Informační bulletin
4/13

Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s.

2003 – 2013
10 let ABPZ

U všech typů a druhů nákladních železničních vozů nabízíme:





PROHLÍDKY
OPRAVY
REVIZE
REKONSTRUKCE






MODERNIZACE
PROHLÍDKY TLAKOVÝCH NÁDOB
ČIŠTĚNÍ TLAKOVÝCH NÁDOB
OPRAVY A DODÁVKY NÁHR.DÍLŮ
RYKO a.s.
Dělnická 1408/29
CZ-406 65 Děčín
Tel: +420 412 506 111
WWW.RYKO.EU
info@ryko.cz

DĚČÍN, KRALUPY NAD VLTAVOU, MLADÁ BOLESLAV

Držitel
certifikátů:

Opravy
vozů dle:

ECM
Entity in Charge of
Maintenance

Úvodní slovo prezidenta ABPZ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Od vydání našeho posledního bulletinu se v
oblasti přeprav nebezpečných věcí v železniční dopravě událo mnoho. Od vzdělávajících akcí přes veletrh přepravní techniky v
Mnichově až po velice závažné nehody.
Ujetí odstaveného vlaku s následným požárem v Kanadě musí být i pro bezpečnostní
poradce v České republice varováním. Padesát zmařených lidských životů při tomto
neštěstí nás musí vyburcovat k ještě větší
aktivitě při kontrolách všech činností spojených s manipulacemi s nebezpečnými věcmi. Je nutné upozornit na všechny nedostatky, které zjistíme při naší každodenní práci.
Každý, kdo jakkoli zachází s nebezpečnými
věcmi, si musí být vědom všech rizik s tím
spojených.
Bojujme proti lajdáckosti, přehnané suverenitě, mazáctví a v neposlední řadě pak se
šetřením na nesprávném místě. Také si musíme uvědomit, že žádný (byť sebelepší)
předpis nezajistí dokonalou bezpečnost.
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Veletrh Transport logistic Mnichov
Veletrh Transport logistic 2013 se v letošním roce konal ve dnech 4. 6. – 7. 6. 2013 v Mnichově.
Na ploše 110000 m2 se prezentovalo 2013 vystavovatelů z 63 zemí, což je o 210 vystavovatelů víc
než v roce 2011. Za 4 dny konání veletrhu prošlo branami cca 53 000 návštěvníků.

Na veletrhu bylo k vidění vše, co se k dopravě a
logistice vztahuje. Prezentovaly se firmy provádějící leteckou, železniční, silniční i kombinovanou dopravu. Shlédnout tak bylo možné expozice společností, které vyrábějí a pronajímají dopravní prostředky, logistické a zasilatelské společnosti, softwarové a vývojové společnosti, firmy vyrábějící obaly, prostě vše, co se k dopravě
a logistice vztahuje.
Na venkovní expozici byla k dispozici školicí
železniční cisterna, kterou prezentovala společnost VTG a také zde byly vidět cisterny na přepravu nebezpečných věcí, které měly ve výbavě
různé druhy zabezpečení a to od crash nárazníků, přes detektory vykolejení až po ochranu
vrchního dómu. Je patrné, jak se rozšiřují pasiv-

ní ochranné prvky i na jiné železniční dopravní
prostředky, než jsou jen železniční cisterny na
přepravu nebezpečných věcí. Crash prvky jsou
již ve velkém využívány na ochranu lokomotiv a
rozšiřují se dále na ostatní typy železničních
vozů, jako jsou vozy pro přepravu kontejnerů
nebo automobilů.
Na veletrhu bylo možno potkat spoustu známých
tváří a proběhlo zde spoustu jednání. Veletrh byl
také dobré místo pro navázání nových kontaktů,
rozšíření a upevnění spolupráce mezi společnostmi.
Další příležitost shlédnout tento veletrh
v Mnichově bude při konání Transport logistik
2015 ve dnech 5. 5. - 8. 5. 2015.

Text: Ing. Jindřich Křípal
Foto: Milan Otajovič

Více fotografií z mnichovského veletrhu naleznete v galerii ABPZ na adrese:
http://abpz.galerie.cz/6097799-transport-logistic-mnichov-2013

Reakce na komentář Davida Václavíka o přepravách nebezpečných
věcí v ČR
Náhodně jsme při procházení internetu narazili na komentář Davida Václavíka hodnotící „bezpečnost přepravy chemikálií na České železnici“. Dlouho jsme zvažovali, zda máme vůbec reagovat.
Nakonec jsme magazínu zaslali níže uvedené stanovisko našeho sdružení.
Celý článek je k dispozici na adrese:
http://www.magazin.firenet.cz/index.php/magaziny/komentar/1500-preprava-chemikalii-na-ceskezeleznici-je-skutecne-provadena-tak-odborne-jak-se-tvrdi
Naše sdružení nedostalo do dnešního dne žádnou odpověď….
Věc: Komentář Davida Václavíka k bezpečnosti přeprav nebezpečných věcí v ČR
Se zájmem jsme si přečetli komentář Davida Václavíka k bezpečnosti přeprav nebezpečných věcí v ČR.
Protože tento komentář obsahuje celou řadu nepřesností a chyb, rozhodli jsme se touto cestou reagovat.
Na prvním místě je naprosto zřejmá neznalost legislativy, na jejímž základě je prováděna přeprava nebezpečných věcí. Autor by se měl seznámit se zněním Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), což je přípojek C Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF). V celém
článku totiž neustále zmiňuje pojem ADR – Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.
Nelze ani svévolně zaměňovat provozní nehodu s nehodou přepravovaných nebezpečných věcí. Autor
popisuje nehodou událost z 10. 4. 2013, kdy došlo u Kralup nad Vltavou k vykolejení hnacího drážního
vozidla. I kdyby v tomto případě došlo k proražení nádrže hnacího vozidla a úniku paliva, tato záležitost
by se nevztahovala na ustanovení Řádu RID – viz znění pododdílu 1.1.3.3. K velice podobné nehodě
došlo například před několika lety i u hnacího vozidla 751.040-7 v železniční stanici Kostěnice, kdy došlo
i k úniku paliva.
Diskutabilní jsou i zmíněné náklady na získání Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí v drážní nákladní dopravě. V současné době poskytují přípravné
školení pro získání osvědčení 2 společnosti a ceny se pohybují výrazně pod hranicí uvedenou v článku.
Ponechme stranou špatnou definici povinností bezpečnostního poradce. Zajímavou se ale v této souvislosti jeví skutečnost, že uchazeč o získání osvědčení bezpečnostní poradce v železniční dopravě musí
doložit 5 let praxe v oblasti nakládání s nebezpečnými věcmi, přičemž stejnému uchazeči pro získání
osvědčení pro silniční dopravu postačuje pouze „čistý“ trestní rejstřík.
V roce 2011 bylo v ČR přepraveno 7,2mil tun nebezpečných věcí. Z tohoto množství největší část tvořili
nebezpečné věci třídy 3 Hořlavé kapaliny - 64% (údaj Ministerstva dopravy). Může autor článku jmenovat
nehodu, která souvisela s přepravou nebezpečných věcí v ČR a byla jimi přímo zapříčiněná? Ministerstvo dopravy neustále zasílá žádosti o identifikaci bezpečnostních poradců jak jednotlivým dopravcům
tak i například majitelům vleček, kontroly z Drážního úřadu jsou cíleně zaměřeny právě na dodržování
podmínek Řádu RID.
Kombinace volby názvu článku, neznalost odborných náležitostí a současná atraktivnost tématu ponižuje
úroveň článku na prostý bulvár. Takto sepsaný článek považujeme za políček do tváře dopravců a bezpečnostních poradců v železniční dopravě. Podle našeho názoru je úroveň bezpečnosti přeprav nebezpečných věcí v ČR jednou z nejvyšších a na jejím zvyšování se i naše sdružení aktivně podílí.
S pozdravem
Vladimír Zelený
prezident ABPZ

Radek Klein
viceprezident ABPZ

Seminář Svazu chemického průmyslu ČR
Výbor Asociace bezpečnostních poradců a znalců o.s. uvítal nabídku SCHP ČR k účasti na semináři „Logistika v chemickém průmyslu, silniční
přeprava nebezpečných věcí“ konaného ve
dnech 28. – 29. 5. 2013 v Praze s organizačním
zabezpečením firmy Dekra Automobil a.s. Za
Asociaci se tohoto semináře zúčastnili Josef
Bednařík a Jindřich Křípal. Osnovu semináře
tvořily vybrané logistické operace prováděné
v souvislosti s nebezpečnými věcmi v sektoru
chemického průmyslu ve vazbě na technické a
legislativní požadavky. Součástí náplně semináře byla i specifika obchodních operací v logistice
nebezpečných věcí. Výběr lektorů s ohledem na
jednotlivá témata byl zodpovědný a jejich vystoupení včetně reakcí na dotazy bylo profesionální a vysoce kvalitní. Úroveň semináře umocnila účast a vystoupení na začátku druhého dne
Ladislava Špačka, sekretáře pro zdraví, bezpeč-

nost a životní prostředí SCHP ČR, který účastníkům představil založení a působnost tohoto svazu včetně mezníků logistiky chemických látek
jakož i řešení současných aktuálních úkolů.
Přesto, že zúčastnění zástupci ABPZ jsou také
bezpečnostními poradci pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, daný seminář jim přispěl
k obohacení poznatků a znalostí, zejména v oblasti uložení a zajištění nákladu dle platných norem. Rovněž úsek dodacích podmínek dle Incoterms 2010 a odpovědnosti dle Úmluvy CMR byl
pro bezpečnostní poradce vítaným obohacením
a zpestřením programu, pro mnohé další účastníky novinkou.
S ohledem na velmi dobrou úroveň semináře
doporučujeme účast na obdobném semináři věnovanému oblasti železniční přepravy nebezpečných věcí v říjnu 2013.

Text: Josef Bednařík
Foto: Jindřich Křípal

Změna na vedoucí pozici ve společnosti RAILTEST, a.s.
Ke dni 30. 6. 2013 ukončil svoji aktivní činnost ředitel společnosti RAILTEST, a.s. Ing. Manfred Schubert.
S Ing. Schubertem budeme i nadále spolupracovat především na přípravách sdělovacích akcí. Za naše
sdružení mu přejeme především mnoho zdraví a spokojenosti.
Nástupcem Ing. Schuberta na pozici ředitele byl jmenován Ing. Tomáš Olšan. S díky jsme přijali jeho
nabídku na možnost pokračování spolupráce se společností RAILTEST, a.s. Rádi bychom mu touto cestou popřáli mnoho pracovních úspěchů v jeho nové funkci.
Vladimír Zelený

Cisterna Kralupy 2013 – cvičení
V úterý 28. května 2013 se na silničním výjezdu z Kralup uskutečnilo prověřovací cvičení složek Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje. Jeho námětem byla simulovaná dopravní nehoda
silniční cisterny spojená s únikem nebezpečné chemické látky. Místem konání byla státní silnice č. 240,
která je u místních známá jako „Velvarka“, a to krátce po výjezdu z kralupského Růžového údolí směrem
na Velvary. Detailně hodnotící hasičské video je umístěno na serveru Youtube:
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u5hHReRnHlc
Zdroj: www.ioolb.cz
www.tvhasici.cz
Vladimír Zelený

Projekt ChemLog T&T

Na serveru youtube bylo nově zveřejněné video věnované projektu ChemLog T&T a zmiňující i spolupráci s naším sdružením: http://www.youtube.com/watch?v=If9zzokH_xA
Doporučujeme Vám také shlédnout video popisující projekt ChemLog T&T (v anglickém znění):
http://www.youtube.com/watch?v=HHeBL3J5LS4

Milan Otajovič

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

Požár po vykolejení vlaku v Marylandu, USA
Dne 28. 5. 2013 došlo k nehodě nákladního vlaku přepravujícího nebezpečné věci a nákladního automobilu, který přepravoval odpad. Po srážce vykolejilo 15 vozů, 2 vozy se převrátily a následně došlo k požáru. Vlak měl celkem 45 vozů. Řidič nákladního automobilu byl převezen s těžkými zraněními do nemocnice.
Zdroj: www.baltimoresun.com
Foto: www.baltimoresun.com/news/maryland/baltimore-county/bal-rosedale-area-train-derailment-pictures20130528,0,6266421.photogallery
Radek Klein

Vykolejení na mostě poškozeném povodní v Calgary, Kanada
Při jízdě nákladního vlaku došlo dne 27. 6. 2013 ve 3.30 hod k podlomení pilíře mostu Bonnybrook přes
řeku Bow River v kanadském Calgary. Pilíř zřejmě vinou povodní poklesl pod jedoucím vlakem o cca
60cm.
Přední a zadní část vlaku byly odtaženy a na mostě zůstalo 6 cisternových vozů - 5 z nich bylo naložených nebezpečnou věcí (ropným destilátem) a jejich obsah tak musel být přečerpán do silničních vozidel.
Následně pak tyto vozy mohly být nakolejeny a odvezeny mimo poškozený most. Při této nehodě nedošlo k žádnému úniku nebezpečných věcí.

Zdroje:
www.nbcnews.com
www.calgaryherald.com
Radek Klein

Požár ropného vlaku v Lac-Mégantic, Kanada

V sobotu, 6. 7. 2013, došlo k nehodě soupravy cisternových vozů přepravujících ropu v městečku LacMégantic v Kanadě.
Časový sled událostí:
1) Pátek 23:25 - Strojvedoucí společnosti Montreal, Maine & Atlantic Railway odstavuje vlak složený
z 5 lokomotiv, jednoho pomocného vozu a 72 cisternových vozů ložených ropou přibližně 11 km
od města Lac-Mégantic. Společnosti sdělí, že vlak odstavil z důvodu střídání posádky a odešel do
nedalekého motelu na noc. Vlak se nepodařilo odstavit na přilehlou vlečku z důvodu jejího obsazení jiným vlakem – zde by byl výjezd zabezpečen výkolejkou a k ujetí vlaku by nedošlo. Strojvedoucí odstaví 4 hnací vozidla z provozu a jedno ponechá v činnosti.
2) Pátek 23:30 - Obyvatelé města Nantes volají na tísňovou linku 911 a oznamují požár hnacího vozidla odstaveného vlaku.
3) Pátek 23:47 - Na místo ohlášení přijíždí 2 hasičská vozidla a 17 hasičů likviduje nahlášený požár.
Okolo půlnoci odjíždí hasiči od zásahu a na místě zůstávají policista a zaměstnanec dopravce.
4) Sobota 00:57 Podle modelových výpočtů se souprava o hmotnosti téměř 10.000t začíná samovolně rozjíždět směrem k městu Lac-Mégantic. Souprava stále zrychluje a v rychlosti 101 km/hod
vykolejí v centru města (povolená rychlost průjezdu městem je přitom 10 mph – tj. 16 km/hod).
Hnací vozidla projíždí bez vykolejení a samovolně se zastavují o cca 800 m dále.
5) Sobota 01:15 První exploze nedaleko populárního nočního klubu, následují nejméně další 2 exploze. První zprávy hovoří o zničení 30 budov. Centrum města je zaplaveno ropou a hoří.
6) Sobota 01:15 do 04:00 - Nadále se ozývají výbuchy tak, jak se postupně od hořící ropy zapalují
odstavené automobily. Profesionální i dobrovolní hasiči bojují s požárem. Postupně se k nim přidávají posily z Montrealu a okolí. Strojvedoucí za pomoci záchranářů a zapůjčené techniky odtahuje posledních 8 vozů, které nebyly zasaženy požárem.

7) Sobota ráno - Z okolí je evakuováno 2000 lidí z důvodu ohrožení toxickými plyny a požárem.
8) Neděle poledne - Je potvrzeno 5 obětí s tím, že se pohřešuje dalších 40 osob.
9) Neděle odpoledne - Místo neštěstí navštěvuje premiér Stephen Harper a na následující tiskové
konferenci a místo přirovnává k „válečné zóně“.
10) Pondělí večer: Počet potvrzených obětí stoupá na 13. Počet pohřešovaných je 50. Ředitel společnosti Montreal, Maine & Atlantic Railway Ed Burkhardt prohlásí, že před výbuchem bylo se
soupravou manipulováno.
11) Postupem času se počet mrtvých a pohřešovaných ustaluje na počtu 50.

K této nehodě odvysílala TV Prima Family ve svém večerním zpravodajství reportáž a o vyjádření požádala i prezidenta našeho sdružení p. Zeleného. Reportáž je možné shlédnout na adrese:
http://play.iprima.cz/iprima/387792/all - od času 16:46

Podle statistik se v Severní Americe po železnici přepravuje 20x vyšší objem ropy než před 5 lety, v Kanadě se od roku 2011 objem přeprav zvýšil 4x. Tento trend bude zřejmě pokračovat s rozšiřováním těžby
z ropných břidlic v Severní Dakotě a z ropných písků v Albertě. Minulý měsíc oznámila společnost Cenovus, ropné písky nákup 800 ks železničních cisteren určených pro přepravu ropy.
V období 2010-2012 bylo nahlášeno celkem 112 úniků ropy v železniční dopravě oproti období 20072009 kdy bylo hlášeno pouze 10 úniků.
Zdroje:
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www.cs.wikipedia.org
www.nationalpost.com
www.google.cz
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