Informační bulletin
2/12

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,
Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s.
vydává v pořadí druhý bulletin v tomto roce. Informuje nejenom o práci členů výkonného výboru, ale i o práci dalších organizací a složek působících v oblasti přeprav nebezpečných věcí.
S rostoucími obavami sleduji narůstající „uspokojení“ se současným stavem v oblasti přeprav
nebezpečných věcí. Tento trend se v současné
době projevuje nejenom tím, že není některým
bezpečnostním poradcům umožněno zúčastňovat se seminářů a dalších vzdělávacích akcí, ale
především snižováním počtů bezpečnostních
poradců jmenovaných jednotlivými podniky. Pokud k tomuto trendu navíc dochází u dopravců,
jedná se o činnost minimálně trestuhodnou. Čas
ukáže, že se jedná o naprosto chybný krok – já
jsem o tom přesvědčen již dnes. Osobně vzpomínám na slova našeho učitele z dopravní průmyslovky, který nám, budoucím výpravčím, říkával: „Není problém předpis vymyslet a uvést do
praxe. Nejdůležitější je následně jej dodržovat a
kontrolovat“.
Mám velkou obavu, aby toto opatření nebylo
vzorem pro další subjekty provádějících manipulace s nebezpečnými věcmi a svoji ekonomickou
situaci neřešili tím, že budou šetřit v této oblasti
na úkor bezpečnosti.
Rád bych na tomto místě zdůraznil, že si velice
vážím dobrovolné práce kolegů z výkonného
výboru a dalších členů našeho sdružení, kteří
bez nároku na honorář vykonávají prospěšnou
činnost. Věřím, že se výboru podaří včas zajistit
vydání Řádu RID platného od 1. 1. 2013, který
bude pro Vás k dispozici na semináři. Prozatím
je pro seminář stanoven termín v třetí dekádě
ledna 2013.
Přeji Vám mnoho sil, které budete potřebovat při
Vaší náročné práci.
Vladimír Zelený
prezident ABPZ
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Pracovní setkání účastníků projektu ChemLog
Na pozvání Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR a Svazu chemického průmyslu
ČR se tři členové výkonného výboru ABPZ zúčastnili ve dnech 29. - 30. 5. 2012 pracovního setkání účastníků projektu ChemLog, a to v hotelu Relax Inn v Šoporni.

Jednání u kulatého stolu zahájil prezident SCHFP
SR pan Roman Karlubík a blíže účastníky seznámil s činností tohoto svazu, jehož základnu
tvoří 56 rozhodujících firem v oblasti chemického průmyslu.
Úsek logistiky tohoto svazu představil pan Jaroslav Čermák, který se soustředil na kombinovanou přepravu. V jeho vystoupení zazněla stagnace chemické výroby jak na Slovensku, tak i z
pohledu Evropy. Vzhledem ke skutečnosti, že
asijská chemická produkce roste, nutno posílit
konkurenční schopnost evropských firem včetně
střední Evropy.
Zhodnocení cílů projektu ChemLog provedl pan
Ladislav Špaček ze SCHP ČR. Rozhodujícím
úkolem je zvýšení konkurenceschopnosti evropského chemického průmyslu, jehož součástí je
zvýšení kvality přepravy, zvýšení spolehlivosti

přepravy, zlepšení ekonomické efektivnosti přeprav, zvýšení bezpečnosti přeprav jakož i dosažení maximální ochrany životního prostředí.
Hranice kombinované přepravy se posunula
z původní osy Lovosice – Praha dál na východ,
až po Dobrou u Čierné nad Tisou.
O tom, jak se rozvíjí kombinovaná přeprava u
rozhodujících firem v ČR a SR byla vystoupení
jejich představitelů. Mezi nejzajímavější patřila
vystoupení
pana
Pavola
Marušinca
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálného
rozvoja SR, který charakterizoval nově budované
terminály v Žilině (Teplička), Bratislavě (Pálenisko), Leopoldově (Šulekovo) a u Košic
s napojením na široký rozchod z Hanisky
s konstatováním, že v Evropě převládá nedoprovázená kombinovaná doprava a výstavba infrastruktury je základní prioritou kombinované

dopravy. Majitel společnosti Trans - sped consult
z Lovosic pan František Zídka poukázal na nedostatek přemístitelných cisteren a kontejnerových
jednotek a podtrhl důsledné plnění úkolů odesílatele včetně jejich kontroly, čímž lze předejít polovině problémů. Zdůraznil velkou výhodu na
železnici, kterou je bezpečnost přeprav.
S aktuálními trendy v kombinované dopravě u
společnosti BohemiaKombi nás seznámil pan
Fišer včetně nového spojení Ostrava – Verona,
které je realizováno 3x týdně. Výstupy projektu
ChemLog by měly být inspirací pro rozvoj kombinované dopravy. Rovněž i řada dalších vystoupení z celkového počtu 20 prezentací byla přínosem pro účastníky tohoto setkání. Pozitivní poznatky z jednotlivých přednášek pak tvořily zá-

klad pro formulování tezí k dalšímu jednání
v rozvoji kombinované dopravy.
S praktickými úkoly v kombinované dopravě
jsme měli možnost se seznámit na terminálu akciové společnosti Metrans v Dunajské Stredě.
Pánové Peter Aufricht a Petr Lank nás obohatili
řadou informací a novými poznatky z jejich činností.
Děkujeme touto cestou organizátorům tohoto
mobilizujícího a velmi prospěšného setkání,
zejména pánům Jaroslavu Čermákovi, Ladislavu
Špačkovi a Václavu Živecovi.
Text : J. Bednařík
Foto : M. Otajovič

SPEEDCHAIN 2012 + ChemLog T&T

Mezinárodní logistická konference, která se každoročně tradičně koná v Břevnovském klášteře
v Praze, si tentokrát vytýčila motto : Priority moderní logistiky. Dne 7. 11. 2012 pod patronací
Evropské logistické asociace, Svazu chemického
průmyslu ČR, společnosti AWT, a.s., ČD Cargo,
a.s. a celé řady dalších partnerů se hosté
v hojném počtu sešli na mnoha prezentacích.
Příslušný význam 1. mezinárodní konference
ChemLog T&T a její vysokou úroveň nastavil již
ve svém zahajovacím vystoupení v Tereziánském
sále moderátor p. Miroslav Rumler.

Ředitel SCHP ČR p. Ladislav Novák se zabýval
konkurenceschopností chemického průmyslu,
který reprezentuje chemický, farmaceutický, gumárenský a plastikářský průmysl ČR a vyzdvihnul práci výboru logistiky, jako jediného svodného orgánu logistiky. Ve svém vystoupení rovněž
podtrhnul význam projektu ChemLog T&T, jehož posláním je posílit regionální rozvoj a konkurenceschopnost CHP s využitím informačních
a komunikačních technologií pro zlepšení intermodální dopravy nebezpečných věcí ve střední a
východní Evropě.

Značný ohlas mělo vystoupení děkana Národohospodářské fakulty VŠE Praha p. Miroslava
Ševčíka na téma hospodářská politika v době
dluhové krize. Příčiny krize EU spatřuje zejména
v selhání „státních autorit“ a ve vytváření dlouhodobých deficitů veřejných rozpočtů.
Trvale udržitelná logistika a logistika jako opora
hospodářství byla obsahem vystoupení víceprezidenta Evropské logistické asociace p. Alfonze
Antoniho. Výkonný ředitel Svazu průmyslu a
dopravy p. Radek Špicar se ve své prezentaci
zabýval úlohou průmyslu jako stimulátora rozvoje ekonomiky. Mimo jiné zdůraznil, že příčinou
stěhování zahraničních firem jsou především
celní bariéry.
Po těchto společných vystoupeních následovala
práce v jednotlivých sekcích. Sekce „A“, které
jsme se zúčastnili, si stanovila téma: Optimalizace dopravního řetězce. Základní principy projektů ChemLog T&T byly obsahem vystoupení zahraničních účastníků. Velmi konkrétní a poutavá
byla prezentace obchodního ředitele dopravní
skupiny AWT p. Edina Sose z oblasti veřejných
terminálů, jejich budování státem nebo firmami.
Postavením moderního železničního dopravce na
evropském trhu se zabýval p. Pavel Špráchal,
ředitel odboru prodeje společnosti ČD Cargo a.s.
Jak je možné přepravovat nebezpečné věci na

železnici bezpečněji a s vazbou na využití kombinované dopravy úspěšně prezentoval p. Vladimír Fišer, jednatel společnosti Bohemiakombi.
Jak se má bezpečně manipulovat s chemikáliemi,
resp. s nebezpečnými věcmi bylo obsahem zdařilých ukázek na volné ploše. Závěr odborné části
konference tvořila moderovaná panelová diskuze. Jako bezpečnostní poradci na úseku přeprav
nebezpečných věcí spatřujeme v kombinované
dopravě nejúčinnější prostředek, jak lze naplňovat cíle v oblasti bezpečnosti přeprav při současném zajištění ochrany životního prostředí.
Na slavnostním večeru V.I.P. Logistic Rendezvous bylo slavnostní vyhlášení vítěze ocenění
GRYF 2012. Toto ocenění obdržel p. Václav
Živec – L.C. SOKOTRANS. Blahopřejeme!
Rovněž blahopřejeme pořadatelům k úspěšnému
zvládnutí celé logistické konference.
Zájemci veškeré podrobnosti o této akci včetně
přednášek najdou na webu SCHP ČR:
http://www.schp.cz/cs/projekty/chemlog-tat/233chemlog-tat-3-dny-v-praze
nebo na webu pořadatele celé konference:
http://www.speedchain.cz/
Text : J. Bednařík
Foto : M. Otajovič

Nehodové události a jejich možné dopady na úpravy Řádu RID
V poslední době bylo předloženo několik návrhů na úpravu Řádu RID. Některé návrhy byly iniciovány nehodami, ke kterým došlo v nedávné době. V této chvíli jsou tyto materiály podány pouze
jako informativní a bude se o nich dále jednat.
1) 11. 5. 2011 Goddine (Belgie)
V rychlosti 90 km/hod došlo k najetí nákladního vlaku na druhý stojící nákladní vlak. Stojící nákladní vlak
byl složen z 28 nákladních vozů, přičemž ve 4 z nich byly přepravovány nebezpečné věci (jednalo se o
22., 23., 24. a 28. vůz). Vůz zařazený v soupravě vlaku jako 27. byl plošinový s nákladem ocelových
nosníků. Poškození jednotlivých vozů:
-

Poslední vůz soupravy ložený sirouhlíkem (336/1131) byl nárazem poškozen, došlo k vyšinutí, ale
nedošlo k úniku přepravované nebezpečné věci.
24. vůz byl ložený butylakrylátem (39/2348). Při nehodě došlo k vyšinutí, ale nedošlo k úniku přepravované nebezpečné věci.
Nejvážněji byl při nehodě poškozen 26. vůz. Tento cisternový vůz byl prázdný po předchozí přepravě látky, která nepodléhá ustanovením Řádu RID s kódem nádoby L10BH. Při nehodě došlo k
uvolnění přepravovaných nosníků z plošinového vozu, které následně prorazily dno cisterny.
S ohledem na vytyčení bezpečného prostoru muselo být evakuováno více než 900 osob.

K podobné nehodě došlo již 5. 3. 2010. Tehdy došlo vlivem nehody k samovolnému posunutí přepravovaných ocelových plechů:

V reakci na tyto skutečnosti Belgie navrhuje úpravu ustanovení o vkládání ochranných vozů tak, aby cisternové vozy přepravující nebezpečné věci byly oddělené od vozů přepravujících hutní výrobky (ocelové
tyče, nosníky, plechy apod.). Cílem je dosažení takového stavu, kdy musí být cisternový vůz ve vlaku
oddělen jedním ochranným vozem od vozů přepravujících výše zmíněné hutní výrobky.
S ohledem zejména na vícenáklady a faktické problémy při tvorbě vlaků zástupci ČR v tomto případě
prosazují variantu prověření přepravy hutních výrobků ve vozech jiné konstrukce (např. s pevnými čely) ostatně tento návrh předkládá jako variantní k jednání i samotná Belgie.
Na základě výsledků zasedání stálé pracovní skupiny Odborného výboru RID, které se konalo
v listopadu 2012 v Rize, bylo zástupcům Belgie doporučeno přepracování dosavadního návrhu, a to
zejména ve spolupráci s Mezinárodní unií vlastníků soukromých nákladních železničních vozů (UIP).
Revidovaný návrh bude projednáván na příštím zasedání, které se uskuteční v listopadu 2013. Česká
republika se tímto revidovaným návrhem bude rovněž ve spolupráci s odbornou veřejností zabývat.

2) 14. 1. 2011 – seřaďovací nádraží Kijfhoek (Nizozemsko)
Ve 21:35 došlo k požáru cisternového vozu. Uvedený vůz byl ložený nebezpečnou věcí UN 1170 Etanol.
V inkriminovanou chvíli se v prostoru seřaďovacího nádraží nacházely tyto skupiny vozů:
Kolej 132 – kryté vozy naložené ocelovými výrobky (1 vůz začal hořet)
Kolej 131 – 20 cisternových vozů ložených etanolem (1 vůz začal hořet), 2 cisternové vozy ložené UN
1131, 1 prázdný cisternový vůz nevyčištěný po předchozí přepravě UN 2447 a 1 vůz naložený prázdnými nevyčištěnými kontejnery po předchozí přepravě UN 3394
Kolej 130 – prázdná
Kolej 129 – 23 prázdných cisternových vozů po LPG (některé vyčištěné)
Co předcházelo nehodové události?
Při seřaďovacích pracích došlo ke spuštění 2 skupin po 4 vozech ze svážného pahorku na kolej č. 131.
Vlivem vysoké rychlosti první skupina prudce narazila na již stojící vozy na této koleji. Druhá skupina vozů jela ještě rychleji a narazila nejenom do první skupiny vozů (které částečně poodjeli vlivem předchozího nárazu) ale i do skupiny již stojících vozů na koleji č. 131. S ohledem na to, že se druhá skupina pohybovala v okamžiku nárazu rychlostí 24 km/hod došlo k poškození rámů vozů a u jednoho vozu došlo
k úniku etanolu, který následně začal hořet.
Průběh hašení
V průběhu hašení bylo zjištěno, že dokumentace ne vždy odpovídala skutečně přepravované nebezpečné věci ani pozici vozu na seřaďovacím nádraží. Největším rizikem pro hasiče byla přítomnost 2 vozů
LPG proti hořícímu vozu s etanolem a možnost jejich výbuchu. V dalším průběhu bylo zjištěno, že jsou
tyto vozy vyčištěné. Některé vozy s nebezpečnými věcmi se nacházely jinde, než udávala dokumentace
seřaďovacího nádraží.

Crash odolnost vozů
Provedené studie o odolnosti vozů proti nárazu uvádějí toto:
Při nehodě s nárazovou rychlostí 30 km/hod je vysoká pravděpodobnost vzniku požáru. Nárazníky mohou pohltit pouze část energie nárazu. Velmi důležité je přenesení sil rámem vozu na další vůz. Při nehodě byl nejvíce poškozen vůz s páteřním rámem – vozy vybaveny dvojicí podélníků byly poškozeny
minimálně. Vyšetřovací komise konstatovala, že crashové prvky, které jsou v současné době dosazovány
na některé typy vozů, by zřejmě dopady nehody zmírnily, ale toto konstatování není průkazné.

Poučení

1) Informace poskytnuté složkám záchranného systému nebyli optimální s ohledem na rychlost a adekvátní reakci na vzniklou mimořádnou událost. Další šetření příslušných úřadů odhalili nutnost zlepšení toku informací i na dalších seřaďovacích nádražích. Opatření jsou stále předmětem diskuzí.

2) Důsledky nehody byly těžké. Měly by být brány v úvahu možnosti dosažení crash prvků. Crash prvky
mohou omezit škody.

Závěr:
Z těchto dvou příkladů je patrné z jakých zdrojů také přichází návrhy na změny do Řádu RID. Samozřejmě je nutné implementovat poznatky z nehodových událostí pro zabránění jejich opakování. Ale v těchto
případech přepravované nebezpečné věci neměli žádný vliv na příčinu vzniku nehodových událostí a
navrhované změny by nadále zatěžovaly ekonomickou stránku železniční přepravy nebezpečných věcí.
ad 1) Je skutečně nutné vkládat ochranné vozy namísto použití vozů, které by dokázaly eliminovat eventuální posun hutních výrobků v okamžiku nehody?
ad 2) Skutečně by crash prvky zabránily poškození vozů tak, aby nedošlo k netěsnosti nádrže? Proč nebyl zastaven posun když se zjistilo, že první odvěs nebyl přibrzděn a že došlo k nárazu?
Zdroj: www.otif.org
Radek Klein,
viceprezident ABPZ

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,…)
Informační kancelář NACCO
Michaela Šarapatková
Národní dům – Náměstí Míru 9
120 53 Praha 2 - Vinohrady
www.naccorail.com

tel.:
fax.:
mobilní telefon:
e-mail:

+420 22 15 96 543
+420 22 15 96 544
+420 603 161 862
valok.nacco@volny.cz

Reklama do vydání Řádu RID
Výkonný výbor Asociace bezpečnostních poradců a znalců připravuje vydání Řádu RID ve znění
platném od 1. 1. 2013. Nabízíme Vám touto cestou možnost propagovat Vaši společnost nebo
Vámi poskytované služby prostřednictvím reklamy.
Podmínky umístění celostránkové reklamy Vám
rádi sdělíme na emailové adrese našeho sdružení
dgsa@seznam.cz.

Seminář o změnách v Řádu RID 2013
Stejně jako v předešlých obdobích připravuje
Asociace bezpečnostních poradců a znalců seminář ke změnám v Řádu RID, které vstoupí
v platnost od 1. 1. 2013.
Protože Vám chceme opětovně nabídnout možnost zakoupení Řádu RID v aktualizovaném znění, jsme nuceni uspořádat seminář až v měsíci
lednu. V této chvíli prochází aktualizace připomínkováním a čekáme na oficiální vydání.
Tentokrát bychom Vám v rámci semináře chtěli
představit nejenom změny a jejich dopad do pro-

vozu, ale část semináře by měla být věnována i
změnám v ADR a pokusíme se zajistit i přednášku věnovanou správnému vypracování výroční
zprávy o činnostech podniku. Poslední část semináře potom bude věnována diskuzi a výměně
zkušeností bezpečnostních poradců.
Prozatím byl pracovně pro seminář vyhrazen
termín 23. 1. 2013 v prostorách kinosálu na Ministerstvu dopravy.
O stanovení definitivního termínu konání tohoto
semináře budete včas informováni.

Možnosti uhrazení členského příspěvku za rok 2012
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.
Neplatící členy bude muset výkonný výbor vyloučit.

