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Úvodní slovo prezidenta ABPZ
Kolegyně a kolegové bezpečnostní poradci,
vážení příznivci našeho sdružení,
Od roku 2002 Ministerstvo dopravy České republiky začalo přezkušovat a vydávat uchazečům osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce. Při vzájemných setkáních
bezpečnostní poradci následně hovořili o nutné
potřebě se sdružit - v této době scházela vzájemná informovanost i možnost konzultací problémů, které přinášela jejich každodenní práce.
Na jaře roku 2003 se na aktivu v Luhačovicích
sešla skupina bezpečnostních poradců, pánové
Ing. Josef Bednařík, Radek Klein, Ing. Bohumil
Ličman, Milan Otajovič, Ing. Vojtěch Šíp, Jan
Šttiler a Vladimír Zelený spolu se zástupcem
Ministerstva dopravy Ing. Martinem Voštou. Na
setkání se dohodli, že zaregistrují sdružení jako
platformu pro výměnu zkušeností bezpečnostních poradců. Asociace bezpečnostních poradců
byla představena odborné veřejnosti na semináři
v září roku 2003 v Praze.
Jsem rád, že se podařilo založit sdružení,
které nevykazuje jen formální činnost, ale aktivně po celou dobu od jeho založení pracuje. Členové ABPZ dobrovolně, bez nároku na mzdu,
organizují různé vzdělávací akce a zúčastňují se
zkoušek a přezkoušení bezpečnostních poradců.
Snažíme se spolupracovat i s ostatními sousedními zahraničními partnery, jsme aktivními členy
Evropské asociace bezpečnostních poradců
(EASA). Prostřednictvím informačních bulletinů a
internetové prezentace informujeme o různých
aspektech práce bezpečnostních poradců, legislativě, technice a novinkách. Vydáváme Řád
RID v tištěné i elektronické podobě.
V ABPZ je organizováno 110 bezpečnostních
poradců České i Slovenské republiky. Jsme finančně soběstační, hospodaříme dobře i když
peněz není nikdy dostatek.
Děkuji touto cestou také všem jednotlivcům
a organizacím, které ABPZ pomáhají. Vím, že
svojí pomocí přispívají ke zvýšení úrovně kvality
a bezpečnosti při manipulacích s nebezpečnými
věcmi. Jsem přesvědčen, že i díky ABPZ bude
úroveň plnění podmínek zakotvených v Řádu
RID v České republice na dobré úrovni.
Přeji Vám ale i ABPZ hodně zdaru v dalších
letech její činnosti.
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Valná hromada ABPZ
V klidném prostředí hotelu Amerika ve Velkém Meziříčí proběhla ve dnech 25. 4. – 26. 4. 2013 valná hromada Asociace bezpečnostních poradců a znalců. Po skončení valné hromady proběhly
oslavy 10. výročí založení našeho sdružení.

Valné hromady se tentokrát zúčastnilo 40
členů ABPZ. Na začátku jednání přivítal účastníky a pozvané hosty prezident sdružení
p. Vladimír Zelený. V souladu se zněním platných stanov následně prohlásil valnou hromadu
za usnášeníschopnou. Na návrh výkonného výboru a po schválení účastníky dále řídil valnou
hromadu p. Radek Klein, volební komise pracovala ve složení: Ing. Josef Bednařík, Bc. Marie
Domská, Ing. Quido Kratochvíl. Výroční zprávu
za rok 2012 přednesl prezident sdružení
p. Vladimír Zelený, zprávu o hospodaření
Ing. Bohumil Ličman a zprávu revizní komise
Bc. Marie Domská. V tomto okamžiku získali
přítomní kompletní informaci o činnosti a hospodaření ABPZ za rok 2012, v následném hlaso-

vání byla zpráva o činnosti i zpráva o hospodaření schváleny plným počtem hlasů.
V dalším průběhu valné hromady se účastníci již věnovali činnosti sdružení v roce 2013.
Plán činnosti sdružení přednesl p. Vladimír
Zelený, návrh rozpočtu následně přednesl
Ing. Bohumil Ličman. V následné diskuzi dostal
výkonný výbor za úkol prověřit a pokusit se minimalizovat poplatky za vedení finančního účtu
ABPZ. V následném hlasování byl plán činnosti i
návrh o rozpočtu schváleny plným počtem hlasů.
Především z důvodu pracovního vytížení některých členů muselo dojít ke změně v obsazení
výkonného výboru a revizní komise. Výkonný
výbor navrhl valné hromadě zvolit v souladu
s platnými stanovami do výkonného výboru
Mgr. Alenu Zátopkovou (ČD Cargo, a.s.) která

nahradila p. Stanislava Hájka, v revizní komisi
bude nově zasedat Ing. Michal Kohoutek (Railtest s.r.o.) za Ing. Svatopluka Křivánka, místo
p. Milana Otajoviče zůstane prozatím neobsazené. I tyto návrhy byly schváleny plným počtem
hlasů. Protože byl vyčerpán stanovený program,
prezident ABPZ oficiálně ukončil valnou hromadu.
Oficiální program následně pokračoval oslavou 10 let od založení Asociace bezpečnostních
poradců a znalců, o.s. Prezident Vladimír Zelený
představil v prezentaci důvody založení sdružení, jeho cíle a některé významné body kterých
bylo dosaženo. Materiály věnované 10. výročí
jsou k dispozici na internetové prezentaci ABPZ
na adrese: www.dgsa-rid.cz/10let
Po ukončení prezentace p. Zelený předal
hostům drobný dar jako poděkování za jejich
činnost, kterou přispěli k založení nebo k činnosti
ABPZ. Jednotliví hosté následně popřáli sdružení úspěch v jeho dalším snažení a někteří z nich
zavzpomínali na jeho začátky. Slovo si tak postupně vzali Ing. Martin Vošta, Ing. Jindřich
Kušnír, Ing. Luboš Knížek, Ing. Pavlína
Tomková, Ing. Jiří Karkoš a Ing. Manfred
Schubert. Prostřednictvím členů výkonného výboru následně pozdravili toto setkání Ing. Pavel
Škarabela, prezident SPV, Ing. Ladislav Špaček
za SCHP a Ing. Jan Mičan. Ti vyslovili lítost nad

tím, že se nemohli tohoto setkání zúčastnit.
Každý z nich vyjádřil poděkování za předchozí i
příští spolupráci.
Ing. Jindřich Kušnír, ředitel Odboru drah, železniční a kombinované dopravy Ministerstva
dopravy předal zakládajícím členům sdružení
děkovný dopis, ve kterém ocenil přínos ABPZ a
vzájemnou spolupráci.
Na tomto místě je třeba zmínit to, že na celé
této akci byl přítomen redaktor Dopravních novin
p. Tomáš Johánek, se kterým byla dojednána
úzká spolupráce se vzájemnou výměnou materiálů. První výsledky této spolupráce naleznete na
adrese: www.dnoviny.cz/nebezpecne-zbozi
Závěrem patří poděkování všem, kteří se na
přípravě valné hromady podíleli a přispěli
k jejímu hladkému průběhu a důstojným oslavám
10. výročí založení Asociace bezpečnostních
poradců a znalců, o.s.
P. S.: Kdo se zúčastnil valné hromady, má
ve svém pracovním šatníku novou výstražnou
vestu s logem našeho sdružení a nápisem:
„DGSA Bezpečnostní poradce RID“…
Fotografie z akce je možné shlédnout na adrese: www.abpz.galerie.cz
Text: Radek Klein
Foto: Milan Otajovič

Jak to bylo…
Netradiční pohled na počátky vzniku sdružení bezpečnostních poradců - vše samozřejmě začalo
již s vydáním prvních osvědčení v ČR.
Osobně vidím počátek „zhmotňování“ myšlenky sdružení bezpečnostních poradců na 16. 4. 2003. Předtím se nám dařilo vytrvale odolávat náporům Martina Vošty. V termínu 15. 4. – 17. 4. 2003 se konal
v hotelu Fontána I. seminář Reviko. K zavzpomínání mě vedlo několik vět od přítele Milana:
…Psal se tenkrát rok 2003, kalendář ukazoval 16. duben a
jarní počasí bylo v Luhačovicích jako vždy v tuto roční dobu
aprílové.
Ve večerních hodinách ke mně přistoupil Vláďa Zelený, který měl už za sebou rozpravu s Radkem a s Pepíkem. Otázka zněla: „Co myslíš, Milane, mělo by to smysl založit nějaký
ten spolek?“
Má odpověď zněla jasně, přesvědčivě: „Ano, samozřejmě.“
Vláďa: „Tak když do toho jde i Milan, tak já taky!“
A tak milé děti vznikla za vydatné pomoci Martina Vošty
nejdříve ABP, za nějaký čas přejmenovaná na ABPZ…
V začátcích jsme se vycvičili všichni a kolikrát jsem s tím
chtěl seknout, to bych se dneska nedopočítal… ´
Nezapomenu na 17. 9. 2003 v Praze, kde na „Setkání odborníků z oblasti přeprav nebezpečných věcí v železniční
dopravě“ byla prvně představena Asociace bezpečnostních
poradců. Za několik málo minut měla 46 platných členů a
Láďa mi tenkrát s rozzářeným obličejem řekl: „Tak jsme
spustili něco, co jsme ani nechtěli…“
Nejpříjemnější věc se stala hned na začátku a trvá vlastně
dodnes. Je to setkávání s dalšími poradci a výměna názorů.
Právě touto cestou se například z pana Otajoviče ze sokolovské chemičky stal kamarád Milan, odborník na přepravu
nebezpečných věcí ADR/RID, krizové řízení, likvidaci nehodových událostí a kdoví, co ještě. Pověstnou třešničkou na
dortu je pak věta: „…a když budeš něco potřebovat, tak zavolej!“. Toto je jen malý příklad. Přátelské vztahy se neustále
rozšiřují a již několikrát pomohly vyřešit zapeklitý problém…
Co dodat na závěr? Jak píše Milan:
„U příležitosti 10. výročí tohoto krátkého, leč významného
příběhu vám všem přeji vše nejlepší „k narozeninám“, připíjím na pevné zdraví/dlouhá léta z lahve na obrázku….“

Radek Klein
viceprezident ABPZ
koláž: Milan Otajovič

Atestační zkoušky bezpečnostních poradců
Problematice atestačních zkoušek jsme se věnovali již v Informačním bulletinu 1/12. Protože je i
nadále tato situace neúnosná, požádal nás Ing. Knížek z Ministerstva dopravy o zveřejnění níže
uvedeného doplněného textu. Žádáme Vás o dodržování uvedených podmínek - ušetříte tak čas a
starosti především sobě…
Vážení bezpečnostní poradci,
atestaci na prodloužení Osvědčení bezpečnostního poradce je možné absolvovat nejdříve 12 měsíců
před ukončením jeho platnosti. Platí při tom, že platnost je prodloužena o 5 let od data vydání osvědčení.
Během letošního roku i nadále dochází na straně Ministerstva dopravy (MD) k neustálému nárůstu elektronické komunikace a vůbec administrativy co se týká přihlašování uchazečů na jednotlivé termíny
zkoušek bezpečnostních poradců. Tento nárůst je způsoben samotnými uchazeči, kteří ve většině
nerespektují napsaná pravidla a nejsou schopni přiložit k přihlášce požadované přílohy. MD musí následně dané uchazeče oslovovat, požadovat doplnění a to v konečném důsledku stojí bohužel v celkovém součtu spoustu zbytečného času. Zároveň byly v několika případech vědomě uchazeči předloženy klamné posudky rádoby dokazující zdravotní způsobilost podle příslušné vyhlášky. Takové dokumenty byly MD důrazně odmítnuty.
Stávající stav není možné navíc vzhledem k mým častým služebním aktivitám mimo MD nadále tolerovat.
Jediným východiskem z této situace je dodržovat stávající pokyny a informace, uvedené zejména v
samotné přihlášce, a dále na stránkách MD a ABPZ.

Přihlášení uchazeče na atestační zkoušku
- vyplnit přihlášku, která je dostupná na:
www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/A7E8241C-5E68-4EF9-9A10-76C4375D2A1F/0/prihlaska2012.rtf

- mít potvrzený doklad o zdravotní způsobilosti (podle § 2 písm. b) bod 1 vyhlášky č. 101/1995 Sb.,
kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost při provozování dráhy a drážní dopravy),
jehož vzor je dostupný na:
www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/4DC2B632-3CB4-4C94-85E5-96E9512408D0/0/dokladozdravzpusobilosti.doc

Pro zaslání obou dokumentů na MD (poštou na adresu uvedenou v záhlaví přihlášky nebo elektronicky
na lubos.knizek@mdcr.cz) doporučuji uchazečům dodržení alespoň 21denní lhůty před konkrétním termínem zkoušky. Je ve vlastním zájmu bezpečnostních poradců si požadované dokumenty včas zajistit.
Termíny zkoušek BP budou včas zveřejněny na stránkách MD, a to konkrétně pro měsíce červen, září,
říjen, listopad a prosinec roku 2013:
www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/Preprava_nebezpecnych_veci/Zkousky/

Zároveň platí doporučení MD, že před datem ukončení platnosti Vašeho stávajícího Osvědčení, je
vhodné si nechat rezervu alespoň 2 termínů zkoušek, neboť opravný termín po platnosti stávajícího
Osvědčení již není možný!

Bezpečnostní poradce v ČR
Dále připomínám, že ve vztahu k pododdílu 1.8.3.15 RID platí následující: Činnost bezpečnostního poradce může v ČR vykonávat kterákoliv osoba, která má potřebné Osvědčení vydané v některém ze 46
smluvních států RID. Osvědčení je tedy mezinárodní a je automaticky uznáváno ve všech smluvních státech RID. Držitel Osvědčení se pro tuto činnost nemusí nikde dále autorizovat a rovněž pro tuto činnost
nemusí vykonávat žádné přezkoušení v příslušném státě výkonu činnosti BP.
Děkuji za pochopení a přeji Vám mnoho úspěchů.
Ing. Luboš Knížek
Ministerstvo dopravy
Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Doplnění:
Doporučujeme Vám absolvovat opakovací školení před atestační zkouškou, které pořádá Dopravní vzdělávací institut, a.s.:
Od roku 2007 probíhají atestační zkoušky pro Bezpečnostní poradce u Ministerstva dopravy ČR, které
vycházejí z NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 1/2000 Sb. ze dne 22. listopadu 1999 o přepravním řádu pro veřejnou
drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.
DVI pro Vás připravuje opakovací školení před atestační zkouškou. Více informací se dozvíte na adrese:
www.dvi.cz/preprava-nebezpecnych-veci/

Radek Klein
viceprezident ABPZ

UIC 201 - Přeprava nebezpečných věcí – návod pro nouzové plánování v seřaďovacích nádražích
Ing. Quido Kratochvíl provedl pro potřeby členů Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s. překlad
vyhlášky UIC 201 Přeprava nebezpečných věcí – návod pro nouzové plánování v seřaďovacích nádražích. Vlastní překlad vyhlášky naleznete v sekci vyhrazené členům ABPZ pod odrážkou Dokumenty. Pokud
budete mít s přihlášením do členské sekce problém, neváhejte nás kontaktovat na email ABPZ.
Vyhláška UIC 201 je dostupná jako pracovní materiál na internetové prezentaci OTIF na adresách:
DE: http://www.otif.org/fileadmin/user_upload/otif_verlinkte_files/05_gef_guet/02_RID_fach/02_2012/CE_2012-03_D.pdf
EN: http://www.otif.org/fileadmin/user_upload/otif_verlinkte_files/05_gef_guet/02_RID_fach/02_2012/CE_2012-03_E.pdf
Radek Klein
viceprezident ABPZ

Sbírka mezinárodních smluv – vyhlášení platnosti RID a ADR 2013
- Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) platný od 1. 1. 2013, byl zveřejněn
dne 28. března 2013 v anglickém originálu a jeho českém překladu ve Sbírce mezinárodních smluv,
částce 13, jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí 23/2013 Sb.m.s.
- Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) platný od 1. 1. 2013, byl
zveřejněna dne 15. února 2013 v anglickém originálu a jejím českém překladu ve Sbírce mezinárodních
smluv, částce 5, jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí 8/2013 Sb.m.s.
Radek Klein
viceprezident ABPZ

ERICards

Poté, co přestaly existovat klasické Pokyny pro případ nehody, pokládám níže uvedený odkaz za více
než užitečný. ERICards jsou pro každé konkrétní UN-číslo, naopak nejsou univerzální/všeobecné jako
stávající Pokyny.
Výchozí jazyk v záložce ADVANCED SEARCH lze nastavit „slovensky“! Což je lepší, než všechny ostatní
dostupné jazyky…
Dostupná je i verze pro Pocket PC / PDA.
www.ericards.net
Milan Otajovič
člen ABPZ

Nehoda vlaku v Belgii
Dne 4. 5. 2013 došlo v blízkosti města Gent k nehodě vlaku přepravujícího cisternové vozy
s nebezpečnými věcmi. Po nehodě došlo k požáru soupravy.
V cca 2:30 h projížděl německý nákladní vlak řízený holandským strojvedoucím v blízkosti města Gent. Při průjezdu
vlakové soupravy místem, ve kterém probíhaly stavební práce na železniční trati, došlo k vykolejení 6 z celkem 13
cisternových vozů. 2 vozy se převrátily, 3 vozy přepravující akrylonitril zachvátil požár.
S ohledem na možnost vývinu toxických plynů při zásahu hasiči nechali vozy vyhořet. Část kontaminované vody
použité jako clona při řízeném vyhořívání byla kontaminovaná nebezpečnou věcí a unikla do kanalizačního systému. Při jeho následném čištění tak hrozil únik toxických látek. Vlastní zásah skončil v 18:00 h téhož dne.
V důsledku nehody došlo k usmrcení 1 člověka (64letý muž a jeho pes – není prozatím prokázána souvislost úmrtí
s nehodou), 49 lidí bylo přiotráveno a cca 300 osob muselo být evakuováno. Úřady nařídily evakuaci v okruhu
500m od místa nehody. Osoby žijící dále od nehody byly požádány, aby nevycházely z domů a bytů a nevětraly.
Původní zprávy hovořily o 2 usmrcených osobách a 11 přiotrávených - následně 33 přiotrávených.

Akrylonitril
Vzorec: CH2CHCN
Symboly nebezpečnosti: F, T, N

R 45-11-23/24/25-37/38-41-43-51/53
R-věty:

Může vyvolat rakovinu.
Vysoce hořlavý.
Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.
Dráždí dýchací orgány a kůži.
Nebezpečí vážného poškození očí.
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S 53-9-16-45-61
S-věty:

Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.
Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Zdroje:
www.idnes.cz, www.novinky.cz, www.afp.com, www.lipoland.com, www.rtl.be,

Radek Klein
viceprezident ABPZ

