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Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s.

RYKO a.s.
Dělnická 1408/29
406 65 Děčín VI
Česká republika
www.ryko.cz
info@ryko.cz
Tel: +420 412 506 260
Fax: +420 412 506 210

Společnost RYKO a.s. je soukromá certifikovaná opravna železničních nákladních vozů. Hlavní činností
jsou především:
· opravy, rekonstrukce a technické prohlídky všech druhů železničních nákladních vozů
· revize, prohlídky a tlakové zkoušky cisternových vozů
· čištění železničních cisternových vozů
Opravna je certifikována od těchto drážních subjektů: CD Cargo, VPI, ZSSK, DB Schenker, SNCF.
Dále pak opravna vlastní mimo jiné osvědčení na opravy od EBA, od SLV Hannover na svařování
(DIN 6700-2, TRT 009).

RYKO PLUS spol. s r.o.
Dělnická 645/69
405 02 Děčín VI
Česká republika
www.rykoplus.cz
info@rykoplus.cz
Tel. +420 412 598 208
Fax +420 412 539 469

Společnost RYKO PLUS spol. s r.o. pronajímá převážně železniční cisternové vozy, které plně vyhovují
předpisům RIV a jsou vhodné pro přepravu látek dle RID třídy 3, 6.1, 8 a 9.
Zajišťuje služby technické a administrativní správy vozů.

Úvodní slovo prezidenta ABPZ
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
V našem dalším bulletinu Vás informujeme o
dalších zajímavých akcích a to především o
seminářích projektu Chemlog.
Protože ani naše sdružení nechce zůstávat
pozadu, připravili jsme v termínu 7. a 8. 12. 2011
seminář s názvem "Práce bezpečnostního
poradce v širších souvislostech", který se bude
konat v hotelu Jesenice (Jesenice u Rakovníka).
V rámci tohoto semináře chceme prodiskutovat
problematiku činnosti, zjištěných nedostatků ale i
drobných závad při každodenní náročné práci
bezpečnostního poradce. Podrobné informace o
konání semináře obdržíte v příštích dnech.
Nesmíme zapomenout ani na blížcí se přípravu
voleb v rámci příští valné hromady našeho
sdružení. Rád bych Vás proto touto cestou
požádal o zaslání Vašich návrhů a případných
nominací na složení výkonného výboru a revizní
komise. Můžete tak ovlivnit i další činnost
našeho sdružení – ve zvoleném složení budou
členové výkonného výboru a revizní komise
pracovat v období let 2012 – 2014.
Protože se nám stále schází materilály, bude do
konce tohoto roku vydán ještě jeden bulletin.
Vladimír Zelený
prezident ABPZ
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CHEMLOG na východní hranici EU
Svaz chemického průmyslu ČR se podílel na přípravě Konference ChemLog „Intermodální doprava na koridoru V“, která se uskutečnila ve dnech 22. – 23. června na překladištích
v lokalitách Dobrá (SK), Čop (UA) a Záhony (HU).
Ve dnech 21. - 24. 6. 20011 se uskutečnil
seminář
projektu
ChemLog,
věnovaný
přepravám přes hraniční uzel Čierna nad
Tisou/Čop/Záhony.
Řešitelem projektu je Svaz chemického a
farmatického průmyslu Slovenské republiky ve
spolupráci se Svazem chemického průmyslu
ČR, Regionálním rozvojovým holdingem z
Budapešti a regionem NOVARA v Itálii.
Cílem zasedání byla prezentace možností
překládkových kapacit a poskytovaného servisu
na Slovensku, v Maďarsku a Ukrajině na
mezinárodním koridoru 5 pro chemický průmysl.

Vystoupení jednotlivých zástupců partnerských
stran byla velmi kvalitní, z nichž však byla
nejvíce oceňována prezentace Źelezniční
společnosti Cargo Slovakia, a.s., vedená panem
Ing.
Vladimírem
Bučkem,
ředitelem
Východoslovenských překladišť (VSP), který
nám i v praxi předvedl nový komplex 8/8.
Hlavnímu koordinátorovi projektu panu Ing.
Jaroslavu Čermákovi a jeho týmu patří velké
poděkování za snahu a osobní obětavost při
organizování této velmi zdařilé a prospěšné
akce.

Článek Svazu chemického průmyslu ČR spolu s prezentacemi a dalšími fotografiemi nalaznete na
adrese:
http://www.schp.cz/html/index.php?s1=1&s2=4&s3=5&s4=4&s5=2&s6=0&m=1&typ=clanky&recid_cl=2471

Fotogalerii našeho sdružení naleznete na adrese:
http://abpz.galerie.cz/5310481-chemlog-sk-ua-hu-06-2011
Ing. Josef Bednařík
tajemník ABPZ
milan.otajovic@awt.eu
bezpečnostní poradce
ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

ABPZ na česko-německém semináři
„Využití řeky Labe pro dopravu chemických látek“

Zástupci výboru ABPZ se dne 31. 8. 2011
zúčastnili česko německého semináře „Využití
řeky Labe pro dopravu chemických látek“, který
se konal v zámečku Děčín.
Po jednání klíčových hráčů ve slovenské
Šoporni, které bylo věnováno čisticím stanicím a
setkání na východní hranici EU věnovanému
koridoru V, jednalo se o další akci uspořádanou
v rámci projektu ChemLog, zabývajícího se
spoluprací ve střední a východní Evropě v rámci
logistiky chemických látek.
Tentokráte
byly
prezentovány
výsledky
dosavadních studií na téma splavnosti Labe,
nechyběl ani pohled na problematiku od
představitelů Ústeckého kraje, ve kterém je
soustředěna výroba ve všech oborech chemie.
Jaká je současná situace na Labi v SRN a jaké
jsou perspektivy, o tom informovali členové
Ministerstva dopravy Saska-Anhaltska.
Neformální diskuse pokračovala i v průběhu
plavby do Hřenska právě místy, kde by v
budoucnu mohl být vybudován vodní stupeň
Děčín, zaručující splavnost Labe téměř
celoročně.
milan.otajovic@awt.eu
bezpečnostní poradce
ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Problematika protihlukových stěn z pohledu bezpečnosti
Následující článek je plně převzatý z Dopravního webu na adrese www.dopravni.net. Protože jsme obdrželi souhlas s publikováním, přinášíme Vám tento materiál ve stejné podobě, v jaké je k dispozici na výše
uvedeném odkazu.
Protihlukové stěny mohou být pro cestující nebezpečné!

Ve čtvrtek 5. 5. 2011 se v Plané nad Lužnicí
konala
zkouška
proniknutí
profesionálního hasičského sboru protihlukovou stěnou. Proniknutí stěnou „Heraklitovou“ se podařilo. Pokus
proniknout stěnou betonovou, kterých je však na
koridorech
90%,
se
stal
naprostým,
ale očekávaným, fiaskem.
Na tuto akci byli příslušníci sboru vybaveni veškerou dostupnou technikou. Pokus o roztroušení

stěny motorovým rozbrusem byl po dvou minutách ukončen. Do panelu se podařilo vyříznout
cca 15cm zářezu, oba typy kotoučů byly opotřebeny tak, že nebylo možné další použití. Pokus o
řez za pomoci elektrody za hoření kyslíku skončil
za dvě minuty jakýmsi důlkem o velikosti husího
vejce.

Dvě minuty řezání PHS

Co tedy výsledek přinesl?
Jedinou možností, jak se dostat k postiženým za
protihlukovou stěnu, je její rozebrání jeřábem, podobné tomu jako když se tato buduje.
Čas potřebný na tuto akci nelze počítat na minuty, ale spíše na hodiny. A to za předpokladu, že
se jeřáb na místo vůbec dostane. Všichni víme,
že s přibývajícím časem úspěšnost záchrany
zraněných prudce klesá.
Je tedy zřejmé, a dnes již potvrzené, že tyto stěny snižují zásadním způsobem bezpečnost železniční dopravy. Zatím „pouze“ spolykaly miliardy z kapes daňových poplatníků. Závažnější
bude, a zde již pouze nelze malovat čerta na
zeď, až dojde k prvním obětem a to včasným
neposkytnutím pomoci potřebným. Kdo bude
ten, kdo prohlásí, ano je to naše vina? Bude to
projektant, bude to vlastník, kdo bude odškodňovat pozůstalé? Tato aktuální otázka by se
měla začít řešit.
Nástupem ministra Bárty na malou chvíli svitla
naděje, že se posoudí a projedná nařízení vlády
ČR 148/2006, platné od 1. 6. 2006, které zpřísňuje požadavky na ochranu před hlukem a vib-

racemi Evropské unie. Navíc toto nařízení stanoví pouze limity, nikoli způsob ochrany. Tudíž
výběr „opatření“ je na zadavateli. A způsobů
ochrany je spousta stačí zajet do zahraničí. Bohužel zůstalo jen u naděje. A tak dále stavíme
tyto stavby a na III Tranzitním koridoru v okolí
Holoubkova chráníme před hlukem lesní porost,
na IV TŽK u Bystřice u Benešova pastvinu, a na
nedávno zahájené stavbě v Českých Budějovicích čtyřproudou městskou komunikaci.
Čtvrteční prohlédnutí situace by mělo vyvolat
základní reakce:
1. Okamžitě zastavit výstavbu těchto staveb
snižujících bezpečnost železniční dopravy.
2. Projednat a zrušit výše uvedené nařízení
vlády, uvést do souladu s předpisy EU.
3. Posoudit oprávněnost těchto staveb, a to
zejména tam, kde mají nulový efekt co
se týče ochrany proti hluku, nebo tento dokonce zvyšují. A pouze snižují bezpečnost železniční dopravy.

Pokus pálení PHS kyslíkem
redakce
www.dopravni.net
Doplnění: Děkujeme touto cestou redakci webu www.dopravni.net za možnost publikování tohoto materiálu. Z pohledu nedávných nehod při přepravách nebezpečných věcí v Itálii a Polsku je zřejmé, že přítomnost protihlukových stěn může mít fatální následky díky znemožnění účinného zásahu složek integrovaného záchranného systému při likvidaci mimořádných událostí.

Mnohostranné dohody
Citace Řádu RID:
„1.5.1.1 Příslušné orgány smluvních států RID se mohou dohodnout přímo mezi sebou, že určité přepravy po jejich
území se budou dočasně provádět odchylně od předpisu RID, za podmínky, že tím není snížena bezpečnost. Orgán, který byl iniciátorem této dočasné odchylky, musí takové odchylky oznámit Ústřednímu úřadu, který je dá na
vědomí smluvním státům RID.“

ČR nepřistoupila k žádné v současné době platné mnohostranné dohodě!
Seznam mnohostranných dohod naleznete na internetu:
- anglicky: http://www.otif.org/en/dangerous-goods/rid-references-on-the-otif-website/1511.html
- německy: http://www.otif.org/gefaehrliche-gueter/rid-verweise-auf-otif-website/1511.html
V této souvislosti Vás upozorňujeme na to, že v ČR není v platnosti mnohostranná dohoda 5/2011 o
přepravách topných olejů:
Mnohostranná dohoda RID 5/2011
podle oddílu 1.5.1 RID týkající se přepravy těžkého topného oleje a topného oleje, zbytkového
(1) Odchylně od ustanovení kapitoly 3.2 tabulky A, sloupce 12 a 14, smějí být níže uvedené
nebezpečné věci přepravovány v cisternách, bez použití ustanovení kapitoly 4.3, 6.8 a
7.4 RID:
(a)

těžký topný olej, který je přiřazen k
 UN 3082, LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N., Třída
9, klasifikační kód M6, obalová skupina III nebo
 UN 3077, LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N., Třída 9,
klasifikační kód M7, obalová skupina III,

a
(b)

topný olej, zbytkový (CAS 68476-33-5), který je přiřazen k UN 3082, LÁTKA
OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N., Třída 9, klasifikační kód
M6, obalová skupina III,

(2) Kromě předepsaných údajů musí odesílatel v přepravním dokladu uvést:
„Přeprava dovolena podle podmínek stanovených v oddílu 1.5.1 RID (RID 5/2011)“.
(3) Tato dohoda platí do 31. prosince 2012 pro přepravu po území těch smluvních států
RID, které tuto dohodu podepsaly. Vypoví-li dohodu některý ze signatářů, zůstává dohoda v platnosti do výše uvedeného data pouze pro přepravu po území těch smluvních
států RID, které tuto dohodu podepsaly a nevypověděly.

Seznam států, které přistoupili k mnohostranné dohodě 5/2011:
Německo (03. 06. 2011), Belgie (16. 06. 2011), Polsko (01. 07. 2011), Anglie (01. 07. 2011), Lucembursko (05. 07. 2011), Rakousko (06. 08. 2011), Itálie (29. 08. 2011)
Radek Klein,
viceprezident ABPZ

Nezávislá právnická osoba, činná v oblasti revizí, prohlídek a zkoušek
určených technických zařízení tlakových na železničních nákladních
vozech ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.

Co nabízí firma RAILTEST a.s.:
ð revize, prohlídky a zkoušky tlakových zařízení dle vyhlášky
100/1995 Sb.
ð prohlídky a zkoušky dle RID:
Ä první zkoušky dle čl. 6.8.2.4.1 RID
Ä periodické prohlídky a zkoušky dle čl. 6.8.2.4.2 RID
Ä zkoušky těsnosti dle čl. 6.8.2.4.3 RID
Ä mimořádné prohlídky dle čl. 6.8.2.4.4 RID
Kontakt:
M.Schubert@railtest.cz
M.Kohoutek@railtest.cz
M.Chadima@railtest.cz
P.Holek@railtest.cz

Možnosti uhrazení členského příspěvku za rok 2011
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:
DIČ:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:

26636760
nejsme plátci DPH
51-2527220287/0100 - KB Kralupy nad Vltavou
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

