historii
a mezinárodní renomé. Vedle tradiční dopravy uhlí,
chemických produktů, oceli či papíru skupina posiluje
své postavení také v dopravě pro automobilový průmysl
a v přepravě kontejnerů. Nabízí také rekultivační práce.

WWW.AWTGROUP.EU

Úvodní slovo prezidenta ABPZ
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Jsem rád, že je opět vydáván bulletin našeho
sdružení. V tomto vydání naleznete několik
zajímavých informací z oblasti naší činnosti.
Jak je níže uvedeno valná hromada zhodnotila
naši činnost za rok 2010. Můžeme konstatovat
skutečnost, že se nám práce daří. Věřím, že
naší činností přispíváme ke zvýšení bezpečnosti
v oblasti přeprav nebezpečných věcí po
železnici.
Jsem také rád že výbor sdružení pracuje s
vyrovnaným rozpočtem a že jsme po finanční
stránce nezávislé sdružení.
Valná hromada pověřila výbor k naplnění cílů
určených plánem činnosti na rok 2011. Věřím, že
se nám podaří plánované úkoly splnit.
Příští valná hromada bude, v souladu s platnými
stanovami, volební. Věřím, že se podaří sestavit
výboru sdružení kandidátku složenou z
perspektivních členů, kteří budou zárukou další
činnosti a rozvoje Asociace bezpečnostních
poradců a znalců, o.s.
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Valná hromada Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s.
Valná hromada našeho sdružení proběhla tentokrát v prostorách hotelu Golf v Jesenici u
Rakovníka.

Valná hromada ABPZ se konala 20.4.2001 v
příjemném prostředí v Jesenici u Rakovníka.
Sešlo se celkem 42 účastníků, kteří zhodnotili
rok minulý a naplánovali aktivity na rok letošní.
Nechyběly samozřejmosti, které jsou nedílnou
součástí každé valné hromady: zpráva revizní
skupiny, zpráva o hospodaření, plán činnosti,
návrh rozpočtu.
Mezi milé povinnosti patřilo poděkování a
předání drobné pozornosti Janu Štillerovi a
Vojtěchu Šípovi za jejich dlouholeté působení ve
výboru ABPZ. Valné hromady se zúčastnili i
vzácní hosté: vzájemnou spolupráci ocenili jak

prezident SPV Ing. Pavel Škarabela, tak ing,
Luboš Knížek za Ministerstvo dopravy. Přítomné
seznámil s projektem ChemLog tajemník Svazu
chemického průmyslu ČR Ing. Ladislav Špaček,
který rovněž zdůraznil nezastupitelnou úlohu
bezpečnostních poradců v oblasti přeprav
nebezpečných věcí.
Milan Otajovič
člen výkonného výboru ABPZ

Ing. Ličman informuje o hospodaření ABPZ
p. Zelený poděkoval Ing. Šípovi (vlevo) A p. Štiillerovi za jejich práci ve výkonném výboru

Ing. Pavel Škarabela, prezident SPV

Ing. Špaček, tajemník Svazu chemického průmyslu ČR

Poskytujeme vzdělání v oblastech:

Řízení provozu
Osobní doprava
Nákladní doprava
Kolejová vozidla
Dopravní cesta
Obecně platné zákony
Svářečská škola
Psychodiagnostika

www.dvi.cz

Pneumatický detektor vykolejení EDT 101
Na různých seminářích už několikrát proběhla zmínka o zkouškách detektoru vykolejení.
Protože jsem narazil na internetu (www.vagony.cz) na výborně zpracovaný popis a dostal
jsem souhlas s jeho publikováním v našem bulletinu, mohl vzniknout tento článek.
Detektor vykolejení je pneumatické zařízení
reagující na prudká vertikální zrychlení vozu,
které při překročení nastavené mezní hodnoty
zrychlení otevře kohout záchranné brzdy a
aktivuje nouzové brzdění. Kromě spojení s
hlavním potrubím nepotřebuje přístroj jiné
napájení.
Jedná se o výrobek společnosti Knorr-Bremse
homologovaný podle UIC 541-08.
zdroj: Knorr-Bremse

Vlastní detektor se skládá ze dvou zařízení:
Záchranná brzda pracuje na principu porovnávání
tlaku nad pístem (prostor C) a pod pístem (prostor D).
Dojde - li vlivem otevření ventilu závažím k poklesu
tlaku v prostoru E, sníží se tlak i v prostoru C. Rozdíl
tlaků v prostorech C a D překoná tlak pružiny pístu se
sedlem záchranné brzdy (oranžově) a dojde k
posunu pístu směrem nahoru, kde je otevřeno sedlo
ventilu záchranné brzdy, otvorem B uniká tlak z
hlavního potrubí do ovzduší a následkem toho dojde k
zastavení vlaku. Vlivem zvýšeného tlaku v prostou B
dojde k vysunutí indikátoru vykolejení (čeveně).

Snímač zrychlení. Při dopadu vykolejeného vozu na
štěrkové lože překoná kinetická energie akumulovaná
při pádu vozidla v závaží (žlutě) pružinu a závaží
pohybem dolů vypustí tlak z prostoru E vypouštěcím
otvorem dole do ovzduší. Detektor musí zareagovat
při dosažení zrychlení (v tomto případě záporné)
11,5g. Aby nedošlo k aktivaci detektoru vlivem vibrací
za normálního provozu, nesmí detektor v rámci
necitlivosti zareagovat při zrychlení menším než 6,5g.

Detektor pohotový k funkci

Otvorem v prostoru A, který je spojený s
hlavním (brzdovým) potrubím dojde k naplnění
prostorů A, C, D a E.
V prostoru C je stejný tlak jako v prostoru D,
píst se sedlem záchranné brzdy (oranžově) je
pružinou tlačen dolů.

Detektor aktivní

Vlivem dopadu vozidla na štěrkové lože dojde k
posunu závaží směrem dolů a tím k otevření
sedla ventilu v prostoru E. Stlačený vzduch uniká
odvětrávacím otvorem dole zároveň z prostorů E
a C. Únikem tlaku z prostoru C vznikne rozdíl
mezi tlaky C a D. Vyšší tlak v prostoru D posune
píst směrem vzhůru, kde je otevřeno sedlo mezi
prostory A a B a vzduch z hlavního potrubí uniká
do ovzduší.
Vlivem zvýšeného tlaku v prostou B dojde k
vysunutí indikátoru vykolejení (červeně).

Deaktivace detektoru

Po vypuštění tlaku z hlavního potrubí přestaví
pružiny píst i závaží do uzavřené polohy a
přístroj je opět samočinně připraven k funkci.
Pouze indikátor vykolejení je nutné do
původní polohy vrátit ručně.

Umístění detektoru vykolejení
Detektor vykolejení je montován na čelník
spodku vozu, přívod stlačeného vzduchu z
hlavního potrubí je řešen odbočkou ze
spojkového kohoutu hlavního potrubí (poz. 4).
Pracovní tlak detektoru se pohybuje v rozmezí 4
až 6 bar. V případě poruchy lze detektor vypnout
přestavením páky vypínacího kohoutu (poz. 1)
do vodorovné polohy. Vypínací kohout je
součástí nosiče, na který je namontován vlastní
detektor.
Vozy s instalovaným detektorem vykolejení jsou
označeny piktogramem (poz. 5).
1.
2.
3.
4.
5.

Páka vypínacího ventilu detektoru
Indikátor vykolejení
Výfuk z hlavního potrubí
Spojkový kohout hlavního potrubí
Piktogram instalovaného detektoru

Instalovaný detektor – na fotografii je patrné propojení s průběžným potrubím tlakové brzdy. Zdroj: Klein

www.vagony.cz:
Dovětek Klein: Text a neoznačené obrázky jsou převzaty z prezentace na www.vagony.cz. Na uvedené
adrese naleznete další informace týkající se provozu a techniky železničních vozů. Doporučuji všem
čtenářům navštívit uvedenou internetovou prezentaci. Nezbývá než poděkovat p. Zítkovi za poskytnuté
materiály a těšit se na případnou další spolupráci.

Další zdroje a informace:


Stránky výrobce věnované detektoru vykolejení (CZ)



Informační materiál výrobce k detektoru vykolejení (EN)



Prezentace výrobce na Innotransu 2008 (EN)



Materiál OTIF – Zpráva technické university v Berlíně o provádění zkoušek indikátoru



Technická univerzita Berlín – foto z provádění testů

Se svolením autora převzatý článek serveru www.vagony.cz
autor: p. Zítko
Text, neoznačené foto a grafika autor

Zvláštní ustanovení TE 22 v praxi
Problém plnění zvláštního ustanovení TE 22 u víceúčelových cisternových vozů na
přepravu plynů zařazených u železničních dopravních podniků, které nemají sídlo v ČR.

Ilustrační foto

Již několikrát byla řešena problematika
plnění podmínek zvláštního ustanovení TE
22 řádu RID v praxi. Problémy způsobilo
především přechodné ustanovení 1.6.3.27
odstavec (b) u víceúčelových cisternových
vozů na přepravu plynů:
„Cisternové vozy a bateriové vozy pro
přepravu:
– plynů třídy 2 s klasifikačními kódy,
které obsahují písmeno F, stejně jako
– látek tříd 3 až 8 přepravovaných v
kapalném stavu a látek, jimž jsou v
kapitole 3.2, ta-bulce A, sloupci (12)
přiřazeny kódy cisteren L10BH, L10CH
nebo L10DH
které byly vyrobeny před 1. lednem 2007,
avšak neodpovídají požadavkům zvláštního
ustanovení TE 22 oddílu 6.8.4 platného od 1.
ledna 2007, mohou být dále používány.“

Podle tohoto přechodného ustanovení
mohou být cisternové vozy pro přepravu
hořlavých plynů bez dalšího nebezpečí

(pouze kód F) i nadále používány bez
jakékoli úpravy.
Další provoz vozů řeší přímo zvláštní
ustanovení TE 22 a u vozů zařazených v ČR
následně pokyn Drážního úřadu „Nárazníky
cisternových vozů pro přepravu plynů nebo
zvlášť nebezpečných látek“ ze dne 11. 5.
2010 (celé znění je k dispozici na
internetové prezentaci Drážního úřadu).
V části 7 tohoto pokynu jsou jasně
stanoveny podmínky dalšího provozu
víceúčelových vozů pro přepravu plynů
s/bez crashových prvků:
„ 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, „

Majitel vozu tak má na výběr pouze ze 2
možností:
A) provozovat vůz beze změny počtu
nebezpečných věcí, pro jejichž
přepravu byl cisternový vůz schválen.
To však obnášelo dosazení crash
prvků (nárazníků). Vůz je tak
použitelný i pro přepravu nebezpečné
věci, na kterou se svým zněním
nevztahují podmínky přechodného
ustanovení 1.6.3.27 odstavce (b) –
v tomto případě se jedná typicky o
UN 1005 AMONIAK (ČPAVEK),
BEZVODÝ
B) snížit víceúčelovost vozu pouze na
nebezpečné věci, na které se
ustanovení 1.6.3.27 odstavce (b) řádu
RID vztahuje – v praxi to znamená
především na plyny s kódem „F“.
Opětovně typicky vyloučení přeprav
UN 1005 (alespoň dočasně) v těchto
vozech – viz postup stanovený ve
výše uvedeném pokynu.
Z výše uvedeného je zřejmé, že podmínky
pro další provoz víceúčelových vozů na
přepravu plynů zařazených v ČR byly jasně
stanoveny a co „nezvládl“ řád RID jasně
definoval Drážní úřad ČR.
Vozy zařazené mimo ČR
Do ČR přijíždí velké množství víceúčelových
vozů pro přepravu plynů za účelem
nakládky. Jedná se především o nákladku
hořlavých plynů (pouze kód „F“), tedy
nebezpečných věcí, na které se vztahuje
přechodné ustanovení pododdílu 1.6.3.27
řádu RID, a vozy nejsou osazeny crash
prvky. Přitom ale mají na štítku vyznačenou
nebezpečnou věc, na kterou se uvedené
přechodné ustanovení nevztahuje – tato
nebezpečná věc ale nebude ložena! Je tedy
možné uvedené vozy ložit hořlavým
plynem?
Odpověď na tuto otázku není tak
jednoznačná, jak se na první pohled zdá.
Podle názoru jedné instituce je taková

nakládka bez problémů možná s ohledem
na to, že vůz splňuje podmínky pro přepravu
příslušné nebezpečné věci (protože nemusí
být vybaven crash prvky) - s tímto názorem
se osobně ztotožňuji i já.
Naopak druhá instituce je skálopevně
přesvědčena o tom, že v libovolném
okamžiku musí vůz splňovat podmínky pro
přepravu všech nebezpečných věcí, pro
které byl schválen. Toto v praxi znamená, že
vůz by musel mít crash prvky i v případě
využití příslušného přechodného ustanovení.
S ohledem na výše uvedené se společnost
Unipetrol Doprava, s.r.o. obrátila se žádostí
o stanovení jednoznačného postupu na
příslušný orgán pro kapitolu 6.8 řádu RID,
kterým je Drážní úřad.
Text
dopisu
společnosti
Unipetrol
doprava., s.r.o.:
Obracíme se na Vás se žádostí o poskytnutí
informací o dalším postupu ve věci provozu
víceúčelových
cisternových
vozů pro
přepravu plynů, které jsou zařazeny do
provozu u železničního podniku se sídlem
mimo ČR. Konkrétně se jedná o dodržování
zvláštního ustanovení TE 22 předpisu RID.
V České republice vstoupily v platnost
Pokyny pro nárazníky cisternových vozů pro
přepravu plynů nebo zvlášť nebezpečných
látek. Tyto pokyny dále rozšiřují aplikaci
zvláštního ustanovení TE 22 s ohledem na
přechodné ustanovení v odstavci 1.6.3.27
písmena b) předpisu RID. V kombinaci výše
uvedených pokynů, zvláštního ustanovení a
přechodného ustanovení jsou jednoznačně
stanoveny podmínky pro další provoz
cisternových vozů.
V provozu je však běžné, že si zákazník
pošle k nakládce plynů s klasifikačním
kódem „F“ víceúčelový cisternový vůz
zařazený u železničního podniku, který
nemá sídlo v ČR. Náš dotaz tedy zní: Je
možné
víceúčelové
cisternové
vozy,
zařazené u železničního podniku, který
nemá sídlo v ČR, naplnit nebezpečnou věcí
pro kterou není předepsáno zvláštní
ustanovení TE 22, nebo se na tuto
nebezpečnou věc vztahují přechodná

ustanovení 1.6.3.27 písmena b), ačkoli je na
štítku nádoby vyznačena jiná nebezpečná
věc na kterou se ustanovení TE 22 vztahují
a cisternové vozy nesplňují podmínky
výbavy dle TE 22 (např. crash nárazníky)?
Podle našeho názoru je nakládka těchto
vozů povolena bez dalších opatření na
základě znění přechodného ustanovení
1.6.3.27 písmena b) které umožňuje další
používání vozů vyrobených před 1. lednem
2007 pro přepravu plynů s klasifikačními
kódy obsahujícími písmeno „F“, přičemž
předmětné vozy neodpovídají požadavkům
zvláštního ustanovení TE 22. Plnič
samozřejmě musí dodržet povinnosti
stanovené v pododdílech 1.4.3.3 a 4.3.3.4
předpisu RID.
Jsme přesvědčeni, že se stejně musí
nahlížet i na cisternové vozy, které jsou
zařazeny u železničního podniku se sídlem
mimo ČR a na základě dlouhodobého
nájemního
vztahu
jsou
provozovány
v dlouhodobém
pronájemním
vztahu
subjektem se sídlem v ČR.

Odpověď Drážního úřadu:
Věc : Provoz víceúčelových cisternových
vozů pro přepravu plynů
Podle odst. 6.8.2.5.2 RID po obou stranách
cisternového vozu musí být mimo jiné
napsánytyto údaje:
- pro látky jiné než podle odstavce 4.3.4.1.3
alfanumerické kódy všech příslušných
zvláštních ustanovení TC a TE, které jsou
uvedeny v kapitole 3.2 tabulce A sloupci13,
pro látky přepravované v této cisterně
Toto ustanovení lze vyložit tak, že pokud má
být daná látka v cisterně přepravována,
musí být vždy na cisterně uvedeno zvláštní
ustanovení TE 22, protože pro danou látku
je TE 22 ve sloupci 13 tabulky A uvedeno.
Tedy i v případě, že cisterna nesplňuje
podmínky zvláštního ustanovení TE 22, ale

splňuje přechodné ustanovení uvedené v
odstavci 1.6.3.27 písm. b),
resp. rovněž i pro případ písm. a) u
cisternových vozů, které se mají podrobit
periodické
prohlídce mezi 1. 1. 2011 a 31. 12. 2012.
Vzhledem k tomu, že tento výklad nebude
pravděpodobně
akceptován
všemi
členskými státy a vzhledem k tomu, že
cisterny určené pro přepravu plynů třídy 2,
které v poslední době prošly v ČR
periodickou zkouškou nebyly označeny TE
22 Drážní úřad nebude vyžadovat
označení TE 22 u cisteren, které toto
zvláštní ustanovení nesplňují.
To se týká rovněž cisternových vozů
registrovaných v jiném členském státu EU,
které mají na štítku cisterny uveden kromě
dalších plynů např. amoniak, ale nesplňují
TE 22 a proto amoniak přepravovat
nemohou, ale mohou přepravovat ostatní
plyny, protože splňují přechodná ustanovení
dle odst. 1.6.3.27 b), případně látky, které
zvláštní ustanovení TE 22 nevyžadují. (U
cisternových vozů registrovaných v ČR by
tento případ nastat neměl.)
Znalec, který provádí periodickou nebo
mezidobou zkoušku cisterny pro přepravu
látek
pro které je požadováno zvláštní ustanovení
TE 22 a při tom cisternový vůz podmínky
tohoto zvláštního ustanovení nesplňuje,
avšak splňuje přechodné ustanovení odst.
1.6.3.27, uvede tuto skutečnost do
osvědčení o zkoušce.
Rovněž tak plnič musí při plnění
zkontrolovat, zda cisternový vůz splňuje
přechodné ustanovení odst. 1.6.3.27.
Upozorňujeme, že dle kapitoly 1.2 „plnič“
neznamená fyzickou osobu, která plní
cisternu ale podnik, který nakládá (plní)
nebezpečné věci!
Ing. Jiří Karkoš
náměstek ředitele Drážního úřadu

Jeden z příkladů – na štítku je uveden čpavek a vůz není vybaven crash prvky. Nakládaná
nebezpečná věc ale bude UN 1965 Uhlovodíky, plynné, směs, zkapalněná, j.n. (směs C)…

Radek Klein
viceprezident ABPZ

Vyhlášení platnosti nového řádu RID
Ve Sbírce mezinárodních smluv, v částce 11/2011 bylo dne 12. 4. 2011 vyhlášeno Sdělení
Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2011 Sb.m.s. o přijetí změn Řádu pro mezinárodní
železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o
mezinárodní železniční přepravě (COTIF).

19/2011 Sb. m. s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o
přijetí změn Řádu pro mezinárodní
železniční přepravu nebezpečných věcí
(RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o
mezinárodní železniční přepravě (COTIF).
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve
dnech 16. - 20. listopadu 2009 v Sofii na 47.
zasedání komise odborníků pro přepravu
nebezpečných věcí a ve dnech 19. - 20.
května 2010 v Bernu na 48. zasedání
komise
odborníků
pro
přepravu
nebezpečných věcí byly přijaty změny Řádu
pro
mezinárodní
železniční
přepravu
nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem
C k Úmluvě o mezinárodní železniční
přepravě (COTIF)1.
Změny Řádu vstoupily v platnost na základě
článku 35 § 3 Úmluvy dne 1. ledna 2011 a
tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou
republiku. Tyto změny Řádu nahrazují
změny Řádu přijaté ve dnech 19.-23.
listopadu 2007 v Záhřebu na 44. zasedání
pro
přepravu
komise
odborníků
nebezpečných věcí a dne 16. května 2008 v
Bernu na 45. zasedání komise odborníků
pro přepravu nebezpečných věcí, vyhlášené
pod č. 22/2010 Sb. m. s.
Anglické znění Řádu ve znění změn
přijatých na 47. a 48. zasedání komise
odborníků pro přepravu nebezpečných věcí
a jejich překlad do českého jazyka se
vyhlašují současně.
Zdroj: www.mdcr.cz

Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany
Člen ABPZ p. Pavel Axman zajistil pro naše sdružení možnost exkurze do prostor jaderné
elektrárny v Dukovanech.

Jaderná elektrárna Dukovany je první
provozovanou jadernou elektrárnou v ČR. V
současné době má jaderná elektrárna
Dukovany čtyři bloky VVER 440, typ V 213,
každý o výkonu 440 MW. Každý rok dodává
do sítě kolem 13 TWh elektrické energie,
což představuje asi 20 % z celkové spotřeby
elektřiny v České republice.
V aktivní zóně každého reaktoru je umístěno
312 palivových článku. Každý článek je
tvořen 126 palivovými proutky, ve kterých je
palivo hermeticky uzavřeno. Mimo to je v
reaktoru 37 regulačních kazet s palivovou
částí.
V areálu jaderné elektrárny Dukovany jsou
další dvě jaderná zařízení - sklad použitého
jaderného paliva a úložiště nízko a středně
radioaktivních odpadů.
Jaderná elektrárny Dukovany je umístěna
asi 30 kilometrů jihovýchodně od Třebíče, v
trojúhelníku, který je vymezen obcemi
Dukovany, Slavětice a Rouchovany.
Zdroj: www.je-temelin-dukovany.cz

Pro exkurzi do JE Dukovany byl pro naše
sdružení zablokován termín 12. 10. 2011.
S ohledem na omezenou kapacitu míst je
nutné se přihlásit co možná nejdříve na
emailové adrese ABPZ. Poplatek za účast
na této exkurzi byl stanoven ve výši 300,- Kč
pro členy sdružení. Členové výkonného
výboru
budou
na
základě
Vašeho
požadavku
zajišťovat
ubytování
v Hrotovicích nebo v Náměšti nad Oslavou a
s ohledem na obtížnou dostupnost budou
zajišťovat i event. přepravu k elektrárně.
Vaše požadavky na zajištění ubytování a
přepravy připojte, prosím, k níže uvedené
přihlášce exkurze.
V přihlášce musí být uvedené následující
údaje: titul, jméno, příjmení, číslo osvědčení
bezpečnostního poradce (pro evidenci
našeho sdružení), číslo občanského průkazu
a státní příslušnost. Přihlášením se na tuto
exkurzi se zavazujete dodržovat pravidla
jaderné elektrárny:

-

předem zaslaný seznam účastníků
exkurze nelze dodatečně doplňovat
nebo přepisovat

-

upozornit účastníky exkurze, že
budou při vstupu do elektrárny
procházet stejnou kontrolou, jako
kdyby byly na letišti a pokud má
někdo voperovaný kardiostimulátor,
oznámí tuto skutečnost průvodci a při
vstupu do areálu bude mít o tomto u
sebe doklad

-

-

-

před vstupem do areálu elektrárny je
účastník exkurze povinen oznámit
průvodci,
že
byl
radiologicky
(nukleární medicína) vyšetřen méně
než 48 hodin před dnem konání
exkurze
při samotném vstupu do areálu
elektrárny se účastníci musí prokázat
dokladem totožnosti (občanským
průkazem, popř. cestovním pasem),
který byl uveden na předem
zaslaném seznamu, pokud tento
doklad nebudou mít u sebe
(zapomenou v IC nebo v autobusu,
popř. autě), nebude jim umožněn
vstup do areálu elektrárny
do areálu elektrárny nesmí účastníci
exkurze vnášet mobilní telefony,
fotoaparáty, videokamery, bodné a
střelné zbraně, výbušniny, alkohol či

jiné omamné látky a doporučujeme
odložit a po dobu exkurze uschovat
v určených prostorách (salonek IC,
popř. skříňky na vrátnici) také další
osobní věci, tj. tašky a jiná zavazadla,
klíče, žvýkačky, cigarety apod., aby
byl urychlen průchod přes vrátnici
-

účastníci exkurze nesmí vstupovat do
areálu elektrárny pod vlivem alkoholu
ani jiných omamných látek (drog
apod.). Při vstupu bude náhodně
provedena zkouška na alkohol a
pokud bude zkouška pozitivní u dvou
vybraných účastníků, nebude celé
skupině povolen vstup do areálu

-

v areálu elektrárny se účastníci
exkurze pohybují s průvodcem a
respektují jeho pokyny (držet se
pohromadě,
povinnost
nosit
ochrannou přilbu, návštěvní kartu,
nedotýkat se zařízení ve výrobních
prostorách elektrárny)

-

v areálu elektrárny je zakázáno kouřit

Na závěr bych rád poděkoval p.
Axmanovi, členovi našeho sdružení za
zajištění termínu a pomoc při organizaci
exkurze.
Radek Klein
viceprezident ABPZ

Přihlášení do členské sekce internetové prezentace
S ohledem na problémy při přihlašování do sekce vyhrazené členům ABPZ
došlo k přepracování vstupní brány.
Nově se Vám při vstupu do členské
sekce otevře níže uvedená stránka, na
které naleznete popis postupu pro
přihlášení. Pomocí tohoto postupu si
jednoduše určíte svoje přihlašovací
jméno a heslo.
Pokud se nebudete moci i nadále
přihlásit, kontaktujte nás na emailové

adrese
Asociace
bezpečnostních
poradců a znalců, o.s. stejný postup
použijte i v případě, že neznáte přesně
údaje, které jste zadali do přihlášky.
Přístup do systému není vázán na
počet přihlášení – při zadání špatného
uživatelského jména a hesla nedojde
k zablokování systému.
Radek Klein
viceprezident

Prezentace ABPZ na serveru www.youtube.com
Člen výkonného výboru ABPZ p. Milan Otajovič připravil video prezentaci
ABPZ na serveru www.youtube.com.
Naše sdružení se nově může
představovat
i
pomocí
video
prezentace na serveru s vysokou
návštěvností. Další z prezentací p.
Otajoviče na tomto serveru je
věnována 5 letům činnosti České
asociace čistících stanic, poslední
prezentace je věnována průřezu všech
akcí, které se konali v rámci projektu
Chemlog.

Seznam prezentací s možností jejich
výběru pro přehrání na:
http://www.youtube.com/user/Milan7364

Prezentace věnovaná ABPZ:
http://www.youtube.com/watch?v=PyAi7ZFSqwk

Případně můžete kliknout na níže
uvedený obrázek:

