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Úvodní slovo prezidenta ABPZ
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi abych Vám jménem výboru představil bulletin ABPZ
v novém kabátě. Věřím, že ač nepravidelně, budeme vám všem
nadále zprostředkovávat touto formou příspěvky, poznatky, články
a informace, které jsou nějakým způsobem využitelné ve vaši
každodenní praxi. Nebo alespoň zajímavé pro některé z vás.
Zároveň bych vás chtěl požádat o spolupráci při jeho tvorbě. Je-li
něco, co sami budete považovat za vhodné sdělit svým kolegům
bezpečnostním poradcům nebo dalším lidem, ktěří náš bulletin
čtou, pošlete nám svůj příspěvěk či fotografie, rádi vše zveřejníme.
Dovolte mi rovněž poděkovat za spolupráci, která s mnohými z vás
trvá už 10 let. Závěr roku prožijte ve zdraví a těšíme se na setkání
v roce příštím.
					
za výbor ABPZ
															
							
Vladimír Zelený
							
prezident
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ChemLog T&T v Bratislavě
Nástupcem projektu ChemLog, který se zabýval logistikou chemikálií ve střední a východní Evropě v
letech 2008 – 2012, je projekt zaměřený na monitorování přeprav chemikálií v regionu. Příprava pilotních
projektů vyvrcholila na zasedání pracovní skupiny v
Bratislavě ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2013.
Tyto projekty jsou realizovány s podporou Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci programu
CENTRALE EUROPE a zapojeno do realizace je 15
partnerů z Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska a České republiky.
Na dalších odborných akcích zaměřených na
přípravu pilotního projektu (9. 10. v Brně a 23. 10.
v Praze) bude jistě nalezena i odpověď na otázku:
budou sledovány i prázdné, ale nevyčištěné cisterny?
Odpověď by měla zaznít již 13. listopadu 2013 v
Praze na Regionálním setkání ChemLog T&T, který
bude již tradičně součástí největší logistické konference SpeedCHAIN 2013.
Text + foto: Milan Otajovič

www.dgsa-rid.cz
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Školení CACS v Trnavě
I přes nutnost cestovat nemalou vzdálenost přijel do Trnavy neobvykle velký počet zájemců o školení Aplikace
ISO norem do každodenní práce. Těžko říct, co více přilákalo účastníky, jestli to byla zvědavost a zájem vidět
nejmodernější čističku cisteren v bývalém východním bloku nebo tradičně vysoká úroveň přednášek lektora
a hodnotitele SQAS, Radoslava Černého. Faktem zůstane, že v zasedací místnosti jednoho z nejmladších
členů CACS, společnosti PAWTRANS Slovakia s.r.o. zasedlo celkem 25 osob. Nechyběli mezi nimi ani
zástupci chemického průmyslu (Fosfa, Duslo, Detox), tj. společnosti, které využívají služeb nabízených dopravci čistících své cisterny u členů CACS.
Právě Marta Kouřílková z Fosfy seznámila přítomné s postupem kontroly čistoty cisteren před nakládkou, při
které obsluha před zahájením plnění zaznamenává průběh a výsledek kontroly do checklistu.
Vzájemnou výměnu zkušeností a poznatků nelze označit jinak než za oboustranně přínosnou. Nutno zmínit i
skutečnost, že školení se zúčastnili i představitelé obou národních svazů chemického průmyslu – slovenský
ZCHFP SR zastupoval Jaroslav Čermák, SCHP ČR Ladislav Špaček.
Text + foto: Milan Otajovič

www.dgsa-rid.cz
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Prohlídky a zkoušky cisteren RID

TechnoInspect s.r.o.

provádí předepsané prohlídky a zkoušky cisteren
železničních cisternových vozů a cisternových kontejnerů
určených pro přepravu nebezpečných látek
podle Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (Řád RID)
E-mail: info@technoinspect.cz
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Setkání logistiků v Brně
V rámci projektu RAPlus, podporovaného Evropským
sociálním fondem, pořádal SCHP ČR dne 9. 10.
2013 v Brně v rámci veletrhu Eurotrans již druhý kulatý stůl. Program byl zahájen výročním hodnocením
Transportního a informačního nehodového systému
(TRINS).
Poprvé se do diskuze zapojili i zdravotníci. Příspěvek
MUDr. Martina Dolečka z Fakultní nemocnice Brno,
ukázal stav připravenosti zdravotnického zařízení na
péči o postižené z havárií s účastí chemických látek
a radiace. Dále byli účastníci seznámeni s přípravou
pilotního projektu ChemLog T&T.
Panelová diskuse přinesla mnohé zajímavé příspěvky,
jeden z nich s názvem „Nebezpečí zaplynovaných
kontejnerů pro složky IZS“ si v plném znění můžete
přečíst zde.
Text + foto: Milan Otajovič

MuDr. Martin Doleček
www.dgsa-rid.cz

Nechyběla ani praktická část, ve které zájemci prožili
pocity v převráceném automobilu nebo mohli vidět
praktickou ukázku systému automatického tísňového
volání E-CALL (emergency call).
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“Létající kamera” umožňuje v případě mimořádné
události “podívat se” v HD-rozlišení do míst, kde je
přístup nemožný nebo nebezpečný.
Z poznatků takto získaných lze následně stanovit
další postup při zásahu.
www.dgsa-rid.cz
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PRODUKTY
• provozování drážní dopravy na vlečkách
• provozování železničních drah – vleček
• měření kolejí a výhybek
• školení zaměstnanců zúčastněných na provozování vleček a drážní dopravy na
vlečkách
• provádění technických kontrol na hnacích drážních vozidlech a revizí určených
technických zařízení na hnacích drážních vozidlech
• externí činnost bezpečnostního poradce pro přepravy nebezpečných věcí ADR
(silniční doprava)
• externí činnost bezpečnostního poradce pro přepravy nebezpečných věcí RID
(železniční doprava)
Kontakt
Vít Pavlíček

602 939 388

IČ: 25786768

DIČ: CZ25786768

www.dbv-itl.cz

pavlicek@dbv-itl.cz
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Další nehoda v Kanadě
Dne 19.10.2013 došlo k nehodě nákladního vlaku poblíž obce Gainford v provincii Alberta, která leží asi 80
kilometrů západně od Edmontonu. V 01:00 došlo k vykolejení 13 vozů - v 9 vozech bylo naloženo LPG, v
ostatních ropa. Po vykolejení došlo k proražení a následnému výbuchu jednoho z vozů přepravujících LPG.
Nákladní vlak se 134 vagony na trase z Edmontonu do Vancouveru jel v době vykolejení rychlostí cca
35km/h. Příčina nehody je v současné době v šetření. Naštěstí nedošlo k žádnému úrazu ani ztrátám na
lidských životech.
Posádce vlaku se podařilo 4 vykolejené vozy s ropou odtáhnout do bezpečné vzdálenosti. S ohledem na
bezpečnost veřejnosti bylo z blízkého okolí nehody evakuováno 120 osob. Jako další opatření byly pomocí
náloží řízeně zapáleny další 2 vozy s LPG.
Společnost CN Rail řeší v průběhu měsíce již třetí podobné vykolejní soupravy v tomto měsíci (viz. další
článek).
Zdroj: ceskenoviny.cz, nationalpost.com, seattlepi.com

www.dgsa-rid.cz

Radek Klein
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13 závažných nehod v Kanadě za 5 měsíců
21. 5. 2013: Pět cisternových vozů ve vlaku KPR vykolejilo u obce Jansen v jihovýchodní provincii Saskatchewan. Z jednoho z nich došlo k úniku 91 m3 oleje.  Nikdo nebyl zraněn.

23. 5. 2013: V Jižní Albertě došlo k ujetí vlaku, který projel městem. Vlak byl prázdný a nakonec samovolně
zastavil. Nikdo nebyl zraněn a policie vyšetřila tuto událost jako vandalismus.
2. 6. 2013: Jedenáct kontejnerových vozů vykolejilo na mostě u Wanupu, východně od Sudbury v Ontariu.
Nikdo nebyl zraněn. Část vozů, kontejnerů a nákladu spadla do řeky, která slouží jako zdroj pitné vody.

www.dgsa-rid.cz
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27. 6. 2013: Poškození mostu povodní byla příčina vykolejení vozů v Calgary. 5 vozů bylo naloženo ropnými
produkty a  jeden byl naplněn etylenglykolem. Nedošlo k úniku žádné nebezpečné věci. Podrobnosti viz bulletin 4/13.

6. 7. 2013: Vlak se 72 cisternovými vozy ložených ropou havaroval a explodoval v centru města Lac-Megantic v provincii Quebec. Při nehodě přišlo o život 47 lidí a zničena byla polovina města. Vlak ujel z důvodu
nedostečného zabezpečení. Podrobnosti viz bulletin 4/13.

8. 7. 2013: Únik čpavku z cisternových vozů byl příčinou nařízené evakuace zhruba jedna čtvrtiny obyvatel
malého městečka Gogoma v severním Ontariu. Nikdo nebyl zraněn.

www.dgsa-rid.cz
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27. 7. 2013: Ve městě Lloydminister (Alberta) zjištěn únik ropných produktů po průjezdu vlaku. Zřejmě došlo
k úniku motorové nafty z hnacího vozidla společnosti CPR. Vlak zároveň přepravoval 7 cisternových vozů
ložených ropou.
11.09.2013: V Calgary došlo k vykolejení 8 cisternových vozů ložených rozpouštědlem pro čistění ropovodů.
Nebyly zjištěné žádné úniky i když došlo k převrácení vozů. Více než 140 domů bylo krátce evakuováno.

18. 9. 2013: V Ottawě došlo ke srážce autobusu s vlakem osobní dopravy. V autobuse zemřelo 6 osob
včetně řidiče a dalších 30 osob bylo zraněno. Ve vlaku neby zraněn nikdo.
25. 9. 2013: V noci vykolejilo 17 železničních vozů u obce Landis v západním Saskatchewanu. Některé z
těchto vozů přepravovaly nebezpečný náklad (ropa, ethanol a další chemikálie).

www.dgsa-rid.cz
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7. 10. 2013: V Bramtonu (Ontario) došlo k vyšinutí 4 prázdných cisternových vozů po předchozí přepravě
paliva pro tryskové motory. Jeden zaměstanec utrpěl lehké zranění.

17. 10. 2013: Obyvatelé města Sexsmith (Alberta) byli evakuování po vyšinutí 4 vozů přepravujících čpavek.
Vozy zůstaly v téměř svislé poloze a nebyly zjištěny žádné netěsnosti.

19. 10. 2013 - Vykolejení 13 vozů s následným požárem v Gainfordu (Edmontonu) - viz předchozí článek.
zdroj: metronews.com, globalnews.ca, poleshift.ning.com, wordpress.com

Radek Klein
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Evropské setkání bezpečnostních poradců
Ve dnech 17. 2. – 18. 2. 2014 se uskuteční
v Bonnu setkání evropských sdružení
bezpečnostních poradců. ABPZ na toto
setkání přijala pozvání a vlastního jednání se zúčastní prezident Vladimír Zelený a člen výkonného výboru Ing. Quido
Kratochvíl.
První den se bude jednání skládat
ze dvou částí. V prvním bloku bude
dán prostor 15 minut každému ze
zástupců pro představení národního
sdružení. Ve druhém se pak budou
moci vyjádřit k navrhovaným tématům.
Jedná se především o povinnosti jednotlivých účastníků v řetězci přeprav
nebezpečných věcí a dále pak jednotlivé aspekty činnosti bezpečnostního poradce. Zvláštní pozornost by měla být věnována otázkám
získávání osvědčení a jeho obnovování.
Druhý den chce hostitelská země vystoupit s příspěvkem o přezkoumání oddílu 1.8.3 Řádu RID a
následovat bude závěrečná diskuze.  
Na tomto místě je zapotřebí dodat, že se nejedná o první případ, kdy některé z národních sdružení
chce uspořádat podobnou akci. Minulé iniciativy Španělska a Maďarska se bohužel nepodařilo realizovat. Budeme tedy doufat, že napotřetí se záměr podaří uskutečnit.
Přihlášená sdružení:
Německo
Česká republika
Francie  
Maďarsko
Irsko
Španělsko
Španělsko
Švýcarsko

GGVD
ABPZ
ANCS
BTE
DGSAAI
ACONSENA
EASA
VSGGB

Hubert Glock
Vladimír Zelený
Thérèse Carbonne
Zsolt Nagy
J.J. Tobin
Jesus Pellejero
Jesus Pellejero
Bernhard Kuenzi

www.ggvd.de
www.dgsa-rid.cz
www.conseillersecurite.org
www.bte.hu
www.dgsaai.ie
www.aconsena.org
www.vsggb.ch
Radek Klein
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