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Úvodní slovo prezidenta ABPZ
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Na valné hromadě našeho sdružení byli zvoleni členové
výkonného výboru a revizní komise. Budu mluvit za
zvolené členy když prohlásím, že jsme připraveni dále
pracovat na zajištění běžných činností našeho sdružení i na
přípravě dalších vzdělávacích akcí a projektů. Rád bych na Vás
apeloval v souvislosti s předáváním návrhů na činnost našeho
sdružení. Velmi postrádáme zpětnou vazbu a zajímá nás Váš názor.
Hlavním směrem naší další činnosti bude nabízet možnost
rozšiřování přehledu i znalostí odborné i laické veřejnosti
ohledně přeprav nebezpečných věcí. Jsme také připraveni
pomoci ke zlepšení činnosti Evropské asociaci bezpečnostních
poradců. Rádi bychom v rámci vzdělávacích akcí prezentovali
různé provozy zabývající se manipulací s nebezpečnými věcmi.
Přeji tímto nově zvolenému výkonnému výboru ABPZ mnoho zdaru v práci.
							

za výbor ABPZ

								
								

Vladimír Zelený
prezident
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TE 25 - ukončení platnosti přechodného ustanovení
Upozorňujeme Vás na ukončení platnosti Zvláštního ustanovení TE 25 u vybraných nebezpečných věcí:
1.6.3.32 Cisternové vozy určené pro přepravu:
- plynů třídy 2 s klasifikačním kódem, který obsahuje písmeno T, (TF, TC, TO, TFC nebo TOC) a kapalných
látek tříd 3 až 8, které mají v kapitole 3.2 tabulce A sloupci 12 přidělen kód cisterny L15CH, L15DH nebo
L21DH, vyrobené před 1. lednem 2007, které však nesplňují předpisy platné od 1. ledna 2007 týkající se
požadavků oddílu 6.8.4 (b) zvláštní ustanovení TE 25, mohou být dále používány.
Cisternové vozy pro přepravu plynů UN 1017 CHLÓR, UN 1749 FLUORID CHLORITÝ (CHLORTRIFLUORID), UN 2189 ‘DICHLORSILAN, UN 2901 CHLORID BROMU (BROMCHLORID) a UN 3057 TRIFLUORACETYLCHLORID, u nichž tloušťka den neodpovídá zvláštnímu ustanovení TE 25 (b), musí být přesto dodatečně
vybaveny zařízeními podle zvláštního ustanovení TE 25(a), (c) nebo (d) nejpozději do 31. prosince 2014.
V praxi to znamená, že od 1. 1. 2015 není možné naložit výše uvedené nebezpečné věci do vozů, které nejsou označeny zvláštním ustanovením TE 25.
Radek Klein

Omezení a zastavení přepravy (ZAN)
Omezení nebo zastavení přepravy nebo nakládky vozových zásilek (ZAN) se vyhlašují na základě těchto
skutečností:
•
•

•
•
•
•
•
•

opatření vydaného drážním správním úřadem;
opatření vydaného správními úřady oprávněnými rozhodovat v oblasti veterinární, rostlinolékařské, hygienické služby, odpadového hospodářství nebo na základě mezinárodní smlouvy, jíž je Česká republika
vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů;
nesjízdnosti dráhy v důsledku živelné pohromy, stávky, nehody nebo rekonstrukce dráhy;
nepředvídaného narušení provozuschopnosti dráhy;
nahromadění přepravovaných vozidel nebo věcí na vlečce;
nahromadění vozidel nebo zásilek na dráze;
na základě žádosti zákazníka;
špatné platební morálky zákazníka vůči dopravci.

ČD Cargo reaguje na tyto skutečnosti vydáním dokumentu ZAN, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé prvky
vydaného omezení služeb. Pokud jde o vyhlášení ZAN na základě požadavku zákazníka, je vydání ZAN zpoplatněno podle Tarifu pro přepravu vozových zásilek. Struktura ZAN je popsána v SPP (Smluvní přepravní
podmínky).
Vyhledávací aplikaci ZANů naleznete na adrese: https://app.cdcargo.cz/zan/action/zan/main
Zdroj: www.cdcargo.cz
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Valná hromada Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s.
Valná hromada se uskutečnila v termínu 10. – 11. 4. 2014 v prostorách hotelu Mánes ve Svratce.
Vlastní jednání zahájil p. Vladimír Zelený přivítáním přítomných členů a hostů. Valné hromady se zúčastnilo
celkem 39 ze 118 členů ABPZ . V návaznosti na platné stanovy sdružení byla valná hromada prohlášena za
neusnášeníschopnou. Proto její zahájení bylo o 1 hod. odročeno a časový prostor vyplnila prezentace firmy
Aon Central and Eastern Europe a.s. Praha, provedená JUDr. Šrámkem (pojišťovací makléř).
Po uplynutí požadovaného času prezident sdružení pokračoval v zahájené valné hromadě. Za předsedajícího
valné hromady byl navržen Ing. Kratochvíl. Návrh byl přijat plným počtem hlasů.
Výroční zprávu ABPZ za rok 2013 přednesl p. Zelený. Poděkoval členům výboru, kteří se podíleli na činnosti,
jakož i přítomnému zástupci MD Ing. Knížkovi za poskytování cenných informací a za spolupráci ve zkušební
komisi pro bezpečnostní poradce, ve které byla vždy ABPZ zastoupena.
Se zprávou o hospodaření seznámil valnou hromadu Ing. Ličman. Zprávu revizní komise přednesl Ing. Křípal
a nebylo v této oblasti shledáno žádných závad. Výroční zpráva, jakož i hospodaření za rok 2013 bylo
schváleno plným počtem hlasů.
Valná hromada byla seznámena Ing. Kratochvílem se zrušením členství v ABPZ u 13 členů, čímž se strav
členské základny snížil na 105 platných členů (v ČR je v současné době evidováno 140 platných osvědčení
bezpečnostního poradce RID).
Návrh plánu činnosti pro rok 2014 přednesl p. Zelený a upřesnil zaměření semináře o technický seminář v
čistící stanici. Doporučil a podtrhnul spolupráci v rámci EASA (úvodní jednání z iniciativy Německa proběhlo
v únoru 2014). Sdružení chce i nadále spolupracovat s MD, SPV a s dalšími institucemi. Plánována je i užší
spolupráce s odbornými periodiky.
S návrhem rozpočtu sdružení vystoupil Ing. Ličman. S ohledem na vývoj rozpočtu bylo doporučeno navýšit
členský příspěvek na 500,- Kč/člen. V následném hlasování byl valnou hromadou schválen plán činnosti na
rok 2014, rozpočet i výše členského příspěvku.
Předsedající valné hromady Ing. Kratochvíl přednesl návrh na složení výkonného výboru a revizní komise.
Oba návrhy byly přijaty.
V následné diskuzi byl vznesen požadavek na možnost zajištění exkurze se zaměřením na leteckou přepravu
nebezpečných věcí. Pan Stanislav Hájek informoval o organizační struktuře Drážního úřadu. Z hostů
vystoupil Ing. Knížek (MD), Dr. Ing. Došek (DEKRA) a Ing. Pokorný (SPV) s očekáváním další aktivní spolupráce.
Výkonný výbor a revizní komise bude pracovat ve stejném složení jako v roce 2013:
Výkonný výbor
Ing.
Josef BEDNAŘÍK
p.
Radek KLEIN 		
Ing.
Quido KRATOCHVÍL
Ing.
Bohumil LIČMAN
Mgr. Alena ZÁTOPKOVÁ
p.
Vladimír ZELENÝ

– externí bezpečnostní poradce
– Unipetrol Doprava, s.r.o.
– Unipetrol Services, s.r.o.
– Ryko Plus spol. s r.o.
– ČD Cargo, a.s.
– externí bezpečnostní poradce

Revizní komise
Bc.
Marie DOMSKÁ
Ing.
Michal KOHOUTEK
Ing.
Jindřich KŘÍPAL

– DVI, a.s.
– Railtest s.r.o.
– LTE - Logistik a Transport Czechia s.r.o.

Prezidentem ABPZ zůstal p. Vladimír Zelený, viceprezidentem se stal Ing. Quido Kratochvíl. Na pozici
tajemníka a pokladníka k žádné změně nedošlo – tajemníkem tak zůstal Ing. Josef Bednařík a pokladníkem
pak Ing. Bohumil Ličman.
Ing. Josef Bednařík
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EASA DG
V únoru 2014 se na základě rozhodnutí výkonného výboru ABPZ dva zástupci výkonného výboru zúčastnili
setkání evropských asociací bezpečnostních poradců v Bonnu. Účelem pracovní cesty bylo zajištění
zastupování zájmů bezpečnostních poradců a znalců z ČR na evropské úrovni při přezkoumání kapitoly
1.8.3 ADR/RID/ADN. V rámci setkání evropských asociací byla prezentována organizovaná činnost asociace
zastupující zájmy bezpečnostních poradců a znalců v České republice a i na evropské úrovni – členství v
Evropské asociaci bezpečnostních poradců (EASA), úzká spolupráce s Ministerstvem dopravy (jehož zástupce
se účastní jednání pracovní skupiny ADR/RID při tvorbě/aktualizaci předpisů pro přepravu nebezpečných
věcí).
Program setkání byl následující:
17. 2. 2014
1. den
09:00		
Zahájení presidentem německé asociace (GGVD) Hubert Glock
PŘEDSTAVENÍ ASOCIACÍ
09:00-09:10 Česká republika (ABPZ) Vladimir Zelený (prezentoval: Quido Kratochvíl)
09:10-09:20 Dánsko (FASID) Jens Staugard Holdt
09:20-09:30 Francie (ANCS) Francois-X. Carbonne
09:30-09:40 Maďarsko (BTE) Zsolt Nagy
09:40-09:50 Irsko (DGSAAI) Liam Tolton
09:50-10:00 Lucembursko (VGL) Gaston Zens
10:00-10:10 Nizozemí (VVA) Wim van Dongen
10:10-10:20 Polsko (ESD ADR) Krzysztof Grzegorczyk
10:20-10:30 Polsko (SDGSA) Maria Nicopulos
10:30-11:00 PŘESTÁVKA
11:00-11:10 Španělsko (ACONSENA) Jesus Pellejero (ACONSA) Javier Saez
11:10-11:20 Švýcarsko (VAG) Ernst Winkler
11:20-11:30 Švýcarsko (VSGGB) Stefan Jenny
11:30-11:40 Spojené království (BADGP) Andy Holton
11:40-11:50 Německo (GGVD) Norbert Mueller
11:50-13:00 EASA (Evropská asociace bezpečnostních poradců) Jesus Pellejero
13:00-14:00 OBĚD
IMPLEMENTACE KAPITOLY 1.8.3 PŘEDPISU ADR/RID/ADN v jednotlivých zemích
14:00-14:20 Česká republika (ABPZ) Vladimir Zelený (prezentoval: Quido Kratochvíl)
14:20-14:40 Dánsko (FASID) Jens Staugard Holdt
14:40-15:00 Francie (ANCS) Francois-X. Carbonne
15:00-15:20 Maďarsko (BTE) Zsolt Nagy
15:20-15:40 Irsko (DGSAAI) Liam Tolton
15:40-16:00 Lucembursko (VGL) Gaston Zens
16:00-16:30 PŘESTÁVKA
16:30-16:50 Nizozemí (VVA) Wim van Dongen
16:50-17:10 Polsko (SDGSA) Krzysztof Grzegorczyk
17:10-17:30 Španělsko ACONSENA-ACONSA Jesus Pellejero, Javier Saez
17:30-17:50 Švýcarsko (VSGGB) Stefan Jenny
17:50-18:10 Spojené království (BADGP) Andy Holton
18:10-18:30 Německo (GGVD) Norbert Mueller
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18. 2. 2014
2. den
08:30-09:30 Přezkoumání kapitoly 1.8.3 ADR/RID/ADN dle zaslaných podkladů před společným jednáním,
a získaných poznatků během 1. jednacího dne, Německo (GGVD), Norbert Mueller
09:30-12:30 Diskuse + závěr, všichni účastníci
12:30-13:30 OBĚD
13:30 Ukončení setkání asociací, (GGVD) Hubert Glock, president
Návrhy, které byly v rámci setkání zástupců jednotlivých evropských asociací v Bonnu přijaty:
1. ADR/RID/ADN, 1.8.3.1 - doplnit uvedený článek
• o činnosti zákazníka odesílatele (1.4.2.1.3)
• odesílatele (1.4.2.1)
2. ADR/RID/ADN,1.8.3.2 a)
Přezkoumat výjimky týkající se omezených množství z důvodu čl. 3.4.1 a)-h)
3. ADR/RID/ADN, 1.8.3.3, 1.8.3.6 Výroční zpráva, zpráva o nehodě:
• přezkoumat potřebu
• specifikovat obsah
4. ADR/RID/ADN, 1.8.3.12 Zkoušky (testy) specifikovat
• písemnou zkoušku:
• harmonizovaný seznam otázek (více možností/otevřené/případové studie) jako standard
• struktura zkoušky (druh + počet otázek, doba trvání)
• opakovací zkouška: zkouška bez požadovaného předchozího výcviku?
• ústní zkouška: ano nebo ne?
• minimální počet bodů pro úspěšné zakončení zkoušky (XX %)
ADR/RID/ADN, 1.8.3.15 - certifikát BP musí být uznáván všemi smluvními stranami, což má své následky
Návrhy, které byly v rámci setkání zástupců jednotlivých evropských asociací v Bonnu zamítnuty:
a) ADR/RID/ADN, 1.8.3.8, 1.8.3.9 - Výcvik
• specifikovat dobu trvání (počet hodin/dní)
b) ADR/RID/ADN, 1.3.1
• Výcvik musí být prováděn pouze držiteli osvědčení BP dle 1.8.3.18.
c) doplnit do IMDG Code čl. 1.8.3 ADR/RID/AND: německý návrh IMO DSC 18/7/4 – byl zamítnut na 20.
jednání IMO DSC v září 2013, ale: „Další vývoj stávajících požadavků ohledně výcviku v předpisu IMDG
Code (přeprava NV po moři) může pomoci zvýšit úroveň shody s ohledem na tento požadavek“.
OBNOVENÍ ČINNOSTI EASA (Evropské asociace bezpečnostních poradců)
Jesus Pellejero pošle všem původní status EASA aby bylo možno definovat:
• že bezpečnostní poradci aplikují předpisy (ADR/RID/ADN)
• že EASA byla registrována a kde
Cíle EASA:
• získání statutu nevládní organizace při UNECE, zamýšleno k březnu 2015
• zastupovat EASA bude: Gaston Zens (LU)
• zastupování všech bezpečnostních poradců, jež jsou členové asociací bezpečnostních poradců
ADR/RID/ADN členských států
• vzájemná spolupráce s asociacemi bezpečnostních poradců mimo Evropu
• podpora bezpečnostního poradce ve všech režimech přepravy nebezpečných věcí (včetně letecké a
námořní)
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Služby (přínosy):
• podpora národních asociací bezpečnostních poradců
• sdílení zkušeností, identifikace/definice nejlepších praktik/návodů, standardizovaná výroční zpráva, pojištění odpovědnosti, Etický kodex, výměnné semináře, výcvikové materiály, profesní publikace
(literatura)
• novinky
• spojení na národní asociace bezpečnostních poradců – legislativa a kontakty
Poplatek za členství:
• pro začátek 100 €
• vytvořit web EASA DG, připraví Francouzi (www.easa-dg.eu)
Na jednání byla představena česká Asociace bezpečnostních poradců a znalců na evropské úrovni a
zároveň byly hájeny zájmy českého bezpečnostního poradce. Na základě stanovisek jednotlivých zástupců
evropských asociací byl stanoven program činnosti pro další období. Příští setkání zástupců evropských
asociací by mělo proběhnout v termínu 29. – 30. 9. 2014 v Lucembursku, s předpokládaným
programem: 1. den - práce v pracovních skupinách (1. skupina – přezkoumání čl. 1.8.3.3 a 1.8.3.6 ADR/RID/
ADN, 2. skupina – přezkoumání čl. 1.8.3.12 ADR/RID/ADN a 3. skupina – přezkoumání čl. 1.8.3.1 a 1.8.3.2 a)
ADR/RID/ADN; 2. den – práce všech společně – přistoupení asociací do EASA, definování potřebných
záležitostí spojených s EASA, prezentace webu EASA (viz výše, přijaté návrhy a obnovení činnosti EASA).
V rámci jednání byly získány kontakty na 15 asociací s více jak 2 500 členskou základnou ve 12 zemích
Evropy.
Setkání je hodnoceno všemi účastníky jako významný přínos pro společnou práci, jednotnou
aplikaci požadavků předpisů v přepravě nebezpečných věcí v rámci Evropy a výměnu zkušeností a poznatků.
Stávající prezident EASA, p. Jesus Pellejero v rámci informací podávaných o dosavadní činnosti EASA
vyzdvihl činnost a aktivity ABPZ a uvedl ABPZ jako příkladnou asociaci. Prezentace, s nimiž bylo vystoupeno
na tomto setkání včetně celkového materiálu, shrnujícího všechna vystoupení a výstupy všech asociací,
budou zpřístupněny členům ABPZ na našich webových stránkách, v sekci vyhrazené pro členy.
Text: Ing. Quido Kratochvíl
Foto: www.easa-dg.eu
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Zvláštní ustanovení 640
U některých látek je ve sloupci (6) tabulky 3A Řádu RID uvedeno zvláštní ustanovení 640 doplněné
písmenem (A-O). Definice tohoto ustanovení:
640 Fyzikální a technické vlastnosti uvedené ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2 určují různé kódy cisteren
pro přepravu látek téže obalové skupiny v cisternách RID.
K identifikaci těchto fyzikálních a technických vlastností látky přepravované v cisterně je nutno údaje
vyžadované v přepravním dokladu doplnit pouze v případě přepravy v cisternách RID takto:
„Zvláštní ustanovení 640X“, kde „X“ je příslušné velké písmeno, které je uvedeno za odkazem na zvláštní
ustanovení 640 ve sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2.
Od těchto doplňkových údajů je však možno upustit v případě přepravy v typu cisterny, který pro látky určité
obalové skupiny určitého UN čísla splňuje nejpřísnější požadavky.

Typickou nebezpečnou věcí pro využití zvláštního ustanovení 640 je UN 1202 PALIVO PRO VZNĚTOVÉ
MOTORY nebo OLEJ PLYNOVÝ nebo OLEJ TOPNÝ, LEHKÝ. Uvedená nebezpečná věc má v tabulce 3A
vyhrazené 3 řádky – v každém z těchto případů je zařazená jako látka třídy 3 s klasifikačním kódem F1 a
obalovou skupinou III.
Rozlišením je pouze „popisný text uvedený malými písmeny k upřesnění rozsahu platnosti položky, pokud
mohou být klasifikace nebo přepravní podmínky látky nebo předmětu za určitých okolností rozdílné“. Část
popisů písmen rozdělujících zvláštní ustanovení 640 byla převzata do tabulky 3A. Řád RID ale neosahuje
kompletní seznam tohoto zvláštního ustanovení.

www.dgsa-rid.cz
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Níže uvedený seznam byl součásti notifikačních textů pro Řád RID platný od 1. 1. 2003:
640A:
640B:
640C:
640D:
640E:
640F:
640G:
640H:
640I:
640J:
640K:
640L:
640M:
640N:
640O:

Pro látky obalové skupiny I s tenzí par při 50ºC vyšší než 175 kPa
Pro látky obalové skupiny I s tenzí par při 50ºC vyšší než 110 kPa, ale nejvýše 175 kPa
Pro látky obalové skupiny II s tenzí par při 50ºC vyšší než 110 kPa, ale nejvýše 175 kPa
Pro látky obalové skupiny II s tenzí par při 50ºC nejvýše 110 kPa
Pro látky obalové skupiny III s výjimkou těch, které jsou vyjmenovány v 640F, 640G a 640H
Pro látky obalové skupiny III, viskozní, s bodem vzplanutí pod 23ºC a tenzí par při 50ºC vyšší než
175 kPa
Pro látky obalové skupiny III, viskozní, s bodem vzplanutí pod 23ºC a tenzí par při 50ºC vyšší než
110 kPa, ale nejvýše 175 kPa
Pro látky obalové skupiny III, viskozní, s bodem vzplanutí pod 23ºC a tenzí par při 50ºC nejvýše 		
110 kPa
Pro UN 1790 obsahující více než 85% fluorovodíku
Pro UN 1790 obsahující více než 60% ale méně než 85% fluorovodíku
Pro UN 1202 (bod vzplanutí nejvýše 61ºC)
Pro UN 1202 (odpovídající normě EN 590:2004 popř. s bodem vzplanutí podle EN 590:2004)
Pro UN 1202 (bod vzplanutí od 61ºC do nejvýše 100ºC)
Pro UN 2015 (s více než 70% peroxidu vodíku)
Pro UN 2015 (s více než 60%, ale nejvýše se 70% peroxidu vodíku)
Radek Klein

Možnosti uhrazení členského příspěvku za rok 2014
Rozhodnutím valné hromady byl stanoven členský příspěvek ve výši 500,- Kč/člen.
Členský příspěvek je možno uhradit:
1) Uhrazením v hotovosti na některé akci pořádané ABPZ
2) Bezhotovostním převodem na účet ABPZ:
IČO: 26636760
DIČ: nejsme plátci DPH
Číslo účtu: 51-2527220287/0100 - KB Kralupy nad Vltavou
Variabilní symbol: 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 emailovou adresu sdružení pro jednoznačnou identifikaci Vaší platby.
3) Jiným způsobem
V tomto případě nás prosím kontaktujte na emailové adrese sdružení 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.
Radek Klein

www.dgsa-rid.cz
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Vyhodnocení činnosti systému TRINS za rok 2013
Dne 25. března se uskutečnilo na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru tradiční
výroční zasedání Transportního informačního systému (TRINS), tedy systému pomoci při nehodách
spojených s přepravou nebezpečných látek. Toto zasedání se uskutečnilo jako součást oslav 20. výročí
realizace principů nejstarší celosvětové dobrovolné iniciativy Responsible Care v České republice.
TRINS je realizován již 18 let, na základě smlouvy
mezi Svazem chemického průmyslu ČR a Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru. Za tuto dobu bylo poskytnuto
548 evidovaných poskytnutí pomoci v rámci systému TRINS, který sdružuje aktuálně 21 členských
organizací SCHP ČR a pomoc zabezpečuje ve 27
střediscích po území celé ČR.
Jen v roce 2013 bylo evidováno 24 poskytnutí
pomoci ve všech třech stupních. Z toho se přitom
jednalo o 15 poskytnutí pomoci 1. stupně (telefonické dotazy a konzultace včetně prověřovacích
cvičení republikových i mezinárodních), 4 poskytnutí pomoci ve 2. stupni (vyslání specialisty do místa zásahu) a 5 poskytnutí pomoci 3. stupně (technická pomoc na místě). Mezi nejaktivnější v roce
2013 opět patřily společnosti Momentive Specialty
Chemicals ze Sokolova a pražská Dekonta.
Poděkování se dostalo i centrále TRINS, která je
zabezpečována společností UNIPETROL RPA a
patří k nejlepším národním centrům obdobných
ICE národních systémů v Evropě.
18 let je v lidském životě čas plnoletosti, člověk
za tuto dobu vyroste od narození až k tomu, že
získá volební právo a stále aktivněji se zapojuje do
celospolečenského dění. Jistou obdobu bylo možné
vysledovat i v diskuzi na výročním zasedání.
» TRINS se stal pevnou součástí Integrovaného
záchranného systému.
» Realizaci spolupráce se daří přizpůsobovat
novým podmínkám v zájmu větší bezpečnosti
přepravy chemikálií a vyšší ochrany lidského zdraví
a ochrany životního prostředí.
» SCHP ČR a GŘ HZS spolupracují při realizaci evropských projektů v této oblasti (ChemLog, ChemLog T&T, Hero…).
» Poprvé se do diskuze zapojili i zdravotníci.
Příspěvek MUDr. Martina Dolečka z Fakultní nemocnice Brno obohatil program setkání u

www.dgsa-rid.cz

kulatého stolu v Brně dne 9. 10. 2012. Ukázal stav
připravenosti zdravotnického zařízení na péči o
postižené z havárií s účastí chemických látek a
radiace.
» Přesto, že vzhledem ke krizi, ukončily některé
společnosti své členství v SCHP ČR a tím i v
TRINS, na výsledcích tento pokles členů TRINS
není patrný.
» V roce 2012 se středisko 9 TRINS (společnost
Momentce Specialty Chemicals) podílelo na
likvidaci havárie ve společnosti Vodňanská drůbež.
» 14 účastníků jednání se podílelo na realizaci
TRINS od jeho vzniku, tedy 18 let.
» Dobré zkušenosti jsme získali při organizování
ukázkových zásahů v Karlových Varech, Ostravě,
Praze, Pardubicích a Brně, které byly určeny
zejména pro mládež.
» Na SPŠCH Pardubice (člen SCHP ČR) je již
druhým rokem zřízena třída pro výchovu budoucích
hasičů.
Náměty do budoucna?
» Rozšířit smlouvu o pomoc při nehodách na
stacionární zařízení.
» Uspořádat ukázkové zásahy TRINS a tím přispět
k propagaci systému.
» Usilovat o využití závěrů evropských projektů,
které navrhují opatření pro rychlejší informovanost
IZS v případě dopravních nehod při kterých hrozí
únik chemikálií a dalších nebezpečných látek do
životního prostředí.
» Usilovat o zapojení dopravních firem (členů
SCHP ČR) a čističek cisteren a kontejnerů, které
jsou členem CACS, kolektivního člena SCHP ČR.
Další materiály naleznete na adrese:
http://www.schp.cz/cs/odborne-akce/details/89-zasedani-trins

Ing. Ladislav Špaček
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V.K.S. Vagon Komerc Speed spol. s r.o., která je od roku 2012 držitelem
certifikátu ISO 9001 a certifikátu ECM zajišťuje:
-

pronájem železničních cisteren Zagkks, Zas, Zaes, Zacs pro přepravu
nebezpečného zboží třídy 2 a 3 dle RID
pronájem železničních nákladních vozů řady Fals, Eaos, Res, Rs, Shimms,
Lgs,

V.K.S. Vagon Komerc Speed, spol. s r. o., Komornická 7, CZ 160 00 Praha 6
Tel. +420 233 324 734, -6, -7, e-mail. info@vks.cz, www.vks.cz
________________________________________________________________________________
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Přeprava prázdných cisteren
Seznam požadavků Řádu RID na přepravu prázdných cisteren:
V minulém bulletinu jsme se věnovali podmínkám používání cisteren po uplynutí data mezidobé zkoušky. V
tomto čísle Vám přinášíme souhrn požadavků Řádu RID na přepravu prázdných cisteren.
Na úvod začínáme definicí pojmu „cisterna“ dle oddílu 1.2.1 Řádu RID:
„Cisterna“ nádrž včetně své provozní a konstrukční výstroje. Pokud je používán tento pojem samostatně,
označuje cisternový kontejner, přemístitelnou cisternu, cisternový vůz nebo snímatelnou cisternu, jak jsou
definovány v této části, včetně cisteren tvořících články bateriových vozů nebo MEGC;
Nyní již jednotlivé podmínky. Každá citace je uvedena kurzívou spolu s číslem příslušného odstavce, pod
kterým lze toto ustanovení v Řádu RID vyhledat:
4.3.2.4.1 Během přepravy nesmějí na vnější straně cisteren ulpět žádné zbytky naplněné látky.

znečištěný povrch cisterny

4.3.2.4.2 Pro připuštění k přepravě musí být prázdné nevyčištěné cisterny, bateriové vozy a MEGC uzavřeny
a utěsněny stejně, jako kdyby byly plné.

chybějící šrouby na slepé přírubě

www.dgsa-rid.cz
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Označování vozů:
5.3.1.6.1 Cisternové vozy, vozy se snímatelnými cisternami, bateriové vozy, MEGC, cisternové kontejnery a
přemístitelné cisterny, prázdné nevyčištěné a neodplyněné, jakož i prázdné a nevyčištěné vozy a kontejnery
pro přepravu volně ložených látek, musí být označeny velkými bezpečnostními značkami vyžadovanými pro
předchozí náklad.
Opatřování oranžovými tabulkami řeší v přeneseném smyslu odstavec 5.3.2.1.7.
5.3.6 Značka pro látky ohrožující životní prostředí
Jestliže podle ustanovení oddílu 5.3.1 je předepsáno umístění velké bezpečnostní značky, musí být velké kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery, přemístitelné cisterny a vozy s látkami ohrožujícími životní prostředí,
která odpovídají kritériím 2.2.9.1.10, označeny značkou, která odpovídá vyobrazenému označení v 5.2.1.8.3
pro látky ohrožující životní prostředí. Pro označení je třeba rovněž dodržet ustanovení oddílu 5.3.1 pro velké
bezpečnostní značky.
5.3.4 Bezpečnostní značky pro posun podle vzorů č. 13 a 15
5.3.4.1 Všeobecná ustanovení
Všeobecná ustanovení podle odstavců 5.3.1.1.1, 5.3.1.1.5 a pododdílů 5.3.1.3 až 5.3.1.6 platí také pro
bezpečnostní značky pro posun podle vzoru č. 13 a 15.

www.dgsa-rid.cz
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Vyčištění:
7.5.8 Čistění po vykládce
7.5.8.1 Bylo-li po vykládce vozu nebo kontejneru, v němž byly naloženy balené nebezpečné věci zjištěno, že
část obsahu z obalů unikla, vůz nebo kontejner musí být pokud možno co nejdříve, v každém případě před novou nakládkou vyčištěn.
Pokud není možno provést vyčištění na místě, vůz nebo kontejner musí být přepraven s přiměřenou bezpečností
do nejbližšího vhodného místa, kde může být vyčištění provedeno. Přeprava je přiměřeně bezpečná, jestliže
byla provedena vhodná opatření, aby se zabránilo nekontrolovanému úniku nebezpečných látek.
5.4.1.1.6.3 (b) Jsou-li prázdné nevyčištěné vozy, vozidla a kontejnery přepravovány do nejbližšího místa,
kde může být provedeno vyčistění nebo oprava podle ustanovení uvedených v odstavci 7.5.8.1, musí být v
přepravním dokladu uveden tento dodatečný zápis: „Přeprava podle 7.5.8.1“.“
7.5.8.2. Vozy nebo kontejnery, v nichž byly nebezpečné věci volně loženy, musí být před další nakládkou řádně
vyčištěny s výjimkou, kdy nový náklad sestává z téže nebezpečné věci jako předcházející náklad.
Odstranění označení po vyčištění
5.3.1.1.5 Velké bezpečnostní značky, které se nevztahují na přepravované nebezpečné věci nebo jejich zbytky,
musí být odstraněny nebo zakryty.
Toto ustanovení se vztahuje i na značky pro látky ohrožující životní prostředí – viz oddíl 5.3.6 Řádu RID.
5.3.2.1.8 Oranžové tabulky, které se nevztahují na přepravované nebezpečné věci nebo jejich zbytky, musí být
odstraněny nebo zakryty
5.3.4.1 Všeobecná ustanovení
Všeobecná ustanovení podle odstavců 5.3.1.1.1, 5.3.1.1.5 a pododdílů 5.3.1.3 až 5.3.1.6 platí také pro
bezpečnostní značky pro posun podle vzoru č. 13 a 15.
Cisterny s technickou závadou
4.3.2.4.3 Nejsou-li prázdné nevyčištěné cisterny, bateriové vozy a MEGC uzavřeny tak hermeticky jako v
naplněném stavu a nemohou-li být dodržena ustanovení RID, pak musí být přepraveny za dostatečných
bezpečnostních opatření při přepravě do nejbližšího vhodného místa, kde může být provedeno vyčištění nebo
oprava.
Za dostatečnou bezpečnost při přepravě se považuje, pokud jsou učiněna odpovídající opatření, která zabezpečí
bezpečnost odpovídající ustanovením RID a zabrání nekontrolovatelnému úniku nebezpečných věcí.
5.4.1.1.6.3 (a) Jsou-li prázdné nevyčištěné cisterny, bateriové vozy, bateriová vozidla a MEGC přepravovány
do nejbližšího místa, kde může být provedeno vyčistění nebo oprava podle ustanovení uvedených v odstavci
4.3.2.4.3, musí být v přepravním dokladu uveden tento dodatečný zápis: „Přeprava podle 4.3.2.4.3“.
Pro tento typ přepravy není zapotřebí žádost o povolení příslušný úřad (DÚ).

V tomto případě se často stává, že jsou vozy vyřazovány s technickou závadou po vykládce v
zahraničí a jsou odesílány v drtivé většině na nejbližší čistící stanici, která si obratem naúčtuje
stovky EUR za provedení vyčištění.
NA ZÁKLADĚ TOHOTO USTANOVENÍ JE NEMOŽNÉ VYJEDNAT JINÝ POSTUP A NUTIT K NĚMU
DOPRAVCE!
www.dgsa-rid.cz
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Cisterny s prošlou lhůtou prohlídky
4.3.2.4.4 Prázdné nevyčištěné nesnímatelné cisterny (cisternové vozy), snímatelné cisterny, bateriové vozy,
cisternové kontejnery, cisternové výměnné nástavby a MEGC se smějí přepravovat i po uplynutí lhůt stanovených v odstavcích 6.8.2.4.2 a 6.8.2.4.3 k provedení prohlídky.
5.4.1.1.6.4 Při přepravě cisternových vozů, snímatelných cisteren, bateriových vozů, cisternových kontejnerů
a MEGC podle ustanovení odstavce 4.3.2.4.4 je nutno v přepravním dokladu poznamenat: „PŘEPRAVA PODLE 4.3.2.4.4“.
Pro tento typ přepravy není zapotřebí žádost o povolení příslušný úřad (DÚ).
Opatření k ochraně cisteren přepravujících nízkotlaké zkapalněné plyny
4.3.3.3.4 Jestliže by vnější přetlak mohl být vyšší, než je odolnost cisterny vůči vnějšímu tlaku (např. v
důsledku nízkých teplot okolí), musí být přijata přiměřená opatření k ochraně cisteren přepravujících nízkotlaké zkapalněné plyny proti nebezpečí deformace, např. jejich naplněním dusíkem nebo jiným inertním
plynem, aby se udržel dostatečný tlak uvnitř cisterny.

Následky porušení ustanovení odstavce 4.3.3.3.4 RID - zdroj: www.otif.org
Text a neoznačené foto: Radek Klein
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