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Úvodní slovo prezidenta ABPZ
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Výkonný výbor ABPZ v tomto období připravuje svolání valné
hromady našeho sdružení. Jednání proběhne ve dnech 11. a 12.
4. 2014 v hotelu Mánes ve Svratce. Na této valné hromadě bude
zvolen výbor, který bude pracovat v letech 2014 a 2015. Chceme
také zhodnotit naši práci a vytyčit si úkoly a cíle pro následující
období. Provedeme kontrolu hospodaření a připravíme rozpočet na
příští období.
Přivítám jakýkoliv podnět z členské základny na zlepšení nebo
zkvalitnění naší činnosti. Budu také rád, najde-li se nový zájemce,
který by byl ochoten pracovat v novém výboru ABPZ. Čekám také
na návrhy Vás členů na pořádání tematických seminářů. Osobně si
myslím že existuje řada témat, na které by bylo vhodné zamířit naši
pozornost. Doufám, že účast Vás členů bude na valné hromadě
dobrá.
Přeji Vám pěkný konec zimního období a těším se na viděnou na
naší valné hromadě.
							

za výbor ABPZ

								
								

Vladimír Zelený
prezident
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Seminář Vlečkový provoz z pohledu legislativy
Výbor Asociace bezpečnostních poradců a znalců
připravil na 22. ledna 2014 další seminář, tentokrát
se zaměřením na legislativu provozovatelů drážní
dopravy. Dříve, než se příslušní lektoři ujali dané
problematiky, shromáždění 40 bezpečnostních
poradců pozdravil zástupce MD Luboš Knížek. Ve
svém vystoupení reagoval na řešení současných
problémů na úseku železniční dopravy. V oblasti
přeprav nebezpečných věcí posluchače zaujala
jeho informace o aktualizovaném pověření Drážního
úřadu, který jako „příslušný orgán dle RID“ nově
řeší mj. i otázku možného povolení pro pokračování
přepravy. Mezinárodní Odborný výbor RID bude
projednávat a schvalovat změny pro RID 2015 na
svém 53. zasedání dne 22.5. t.r. Zástupce MD dále
upozornil bezpečnostní poradce na dodržování
termínů zkoušek, resp. přezkoušení. Předpokládají
se zkoušky zhruba co dva měsíce.
Po těchto centrálních informacích se ujal přednášky
pan Jan Smejkal, lektor DVI, jejímž nosným
bodem byl bezpečný pohyb a práce osob v
kolejišti včetně doprovodných procesů. Účastníci
uvítali jeho informaci, že SŽDC vydala předpis BP 1
Vstupní školení. Paradoxem však je snižující se
počet cyklů periodického ověřování znalostí. Přitom
tlak ze strany EU je na další vzdělávání. Zabýval se
i podmínkami BOZP v provozované dopravní cestě.
Velmi zajímavé bylo téma zajišťování vozů proti
ujetí. V této souvislosti informoval o vydání předpisu
D1 v loňském roce ze strany provozovatele dráhy SŽDC. Na závěr svého vystoupení se lektor zabýval
problematikou přejezdů, resp. jízdou přes přejezdy
a zákonem č. 361/2000 Sb., který řeší provoz na
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pozemních komunikacích včetně křížení dráhy.
Pak následovala bohatá diskuze, kterou však
bylo nutné usměrnit, aby se dostal ke slovu další
přednášející, a to pan Josef Sedlář. Zabýval se
provozováním dráhy a provozováním drážní
dopravy. Základem byl zákon č. 266/1994 Sb, o
dráhách, v platném znění a jeho provádějících
vyhlášek (vyhl. 177/1995 Sb., 101/1995 Sb., 100/1995
Sb., 173/1995 Sb., atd.). Zdůraznil i další řídící akty
a dokumenty, jako např. Nařízení vlády č. 168/2002
Sb., které stanoví způsob organizace práce při
posunování dopravními prostředky. Nebylo
opomenuto ani Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.,
pojednávající o vzhledu a umístění bezpečnostních
značek. Důraz byl kladen i na respektování
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. při stanovování
technologických postupů. Posluchačům připomenul
i vyhlášku č. 376/2006 Sb. o systému bezpečnosti
v provozování dráhy a drážní dopravy (mimořádné
situace a události) a vyhlášku č. 16/2006 Sb. o
odborné způsobilosti.
Rovněž i po tomto bloku přednášek následovala
velmi bohatá diskuze a nutno poděkovat oběma
lektorům za vstřícnost a ochotu při formulování
stanovisek k příslušným dotazům.
Seminář byl pro aktuálnost dané tématiky pro
mnohé účastníky velmi prospěšným opakováním
a připomenutím povinností na úseku provozování
drážní dopravy.

Text a foto: Ing. Josef Bednařík
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Pověření Drážního úřadu
Ministerstvo dopravy vydalo Drážnímu úřadu (Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2) nové pověření k výkonu
činnosti „příslušného úřadu“ kompetentního podle vnitrostátních předpisů pro uplatňování vybraných ustanovení RID, které nabylo účinnosti dne 3. ledna 2014. Tímto krokem bylo reagováno na dosavadní změny, které
se v nedávné době v oblasti přepravy nebezpečných věcí na železnici odehrály a nutno dodat, že to nebyly
změny jen samotného předpisu RID.
Rozsah pověření MD pro DÚ:
•
•

•
•

•

•

•

•

odstavce 1.4.2.2.4 v oblasti možného vydání povolení pro pokračování přepravy.
pododdílu 1.5.1.1 v oblasti dočasného provádění
určitých přeprav odchylně od ustanovení RID –
dílčí stanovisko pro Ministerstvo dopravy.
oddílu 1.8.1 v oblasti kontroly nebezpečných věcí.
oddílu 1.8.6 v oblasti administrativního dozoru
nad prováděním posuzování shody, periodických
prohlídek a mimořádných kontrol,
oddílu 1.8.7 v oblasti postupů pro posuzování
shody a periodickou prohlídku ve vztahu
odpovídajícímu rozsahu pověření.
kapitoly 4.3 v oblasti používání nesnímatelných
cisteren (cisternových vozů), snímatelných cisteren, cisternových kontejnerů a cisternových
výměnných nástaveb, jejichž nádrže jsou vyrobeny z kovových materiálů, jakož i bateriových vozů
a vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC).
kapitoly 4.4 v oblasti používání nesnímatelných
cisteren (cisternových vozů), snímatelných cisteren, cisternových kontejnerů a cisternových
výměnných nástaveb z vyztužených plastů (FRP).
kapitoly 4.5 v oblasti používání cisteren pro podtlakové vyčerpávání odpadů.
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•

•

•

•

kapitoly 6.7 v oblasti požadavků na konstrukci,
výrobu, prohlídky a zkoušky přemístitelných
cisteren a UN vícečlánkových kontejnerů na
plyn (MEGC).
kapitoly 6.8 v oblasti požadavků na konstrukci,
výrobu, výstroj, schvalování typu, prohlídky,
zkoušky a značení nesnímatelných cisteren
(cisternových vozů), snímatelných cisteren,
cisternových
kontejnerů
a
cisternových
výměnných nástaveb s nádržemi vyrobenými
z kovových materiálů a bateriových vozů a
vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC).
kapitoly 6.9 v oblasti požadavků na
konstrukci, výrobu, výstroj, schvalování typu,
prohlídky a zkoušky a značení cisternových
kontejnerů a výměnných cisternových nástaveb
z vyztužených plastů (FRP).
kapitoly 6.10 v oblasti požadavků na konstrukci,
výstroj, schvalování typu, prohlídky, zkoušky a
značení cisteren pro podtlakové vyčerpávání
odpadů.
Ing. Luboš Knížek
Ministerstvo dopravy
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Valná hromada 2014
V souladu s článkem VII. bod 3 platných stanov Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s. svolává
výkonný výbor v termínu 10. – 11. 4. 2014

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Program valné hromady
10. 4. 2014 od 16:00 hod:
• Zahájení
• Návrh a schválení volební komise, volba
předsedajícího valné hromady
• Přednesení a hlasování o schválení výroční
zprávy ABPZ za rok 2013
• Přednesení zprávy o hospodaření ABPZ
• Přednesení zprávy revizní komise za rok 2013
• Zrušení členství
• Návrh a schválení plánu činnosti ABPZ pro rok
2014 předložený výkonným výborem
• Návrh a schválení rozpočtu ABPZ pro rok 2014
předložený výkonným výborem
• Návrh, doplnění a schválení složení výkonného
výboru
• Návrh, doplnění a schválení složení revizní
komise
• Diskuze
• Závěr

Organizační záležitosti:
Místo konání:
Hotel Mánes
Čsl. armády 303
59202 Svratka
www.hotel-manes-svratka.cz
Účastníci si hradí náklady na dopravu, ubytování
a stravování.
Cena za ubytování: 550,- Kč/osoba/noc. Pro
účast je bezpodmínečně nutné přihlásit se
prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu
dgsa@seznam.cz do 4. 4. 2014. Později došlé
přihlášky již nebudeme moci akceptovat. Zpráva
musí obsahovat jméno a příjmení přihlašovaných
osob a číslo jejich osvědčení.
Po schválení valnou hromadou bude možno na
místě uhradit členský příspěvek pro rok 2014.
Materiály valné hromady budou rozeslány všem
členům v elektronické podobě.

11. 4. 2014 od 9:00 hod
• Výměna zkušeností bezpečnostních poradců

www.dgsa-rid.cz
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Používání cisteren po uplynutí data mezidobé zkoušky
Poslední dobou se opětovně rozšířily pochybnosti ohledně správného výkladu ustanovení odstavce
6.8.2.4.3 Řádu RID ohledně provozu cisternových vozů po uplynutí lhůty mezidobé zkoušky.
6.8.2.4.3 Nádrže a jejich výstroj se musí podrobit mezidobým zkouškám nejpozději každé(-ých)
4 roky    |     2,5roku
po
první
zkoušce
a
každé
periodické
zkoušce mezidobým zkouškám. Tyto mezidobé zkoušky smějí být provedeny v průběhu
3 měsíců před nebo po stanoveném datu.
Zkrácení termínu je jednoznačné – na
voze se prostě provede prohlídka dříve a
následující prohlídka může být až periodická.
Problém nastává v okamžiku prodloužení této lhůty.
Jak tedy zacházet s vozem v provozu po uplynutí
data mezidobé zkoušky?
V souvislosti se vznikem tohoto problému vydal
dne 2.10.2009 Drážní úřad toto oznámení:
Drážní úřad jako drážní správní úřad ve smyslu §
54 a § 55 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve
znění pozdějších předpisů a jako příslušný orgán
pověřený Ministerstvem dopravy podle Řádu pro
mezinárodní železniční přepravu nebezpečných
věcí (dále jen „RID“) pro požadavky na konstrukci, výstroj, schvalování typu, prohlídky, zkoušky a
značení cisteren cisternových vozů a cisternových
kontejnerů (dále jen „cisteren“) vydává pro zajištění
jednotného postupu pro používání cisteren po uplynutí data stanového pro provedení mezidobé
zkoušky podle ustanovení 6.8.2.4.3 RID po dobu
dalších 3 měsíců toto oznámení:
Cisterny smějí být připuštěny a používány k přepravě
nebezpečných věcí i po uplynutí data stanového
pro provedení mezidobé zkoušky (nejpozději
každé 4 roky), nejvýše však o 3 měsíce (poslední
kalendářní den 3. měsíce). Stanoveným datem se
rozumí datum (měsíc, rok) příští mezidobé zkoušky
podle odst. 6.8.2.4.3 RID, který je vyznačený na
obou stranách cisternového vozu podle odst.
6.8.2.5.2 RID a za nímž je vyznačené písmeno „L“.
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V oznámení Drážního úřadu se jasně hovoří
o „připuštění a používání k přepravě
nebezpečných věcí“.
Aby byly rozptýleny veškeré pochybnosti ohledně
definice přepravy opětovně citace z RID:
„Přeprava“ - přemístění nebezpečných věcí, včetně
zastávek nezbytných vzhledem k dopravním
podmínkám a včetně všech dob, po které jsou
nebezpečné věci uloženy ve vozech, cisternách
nebo v kontejnerech a které jsou nezbytné vzhledem k provozním podmínkám před, během a po
přemístění.
Tato definice zahrnuje též krátké dočasné
skladování nebezpečných věcí za účelem změny
druhu dopravního prostředku (překládku). Tato
definice se vztahuje na překládku, pokud jsou
přepravní doklady, v nichž je uvedeno místo odeslání a místo určení, předloženy na požádání a
pokud kusy a cisterny nejsou otevírány během
krátkodobého
skladování,
kromě
kontroly
provedené příslušnými orgány;
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Aby byly fakta kompletní je zapotřebí přidat
ještě definici vybraných povinností plniče:
1.4.3.3 Plnič
V souvislosti s oddílem 1.4.1 plnič musí
splnit zejména následující povinnosti: …
(b) musí se přesvědčit, že neprošlo datum příští
zkoušky cisternových vozů, bateriových vozů,
vozů se snímatelnými cisternami, přemístitelnými
cisternami, cisternovými kontejnery a MEGC;…
Na základě výše uvedeného je zřejmé, že po
uplynutí lhůty mezidobé zkoušky je možné
cisternové vozy bez problémů přepravovat až do
uplynutí 3 měsíců po stanoveném datu. Provozní
pracovníci takový vůz poznají podle vyznačeného
písmena „L“ vedle rámečku. V případě pochybností
je možné ještě provést kontrolu štítku. Samozřejmé
je, že Vám dopravce nepřevezme takový vůz k
přepravě v poslední možný den! Je nutné disponovat dostatečnou dobou na přepravu k příjemci.
Pokud je ale přistaven na manipulační místo
cisternový vůz s prošlou lhůtou prohlídky (a na
základě výše uvedeného je zřejmé, že nezáleží
zda se jedná o mezidobou zkoušku nebo
periodickou prohlídku) plnič nesmí takový vůz
naplnit! Jednoznačně by se jednalo o porušení
ustanovení Řádu RID s možností uložení sankce.

www.dgsa-rid.cz
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Pozor ovšem ještě na jedno úskalí tohoto postupu.
Tím je překročení lhůty uvedených 3 měsíců během
přepravy např. z důvodu provozní neschopnosti
vozu (typicky např. zjištění ploch na dvojkolí).
Citace z oznámení Drážního úřadu:
Pokud dojde při přepravě (viz definice pojmu
„Přeprava“ odst. 1.2.1 RID) nebezpečných věcí
k překročení stanoveného data příští mezidobé
zkoušky o více než 3 měsíce, jedná se o některý
správní delikt podle § 52 odst. 7 písm. b), e) nebo
h) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů, kterého se dopustil ten
účastník přepravy nebezpečných věcí, který porušil
požadavky Řádu RID. V daném případě musí
dotyční účastníci přepravy nebezpečných věcí
učinit přiměřená opatření ve smyslu odst. 1.4.1
RID a příslušné orgány mohou přerušit přepravu
nebo nařídit jiná vhodná opatření ve smyslu odst.
1.8.1.4. RID.
V praxi to znamená, že dopravce musí takový vůz
odstavit a odesílatel si bude muset vyřídit výjimku
pro další přepravu vozu.
Text: Radek Klein
Foto: Milan Otajovič
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Inspekční orgán typu A, akreditovaný podle ČSN EN ISO/IEC 17020 č. 4052,
autorizovaná osoba č. AO 264 podle NV 208/2011 Sb. a notifikovaná osoba č.
NB 2420 podle směrnice 2010/35/EU na přepravitelná tlaková zařízení pro
oblast železniční přepravy dle RID

Nabídka společnosti RAILTEST a.s.

 prohlídky a zkoušky dle RID:
o schválení konstrukčního typu dle NV 208/2011 a
čl.6.8.2.3 RID
o první zkoušky dle čl. 6.8.2.4.1 a 1.8.7.4 RID
o periodické prohlídky a zkoušky dle čl. 6.8.2.4.2 a
1.8.7.5 RID
o zkoušky těsnosti dle čl. 6.8.2.4.3 a 1.8.7.5 RID
o mimořádné prohlídky dle čl. 6.8.2.4.4 a 1.8.7.5 RID
 revize, prohlídky a zkoušky tlakových zařízení dle vyhlášky
100/1995 Sb.
Kontakt:
T.Olsan@railtest.cz
M.Kohoutek@railtest.cz
M.Chadima@railtest.cz
P.Holek@railtest.cz
www.railtest.cz
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GREEN ENERGY SOLUTION
Odborný workshop s vůní benzínu na téma úspora energie a času jako fenomén moderní logistiky.
Workshop pořádal Reliant Group ve čtvrtek 13. 2. 2014 od 9.30 hod. v prostorách Praga Arény v
pražských Horních Počernicích. Na odbornou část workshopu plynule navázal první ročník Logistic
Grand Prix – amatérský závod motokár na nejmodernějším soutěžním krytém okruhu v ČR. Hlavními
sponzory prvního ročníku Logistic Grand Prix byly společnosti Fronius a IBG.
Podzim roku 2013 přinesl české logistice kromě standardní sezónní špičky i zásadní novinku v oblasti
skladové logistiky: Společnost IBG - tradiční český poskytovatel řešení v oblasti pohonné a záložní energie
vstupuje na českém a slovenském trhu do partnerství s rakouskou společností FRONIUS, která je vedle
výroby svařovací techniky pro automobilový průmysl a fotovoltaických technologií také předním světovým
dodavatelem systémů rychlonabíjení baterií pro manipulační techniku. Obě společnosti tak budou nově
společně zákazníkům nabízet komplexní řešení pro jejich techniku, které budou respektovat nejnáročnější
požadavky na ekologický a hospodárný provoz a co možná nejdelší životní cyklus. Typickými zákazníky jsou
logistické společnosti, výrobní a obchodní společnosti s vlastními sklady, ale i samotní dodavatelé skladové
a manipulační techniky.
PROGRAM
09:30 – 12:00 Zahájení workshopu, úvodní seznámení
MONITORING nástrojem optimalizace provozu a investic do manipulační techniky
GREEN ENERGY SOLUTION - úspora energie a
času jako fenomén moderní logistiky
TRENDY A NOVÉ TECHNOLOGIE v oblasti bateriových systémů pro manipulační techniku
12:00 – 12:45 Oběd
12:45 – 15:00 Logistic Grand Prix
Závod v motokárách
Vyhlášení výsledků a předání cen pro vítěze

Text + foto Milan Otajovič

Fotogalerii z celého worshopu si můžete
prohlédnout po kliknutí do obrázku

www.dgsa-rid.cz
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Barevné značení tlakových lahví
Barevné označování tlakových lahví na přepravu plynů stanovuje norma EN 1089:3.
Vlastní barevné značení je doplňkem předepsaného označení bezpečnostními značkami a UN kódem .

Nálepka s označením nebezpečného zboží splňuje
požadavky předpisů pro přepravu nebezpečných
věcí a obsahuje, např. pro technický kyslík, následující vysvětlující informace:
1. Název, adresa a telefonní číslo výrobce
2. Bezpečnostní pokyny
3. Bezpečnostní značky
4. Složení plynu nebo plynné směsi
5. UN kód a oficiální pojmenování
6. Čísla ES a CAS - identikace podle
mezinárodních seznamů chemických látek
7. Označení výrobku výrobcem
8. Upozornění výrobce
Barevné označení tlakových lahví slouží pro
snazší orientaci v případě velké vzdálenosti nebo
nečitelnosti nálepky. Norma nařizuje označení
tlakových lahví pro průmyslové a mediciální použití
a nevztahuje se na topné plyny a hasící přístroje.
Barevně se označuje pouze horní zaoblená část
lahve. Pokud je normou vyžadováno označení
dvěma barvami (např. směsi plynů pro medicinální
použití), je toto označení provedeno pruhy.
Uvedená norma změnila barevné označování
lahví, proto na nově označených lahvích musí
být vyznačeno velké písmeno „N“. Písmeno je
vyznačeno na horní zaoblené části lahve dvakrát
na protilehlých stranách. Barva značení (písmena)
„N“ je bílá, černá nebo modrá, podle barvy horní

www.dgsa-rid.cz

zaoblené části lahve a potřebného kontrastu.
Pro označení lahví, jejichž barevné značení není
změněno, například vodík, není „N“ potřebné.
Aby byly zřetelně odlišeny lahve s plyny pro inhalaci
(dýchací plyny) a pro medicinální použití od plynů
pro průmyslové použití, jsou tyto na válcové části
označeny bílou barvou.
Seznam použitých barev pro označování:

Zdroj: www.linde.cz. www.google.cz
Text: Radek Klein
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Čisté plyny / směsi plynů pro průmyslové použití
kyslík technický

xenon, krypton, neon

bílá

jasně zelená

modrá (šedá)

šedá (jasně
zelená)

argon

hořlavá směs plynů

acetylen

vodík

kaštanová

červená

kaštanová (bílá,
šedá)

červená

dusík

stlačený vzduch

tmavě zelená

červená

černá

jasně zelená

hnědá (šedá,
tmavě zelená)

šedá

zelená (šedá)

šedá

oxid uhličitý

inertní směs plynů

helium

šedá

jasně zelená

hnědá (jasně
zelená)

šedá

šedá

hnědá (šedá)

Čisté plyny / směsi plynů pro mediciální použití
kyslík mediciální

směs helium/kyslík

oxid dusný

směs kyslík/oxid uhličitý

bílá

bílá hnědá

modrá

bílá šedá

bílá

bílá

bílá

bílá

oxid uhličitý

směs kyslík/oxid dusný

vzduch

šedá

bílá modrá

bílá černá

bílá

bílá

bílá

www.dgsa-rid.cz
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Školící souprava DB Netz AG

Správce železniční infrastruktury v Německu, společnost DB Netz AG, vlastní soupravu 3 vozů určených ke
školení profesionálních a dobrovolných hasičů.
Sestava soupravy:
1) Osobní vůz - Klimatizovaný vůz vybavený data projektorem a 20 místy k sezení pro teoretickou přípravu
účastníků

www.dgsa-rid.cz
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2) Školící cisternový vůz (ex 35 50 791 8000-4 Zagkks) - vůz vybavený různými typy armatur
Venkovní část vozu je pomyslně rozdělena na 3 části – vůz pro přepravu plynů, vůz pro přepravu světlých
ropných produktů osazený systémem zpětného vedení plynů a vozu pro přepravu produktů, které je nutné
před vykládkou nahřát. Vybrané armatury si účastníci mohou prohlédnout i v řezu.

www.dgsa-rid.cz
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3) Cisternový vůz pro simulaci úniků přepravované látky (ex 35 50 788 0299 -6)
Po připojení zdroje tlakové vody na vstup rozvaděče je pomocí ovládacích ventilů možno libovolně spouštět
až 9 různých úniků. Hasiči si tak mohou vyzkoušet likvidaci netěsnosti vypouštěcí armatury, topnic, nebo
například utěsnění praskliny v blízkosti sedla nádoby.
Před cvičením je možné vůz označit bezpečnostními značkami a oranžovými tabulkami – iluze úniku
nebezpečné látky je tak naprosto dokonalá...

Foto rozvaděče tlakové vody

www.dgsa-rid.cz
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Zajímavostí je, že majitelem soupravy je společnost DB NETZ AG - tedy správce železniční infrastruktury.
Rakouský školící vůz také patří správci železniční infrastruktury. Nevedla by tudy cesta i u nás?
Zdroje:
www.bos-fahrzeuge.info, www.bahndienstwagen-online.de, www.westbahn.net, www. mysnip.de, www.fotocommunity.de,
www.facebook.com
Text: Radek Klein
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