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Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s.

Společnost NACCO byly založena v roce 1972 v Paříži jako dceřinná společnost třetí největší
severoamerické společnosti působící v oblasti pronájmu železničních vozidel. Prostřednictvím sítě
evropských dceřinných podniků a agentur dnes NACCO spolupracuje s cca. 150 zákaznickými
společnostmi, a to v 16 zemích Evropy.
Více než 30 let zkušeností s pronajímáním speciálních železničních nákladních vozů činí ze
společnosti NACCO spolehlivého partnera zákazníků a dodavatelů.

Společnost NACCO reprezentuje tým 40 dynamických a vícejazyčně hovořících pracovníků
s vysokou odbornou způsobilostí a s dlouholetými zkušenostmi v oblasti pronájmu speciálních
nákladních vozů.
Stále rostoucí vozový park společnosti NACCO v současné době čítá cca 9000 speciálních
nákladních vozů, s nimiž se po kolejích přepravují výrobky a produkty našich zákazníků. Naše vozy
vyhovují všem platným směrnicím předpisu RIV, předpisu RID jakož i ustanovením vyhlášek UIC
pro evropské použití vozů.

Typy železničních vozů:
 kotlové vozy pro:
 ropné produkty
 chemické produkty - louh sodný, fenoly, …
 zkapalněné plyny - LPG, chlór, amoniak, …
 kryté výsypné vozy na dopravu písků, sody, hnojiv, kaolínu …
 otevřené výsypné vozy na dopravu bauxitu, štěrků, granulátů, …
 nádržkové vozy na s pneumatickým vyprazdňováním na dopravu aluminy, cementu, …
 otevřené skříňové vozy na dolomit, křemen, křídu …
 vozy s přesuvnou plachtou na dopravu plechových svitků, tabulí, kusových zásilek, …
 další speciální vozy pro přepravu vysoce specializovaných zásilek (intermodální přepravy)
 speciální vozy pro přepravu zásilek na tratích s jiným rozchodem (Španělsko, Anglie,…)
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Úvodní slovo prezidenta ABPZ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
V tomto vydání bulletinu Vás informujeme o semináři CHEMLOG, který uspořádal SCHP ČR v
Ostravě. Jsem rád, že i v této oblasti spolupracují členové ABPZ. Vždyť spolupráce některých
evropských zemí v této oblasti jistě přinese dobrý výsledek v oblasti chemické logistiky.
Ve dnech 7. a 8. 12. 2011 úspěšně proběhl seminář našeho sdružení pod názvem:
"Práce
bezpečnostního poradce v širších souvislostech". Na tomto semináři bylo přítomno celkem
45 hostů - bezpečnostních poradců, znalců ale i
dalších přihlášených hostů. Odborné přednášky
včetně následné diskuse byly pro všechny přítomné zajisté přínosem a pomocí pro jejich další
každodenní práci.
V následujícím období čeká výkonný výbor ABPZ nemálo náročné práce. Musíme především
připravit plán práce našeho sdružení na další
období. Dále musíme připravit valnou hromadu,
na které bude hodnocena činnost sdružení a
bude také volen nový výkonný výbor a revizní
komise.
Vydání dnešního bulletinu vychází těsně před
Vánocemi. Jsem rád, že touto cestou mohu poděkovat za práci Vám všem bezpečnostním poradcům a znalcům. Chci také vyzvednout a poděkovat za práci všem členů výkonného výboru
a v neposlední řadě pak všem jednotlivcům i
organizacím, kteří nějakým způsobem přispěli
k činnosti našeho sdružení.
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CHEMLOG a AWT
Ve dnech 13. a 14. října 2011 se v Ostravě a v Bohumíně uskutečnilo závěrečné regionální
setkání klíčových hráčů připravené Svazem chemického průmyslu ČR a společností
ADVANCED WORLD TRANSPORT.
Setkání bylo orientováno na další rozvoj kombinovaných přeprav a zúčastnilo se ho 25 odborníků, kteří
projednali závěry varšavské konference ChemLog a
postupy při jejich realizaci. Pro účastníky setkání byla
připravena exkurze na terminál Paskov a do čisticí
stanice jednoho z členů CACS v Novém Bohumíně.
Že přeprava nebezpečného zboží a následné čištění
cisteren po přepravě chemických látek bylo skloňováno ve všech pádech, není potřeba nijak zvlášť zdůrazňovat. Více informací o celé akci naleznete
v tiskové zprávě vydané společností Adwanced World
Transport zde:
http://www.awt.eu/novinky/odbornici-na-chemiinavsitvili-provozy-skupiny-awt--id:180/

milan.otajovic@awt.eu
bezpečnostní poradce
ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Seminář ABPZ "Práce bezpečnostního poradce v širších souvislostech"
K naplňování cílů Asociace připravili členové výboru na závěr letošního roku seminář
"Práce bezpečnostního poradce v širších souvislostech", který se konal 7. - 8. 12.
v hotelu Jesenice.

Program semináře reagoval na připravované
změny v zákonech a prováděcích vyhláškách
vztahujících se k nebezpečným věcem a k jejich
přepravám či manipulacím.
Pozornost posluchačů byla nejdříve zaměřena
na chemickou legislativu v návaznosti na přepravu nebezpečných věcí. Přednáška pana
Ing.Jana Mičana, jednatele společnosti Ekologické audity a posudky s.r.o. Brno upoutala pozornost všech 45 přítomných. Velmi fundovaně
nás seznámil se základními předpisy v oblasti
chemie v rámci EU a s jejich návazností na národní legislativu. V souvislosti s bezpečností
práce připomenul, že povinnost zaměstnavatelů
upozornit zaměstnance na nebezpečné látky je
již zakotvena v základním dokumentu EU – REACH čl. 31 a vztahuje se jak na výrobní či distribuční firmy, tak i na dopravce. Předpisy EU
v konsolidované verzi lze najít na stránkách
www.echa.eu
Další postupnou harmonizaci předpisových ustanovení na úseku nebezpečných věcí sleduje i
současná aktualizace zákona č. 356/2003 Sb. o
chemických látkách a chemických přípravcích, a
to zákonem č. 35O/2011 Sb. s platností od 1. 1.
2012. Posluchači pozorně vyslechli i informace
týkajících se významu a poslání bezpečnostních
listů včetně jejich aktualizace.
Z reakcí jednotlivých posluchačů na výše uvedenou oblast vyplynulo, že její zařazení bylo
velmi prospěšné a k těmto tématům je vhodné
se pravidelně vracet.

Oblast zjištěných nedostatků či závad při přepravách nebezpečných věcí v železniční dopravě byla pojata do přednášek jak zástupce ČD
Cargo a.s. pana Ing. Petra Děda, tak i pana Ing.
Jiřího Karkoše, náměstka ředitele Drážního úřadu.
V obsahové náplni semináře byl dán prostor i
části 6 předpisu RID, resp. její kapitole 6.8. Vystoupení pana Ing. Manfreda Schuberta, ředitele
Railtest, a.s., bylo tradičně mimořádně zajímavé.
Oblast techniky cisternových vozů a zkoušek
provozovaných cisteren doplnil o nejaktuálnější
poznatky z mezinárodních jednání včetně směrnic Evropského parlamentu a Rady jakož i o
Nařízení Evropské Komise č. 445/2011 ze dne
10. května 2011 o systému udělování osvědčení
pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních
vozů.
Schvalování typů cisteren, jejich výroba a zkoušky byly předmětem navazujícího vystoupení pana Ing. Vladimíra Hájka, jednatele společnosti
TechnoInspect, s.r.o. Praha. Značení cisternových vozů blíže osvětlil pan Ing. Svatopluk Křivánek, znalec z téže společnosti.
V závěrečném vystoupení zástupce MD pana
Ing. Luboše Knížka byla podtržena spolupráce
Asociace s Odborem drah, železniční a kombinované dopravy Ministerstva dopravy ČR, jakož i
s dalšími příslušnými orgány.
Ing. Josef Bednařík
tajemník ABPZ
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Mnohostranná dohoda 9/2011
V minulém bulletinu jsme Vás upozorňovali na to, že ČR dosud nepřistoupila k žádné
mnohostranné dohodě RID. Situace se mezitím změnila.
Ministerstvo dopravy ČR sleduje vyhlašování mnohostranných dohod a po konzultacích se rozhoduje,
zda předmětnou mnohostrannou dohodu přijmout. Z důvodu názorové roztříštěnosti proto například nebylo přistoupeno ze strany ČR k mnohostranné dohodě 5/2011.
Jak jsme byli ubezpečeni ze strany pracovníků Ministerstva dopravy, bude i naše sdružení napříště obesíláno s návrhy Mnohostranných dohod s možností vyjádření se, zda je přijmout nebo ne.
V tuto chvíli je jasné, že ČR přistoupí k mnohostranné dohodě č. 9/2011.

Mnohostranná dohoda RID 9/2011
podle oddílu 1.5.1 RID týkající se přepravy UN 1402 KARBID VÁPENATÝ, třída 4.3,
obalová skupina I, v cisternách
(1) Odchylně od ustanovení kapitoly 3.2 tabulky A , sloupce 12, smí být UN 1402 KARBID VÁPENATÝ, třída 4.3, obalová skupina I, přepravován v cisternách za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:
(a) Přeprava musí být uskutečněna pouze v cisternách s kódem S2.65AN(+).
(b) Na cisterně musí být kromě údajů požadovaných v odst. 6.8.2.5.2 uveden následující
text:
“NEOTVÍRAT BĚHEM PŘEPRAVY. VYVÝJÍ HOŘLAVÉ PLYNY PŘI STYKU S VODOU”.
Tento údaj musí být uveden v úředním jazyce země schválení a také, pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština, němčina nebo italština, v angličtině, francouzštině,
němčině nebo italštině, pokud případné dohody uzavřené mezi zeměmi dotčenými takovou přepravou nestanoví jinak.
(c) Během přepravy musí být přepravovaná látka pod vrstvou inertního plynu s přetlakem
nejméně 50 kPa (0,5 bar).
(d) Nepoužije se ustanovení k hierarchii cisteren dle odst. 4.3.4.1.2.
(e) Cisterny smí být plněny jen do 90 % svého objemu.
(f) Prázdné nevyčištěné cisterny, které obsahují tuto látku, mohou být přepravovány, jestliže
jsou podány k přepravě s vrstvou inertního plynu s přetlakem nejméně 50 kPa (0,5 bar).
(2) Kromě předepsaných údajů musí odesílatel v přepravním dokladu uvést:
„Přeprava dovolena podle podmínek stanovených v oddílu 1.5.1 RID (RID 9/2011)“.
(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 prozatím přistoupili k mnohostranné dohodě 9/2011:
Německo (03. 08. 2011), Belgie (6. 9. 2011), Lucembursko (19. 09. 2011),
Radek Klein,
viceprezident ABPZ

Otázky novoroční ankety Dopravních novin 2011
1. Jak byste charakterizoval letošní rok? Vytvořil podle vašeho názoru pro oblast dopravy a logistiky a vaši činnost příznivější podmínky než rok předchozí?
I v roce 2011 odvedli bezpečnostní poradci i znalci (osoby oprávněné k provádění zkoušek na cisternách cisternových vozů) velký kus poctivé práce. I přesto, že v žádném případě nebyly vytvořeny příznivější podmínky pro jejich
práci, než v předchozím roce, tedy roce 2010. Práce těchto odborníků, dohlížejících nad plněním stanovených
podmínek, zakotvených v předpise RID je v naší zemi na dobré úrovni. Jsem rád, že do dnešního dne nebyla zaznamenána v drážní dopravě v této oblasti žádná vážná nehoda.
ABPZ, o.s. je členem Evropské asociace bezpečnostních poradců. Práce bezpečnostních poradců, znalců z České
republiky sdružených v asociaci, je velice dobře hodnocena prezidentem Evropské asociace bezpečnostních poradců panem Jessusem Pellejrem ze Španělska i celým výborem EASA.
ABPZ k dnešnímu dni sdružuje asi 65 procent všech osob které vlastní osvědčení k vykonávání činnosti bezpečnostního poradce a 81 procent znalců. Je potěšitelné, že v naší asociaci jsou sdruženi i bezpečnostní poradci ze
Slovenské republiky. Vzájemná spolupráce bezpečnostních poradců ze Slovenské i České republiky přispívá velkou měrou ke zvyšování bezpečnosti v oblasti přeprav nebezpečných věcí.
Mrzí mně když zjišťuji, že v některých podnicích je velká závislost bezpečnostního poradce na zaměstnavateli.
Mnohdy je bezpečnostní poradce nucen respektovat přání svého zaměstnavatele a proto musím konstatovat, že
v těchto případech není možno hovořit o nezávislosti bezpečnostního poradce. Ekonomická situace nutí mnohé
organizace šetřit na nesprávném místě a to i v oblasti bezpečnosti.
V roce 2011 pokračovala dobrá spolupráce s Odborem drah, železniční a kombinované dopravy na MD ČR s
Drážním úřadem i Drážní inspekcí. Spolupráce těchto subjektů je základní předpoklad naší činnosti.

2. Jaké negativní nebo pozitivní zkušenosti si z něj do budoucna odnášíte?
O negativním jevu, který se začal v mnoha případech projevovat v roce 2010 a to závislostí bezpečnostního poradce na nadřízeném, jsem se zmínil v předchozím bodě. Je také znatelné, jak jsou v jednotlivých společnostech omezovány prostředky na zvýšení odbornosti, jak bezpečnostních poradců, znalců, ale také všech ostatních účastníků
(plničů, stáčečů, dopravců aj.).
Pozitivně naopak vidím spolupráci bezpečnostních poradců v České republice. Nutné je také pokračovat ve spolupráci s bezpečnostními poradci ze Slovenska a zahájit spolupráci s bezpečnostními poradci Polska.

3. Naznačuje současná situace, že by příští rok mohl být ve znamení stagnace nebo dokonce dalšího propadu?
Ať již bude stagnace nebo propad, toto by nemělo ohrozit v žádném případě bezpečnost. Zásadní bezpečnostní
podmínky zakotvené v této mezinárodní normě musí být plněny. Vždyť bezpečnost a zdraví lidí by měl být zájem
všech, kteří v této oblasti podnikají a pracují.
Vidím a chci zdůraznit velkou odpovědnost všech kontrolních orgánů. Je nezbytné, aby povinnosti vyplývající z RID
byly dodržovány, respektovány a kontrolovány.

4. Co konkrétně si od příštího roku slibujete?
Slibuji si a chtěl bych, aby se výkonnému výboru ABPZ o.s. podařilo v nadcházejícím roce zajistit splnění všech
úkolů: Volby do nového výkonného výboru, mezinárodní spolupráci a spolupráci s EASA, být nápomocni při ověřovacích zkouškách, pro získání osvědčení bezpečnostního poradce které v příštím roce budou opět zahájeny. Připomínkovat a vyjadřovat se k navrhovaným změnám v novém znění RID. V neposlední řadě pak svoji každodenní
dobrou prací přispět k bezpečné práci při manipulacích s nebezpečnými věcmi v drážní dopravě.
Děkuji všem kteří pomáhali výkonnému výboru ABPZ o.s., bezpečnostním poradcům a znalcům v jejich práci.
Přeji všem lidem dobré vůle šťastné a veselé Vánoce a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v Novém roce 2012.

Vladimír Zelený
prezident ABPZ

Materiály z valné hromady Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s.
V souladu s článkem VII bod 10 platných stanov Vám oznamujeme, že na internetové prezentaci www.dgsa-rid.cz
v sekci vyhrazené členům našeho sdružení naleznete materiály z valné hromady ABPZ 2011.
Radek Klein,
viceprezident ABPZ

