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Úvodní slovo prezidenta ABPZ
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Činnost výkonného výboru se v minulém období na žádost EASA
soustředila (mimo jiné úkoly) na pomoc pří získání zástupců ze
Slovenské republiky a organizace se sídlem v ČR, která by v EASA
hájila zájmy bezpečnostních poradců ADR. Tento měsíc se tak do
EASA přihlásil Svaz logistiky a zasílatelství Slovenské republiky a
bezpečnostní poradce ADR bude zastupovat společnost DEKRA,
která rovněž podala přihlášku.
V druhé polovině července proběhne poslední jednání ohledně
pojištění bezpečnostních poradců, znalců ale i provozovatelů
železniční dopravy. S výsledky jednání Vás samozřejmě seznámíme.
Spolupráci našemu sdružení nabídlo také Centrum dopravního výzkumu. Jsem rád, že Asociace bezpečnosntích poradců a znalců,
o.s. vchází do podvědomí široké laické i odborné veřejnosti.
Přeji Vám pěkné počasí a mnoho pohody o Vaší zasloužené dovolené.
							

za výbor ABPZ

								
								

Vladimír Zelený
prezident
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Seminář „Čištění železničních cisteren“

Výbor Asociace dle plánu práce pro rok 2014 připravil na 17.6.2014 seminář spojený s exkurzí na téma „Čištění
železničních cisteren“. Tato akce se uskutečnila u společnosti AWT ROSCO, a.s. Ostrava, v provozovně
Nový Bohumín za aktivní spolupráce s vedením této organizace. V úvodu představil provozní ředitel pan
Jan Rechtoris tuto firmu, jejíž historie se datuje od roku 1970 zprvu jako součást vozového depa tehdejších
Československých drah s posláním čistící a vypařovací stanice.
Hlavní náplní semináře byla technologie čištění železničních cisteren všech druhů a po všech produktech.
Tato společnost však provádí a dále nabízí i čištění silničních cisteren a tuto službu provádí ve dvousměnném
provozu. V další části mistr provozu pan Petr Urbančík účastníky detailně seznámil s problematikou určování
stupně vyčištění včetně vydávání dokumentů o vyčištění. Pozornosti posluchačů neušla ani čistička
odpadních vod a likvidace odpadů, což byl prostor pro výklad paní Lucie Pěčkové.
Této vzdělávací akce se zúčastnilo 15 bezpečnostních poradců, avšak i přes toto komorní obsazení byla
kvalita semináře velmi dobrá a maximálně prospěšná. Na jeho úspěšném průběhu měl značný podíl ředitel
p. Rechtoris spolu s výše jmenovanými lektory. Výbor ABPZ proto ještě jednou vyslovuje velký dík společnosti
AWT ROSCO, a.s. za uskutečnění daného programu.
Po ukončení prohlídky pracovišť následoval přesun do Ostravy, kde se bezpečnostní poradci zúčastnili
15. ročníku mezinárodního veletrhu drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské
kolejové dopravy.
										
Text: Josef Bednařík
										

www.dgsa-rid.cz
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Skupina AWT je nejvýznamnějším privátním

vozovým parkem více než 160 lokomotiv

poskytovatelem služeb nákladní železniční

a 5500 vozů. V České republice vlastníme rychle

dopravy v Evropě. Poskytujeme komplexní řešení

rostoucí terminál kombinované dopravy Ostrava-

především velkým průmyslovým podnikům ve

Paskov, provozujeme více než 60 železničních

střední a východní Evropě s důrazem na přepravu

vleček a vlastníme přes 400 km vlastních tratí.

těžkých komodit – uhlí, oceli nebo dílů pro

Zaměstnáváme přes 2000 pracovníků a naše tržby

automobilový průmysl. Disponujeme rozsáhlým

se blíží 10 miliardám korun.

www.awt.eu
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Věstník dopravy a Přepravní a tarifní věstník
Ministerstvo dopravy vydává od 24. dubna 2013 Věstník dopravy a Přepravní a tarifní věstník (dále jen
“věstníky”) pouze v internetové podobě. Od tohoto data věstníky slouží jako jediný relevantní zdroj informací
a ostatní verze věstníků mají jen informativní charakter!
http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/Prepravni_a_tarifni_vestnik.htm
http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/Vestnik_dopravy.htm

VĚSTNÍK DOPRAVY

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK

Informace z resortu Ministerstva dopravy

Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů
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člen výboru ABPZ

Mnohostranná zvláštní dohoda RID 2/2014
Dne 15. května 2014 předložilo Ministerstvo dopravy Mezivládní organizaci pro mezinárodní přepravu po
železnici (OTIF) k notifikaci podepsanou Mnohostrannou zvláštní dohodu RID 2/2014 týkající se přepravy
poškozených nebo porušených lithiových článků nebo baterií klasifikovaných pod čísly UN 3090, UN 3091,
UN 3480 nebo UN 3481.
Uvedená dohoda tímto datem vstoupila v platnost pro Českou republiku.
Ing. Luboš Knížek
vedoucí oddělení koncepcí a rozvoje
Ministerstvo dopravy
Odbor drah, železniční a kombinované dopravy
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žíravé nebo hořlavé plyny nebo páry, jsou z této dohody vyloučeny. Mohou
být přepravovány pouze za podmínek stanovených příslušným orgánem.
3.

Není-li níže stanoveno jinak, přepravují se články a baterie v souladu s ustanoveními
použitelnými pro čísla UN 3090, UN 3091, UN 3480 nebo UN 3481, s výjimkou
zvláštního ustanovení 230.
3.1

Kusy musí být označeny nápisem „POŠKOZENÉ/PORUŠENÉ LITHIOVÉ
KOVOVÉ BATERIE“, popřípadě „POŠKOZENÉ/PORUŠENÉ LITHIUM
IONTOVÉ BATERIE“.

3.2

Články a baterie musí být baleny v souladu s pokyny pro balení P 908, popř.
LP 904 stanovenými v příloze.

3.3

Odesílatel uvede v přepravním dokladu:
„Přeprava dovolena podle podmínek stanovených v oddílu 1.5.1 RID
(RID 2/2014)“.

4.

Každá přeprava provedená podle ustanovení této dohody musí být oznámena
příslušnému orgánu země původu. Oznámení musí obsahovat přesný popis
přepravovaných věcí a důvody pro použití této dohody.

5.

Tato dohoda platí do 31. prosince 2014 pro přepravu po území těch smluvních států
RID, které tuto dohodu podepsaly. Vypoví-li některý ze signatářů dohodu do
uvedeného data, zůstává dohoda v platnosti do výše uvedeného data pouze pro
přepravu po území těch smluvních států RID, které tuto dohodu podepsaly
a nevypověděly.

V Praze 15. května 2014
Příslušný orgán pro RID v České republice
Za Ministerstvo dopravy

Ing. Jindřich Kušnír
ředitel
Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

www.dgsa-rid.cz
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P 908

Tento pokyn se použije na poškozené nebo porušené lithium iontové články a baterie a na
poškozené nebo porušené lithiové kovové články a baterie UN čísel 3090, 3091, 3480 a 3481,
včetně článků a baterií obsažených v zařízeních.
Jsou-li splněna obecná ustanovení oddílů 4.1.1 a 4.1.3, jsou připuštěny následující obaly:
Pro články a baterie a zařízení obsahující články a baterie:
Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Skříňky (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Kanystry (3A2, 3B2, 3H2).
Obaly musí splňovat parametry obalové skupiny II.
1.

Každý poškozený nebo porušený článek nebo baterie nebo zařízení obsahující takové
články nebo baterie musí být jednotlivě zabaleny ve vnitřním obalu a umístěny do
vnějšího obalu. Vnitřní obal nebo vnější obal musí být nepropustný, aby zabránil
případnému úniku elektrolytu.

2.

Každý vnitřní obal musí být pro ochranu před nebezpečným vývinem tepla obklopen
nehořlavým a nevodivým tepelně izolačním materiálem.

3.

Hermeticky uzavřené obaly musí být podle potřeby opatřeny odvětrávacím zařízením.

4.

Musí být přijata vhodná opatření pro minimalizaci účinků vibrací a otřesů a pro zabránění
pohybu článků nebo baterií v kusu, který by mohl vést k dalšímu poškození a
nebezpečným podmínkám při přepravě. Pro splnění tohoto požadavku může být rovněž
použit nehořlavý a nevodivý vycpávkový materiál.

5.

Nehořlavost musí být posouzena podle normy zavedené v zemi, kde se obal navrhuje
nebo vyrábí.

V případě unikajících článků nebo baterií musí být do vnitřního nebo vnějšího obalu přidáno
dostatečné množství inertního nasákavého materiálu pro absorpci uvolněného elektrolytu.
Je-li hmotnost článku nebo baterie větší než 30 kg, smí vnější obal obsahovat pouze jeden článek
nebo baterii.
Dodatečný požadavek
Články nebo baterie musí být chráněny proti zkratu.

www.dgsa-rid.cz
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Tento pokyn se vztahuje na jednotlivé poškozené nebo porušené baterie UN čísel 3090, 3091,
3480 a 3481, včetně baterií obsažených v zařízeních.
Jsou-li splněna obecná ustanovení oddílů 4.1.1 a 4.1.3, jsou připuštěny pro jednotlivou
poškozenou nebo porušenou baterii nebo pro jednotlivou poškozenou nebo porušenou baterii
obsaženou v zařízení následující velké obaly:
Pro baterie a zařízení obsahující baterie velké obaly vyrobené z
oceli (50A)
hliníku (50B)
kovu jiného než ocel nebo hliník (50N)
tuhého plastu (50H)
překližky (50D)
Obaly musí splňovat parametry obalové skupiny II.
1.

Každá poškozená nebo porušená baterie nebo zařízení obsahující takovou baterii musí
být jednotlivě zabaleny ve vnitřním obalu a umístěny do vnějšího obalu. Vnitřní obal
nebo vnější obal musí být nepropustný, aby zabránil případnému úniku elektrolytu.

2.

Každý vnitřní obal musí být pro ochranu před nebezpečným vývinem tepla obklopen
nehořlavým a nevodivým tepelně izolačním materiálem.

3.

Hermeticky uzavřené obaly musí být podle potřeby opatřeny odvětrávacím zařízením.

4.

Musí být přijata vhodná opatření pro minimalizaci účinků vibrací a otřesů a pro zabránění
pohybu baterií v kusu, který by mohl vést k dalšímu poškození a nebezpečným
podmínkám při přepravě. Pro splnění tohoto požadavku může být rovněž použit
nehořlavý a nevodivý vycpávkový materiál.

5.

Nehořlavost musí být posouzena podle normy zavedené v zemi, kde se obal navrhuje
nebo vyrábí.

V případě unikajících baterií musí být do vnitřního nebo vnějšího obalu přidáno dostatečné
množství inertního nasákavého materiálu pro absorpci uvolněného elektrolytu.
Dodatečný požadavek
Baterie musí být chráněny proti zkratu.

www.dgsa-rid.cz
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Rychlospojky pro připojení cisternových vozů
V praxi se používá několik typů rychlospojek pro připojení cisternových vozů k plnícímu nebo stáčecímu
zařízení. Z důvodu urychlení celého procesu vyžadují někteří odběratelé výlučné použití rychlospojek jako
koncových armatur u dodávaných cisteren. Jaké jsou nejčastěji používané systémy?
Upozornění: Videosoubory odkazované v článku jsou umístěny na serverech třetích stran (youtube.com,
facebook.com). Nemůžeme tak ručit za jejich dostupnost a neměnný obsah.

Spojky systému Camlock (EN 14420-7)

Rychlospojový systém pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství, cisternové dopravě atd.
Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou těsnost a vysokou pevnost
spoje. Páčky je následně možné zajistit závlačkami. Velkou výhodou systému je libovolná vzájemná poloha
adaptéru a rychlost při spojování.
Speciálním provedením rychlospojek typu Camlock je spojka Saflock - jedná se o spojku s pojistkou proti
náhodnému rozpojení. Vlastní zajištění je tvořené pružnými západkami, umístěnými v páčkách spojky. Během
uzavírání páček se západky automaticky zablokují. Pro jejich odblokování je potřeba při otevírání zatáhnout
za páčky v ose hadice. Spojky Saflock jsou kompatibilní s jinými spojkami Camlock.
Tyto rychlospojky se v praxi používají u cisternových vozů především pro připojení systému zpětného odvodu
plynů a par. Není vyloučeno ale ani jejich použití pro připojení stáčecího nebo plnícího potrubí.
Materiál: hliník, nerezová ocel, mosaz, polyetylén
Princip spojování je patrný na videu: http://youtu.be/d7DZ6_slKKI

Příklad umístění rychlospojky na potrubí pro zpětný odvod plynů a par. Proti vniknutí nečistot je rychlospojka opatřena krytkou.

www.dgsa-rid.cz

strana 11

Bulletin Asociace bezpečnostních poradců a znalců

3/2014

Bezúkapové rychlospojky (certifikace NATO STANAG 3756)

Tyto spojky jsou známé pod celou řadou označení, která identifikují výrobce (např. Arta, Todo, Mann Tek).
Bezúkapové spojky (známé také jako suché spojky) se od běžných spojek liší patentovanou konstrukcí a
principem spojení, který splňuje požadavky na maximální bezpečnost, spolehlivost a ochranu životního
prostředí. Spojky jsou pro svou bezpečnost a spolehlivost používány při stáčení a přepravě agresivních,
nebezpečných a drahých kapalných nebo plynných médií. Využití je tak v silniční, železniční, námořní i letecké
dopravě, ale také v chemickém, petrochemickém a kryogenním průmyslu.
Oba spojovací díly jsou vybaveny vnitřními ventily, které se navzájem otvírají pouze při přímém
vsunutí jednoho dílu do druhého. Částečným pootočením hlavice dojde k zajištění spoje proti
rozpojení. Až dalším otočením hlavice spojky do koncové polohy se spoj utěsnění a vnitřní ventily se otevřou.
Při rozpojování je postup opačný – nejprve tak dojde k uzavření vnitřních ventilů a až poté k rozpojení
vlastního spoje. Tento princip tak výrazně eliminuje vznik ekologických havárií. V provozu je nutné dodržet
jedno základní pravidlo - před vlastním spojením musí být dotykové plochy očištěné. V případě vniknutí
nečistoty dojde k poškození těsnění vnitřního ventilu a spojka bude po rozpojení netěsná!
Spojky se vyrábějí v rozměrové řadě DN25 (1”) až do DN200 (8”).
Spojky pro kapalná média mají označení DDC (disconnect dry couplings), pro plynná média DGC (disconnect
gas couplings), pro využití v letecké dopravě pak DAC (disconnect aviation couplings).
Provedení: hliník, mosaz, nerezová ocel, speciální materiály (např. Titan)
Krycí víčka mohou být vybaveny indikátory tlaku.
Instruktážní videa - za zhlédnutí stojí rozhodně celá
kolekce videí na youtube.com od společnosti Mann Tek:
Princip a používání systému Todo v praxi při plnění/
stáčení zkapalněných plynů:
http://www.youtube.com/watch?v=OnGAB7wTYRo&list=UUg
KiB36LcLY6IommBEjBvHw

Porovnání běžně používaného systému a systému Todo
při vyprazdňování silniční cisterny:
http://www.youtube.com/watch?v=adCdOl8VZDU&list=UUgKi
B36LcLY6IommBEjBvHw
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Bezpečnostní „trhací“ spojky (spojky Break Away)

V případě rozjezdu dopravního prostředku v okamžiku, kdy je ještě připojen k plnícímu, nebo stáčecímu
stojanu, dojde k přetržení hadice dopravující nebezpečnou věc mezi dopravním prostředkem a zařízením
nebo zásobníkem. Nebezpečná věc začne následně nekontrolovaně unikat. Toto riziko výrazně omezí použití
bezpečnostní spojky.

Trhací spojka je soustava dvou nezávislých spojek, se speciálními vnitřními ventily, které jsou spojeny
v jeden celek za pomocí dimenzovaných šroubů. Jedná se tak vlastně o spojení dvou bezúkapových spojek
vybavených vnitřními ventily tak, že jsou v případě spojení otevřené. Šrouby se při překročení mezní hodnoty
v tahu roztrhnou a tím dojde k oddělení a k extrémně rychlému uzavření obou částí bezpečnostní spojky
s minimálním únikem média a eliminací vzniku případných škod.
Bezpečnostní spojka má jednoduchou a bezpečnou konstrukci s nízkým počtem použitých dílů. Je pevnou
součástí systému a instaluje se na přenosové trase mezi cisternou a nádrží, v drtivé většině případů pak
v blízkosti napojení stáčecí hadice na pevné potrubí. Další výhodou je, že při roztržení spojky nedochází
k jejímu znehodnocení, spojka se dá opět složit ve funkční celek použitím nových šroubů.
Video společnosti TODO: http://youtu.be/77jEUlAqyF0
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Spojky TW (EN14420-6)

Spojky TW (Tankwagen) jsou někdy označované jako EURO spojky. Patří mezi univerzální systém rychlospojek,
které jsou určené pro přečerpávání kapalin v chemickém a petrochemickém průmyslu. Z praxe jsou tyto spojky
nejvíce používány především u silniční cisternové dopravy na místech, kde dochází ke stáčení chemických a
petrochemických produktů do skladovacích nádrží. Limitem tohoto typu spojek je maximální provozní tlak 16 Bar.
Spojení spojek se provádí tak, že se nasune díl MK na díl VK a pákou je utažen na principu samosvorného spoje,
tedy prstenec na díle VK proti hákům s pákou na díle MK. Po utažení se zaklesne pojistka páky do prstence, což
zamezí samovolnému uvolnění spojky při rázech, vibracích nebo pohybu se stáčecí hadicí během čerpání.
Tento systém se v železniční dopravě využívá minimálně. S výhodou se jich ale používá v případě společného
manipulačního místa se silniční dopravou.Materiál provedení: mosaz, nerezová ocel.

Připojování silniční cisterny pomocí rychlospojek TW. Foto: Milan Otajovič.
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Sweden
Doplnění k provozu:
V současné době se rychlospojky především používají
tak, že je po sejmutí převlečné matice našroubován
adaptér s jednou částí rychlospojky. Obdobný je i
systém u přepravy plynů s tím rozdílem, že se sejme
slepá příruba na koncových ventilech.
Součástí rychlospojky umístěné na cisternovém voze
by vždy mělo být krycí víčko pro zabránění vniknutí
nečistot.
Na cisterně mohou být umístěné pouze rychlospojky
schválené příslušným úřadem. Před umístěním
rychlospojky na cisternu je tak minimálně vhodné
konzultovat tento krok s Drážním úřadem.

Rail Tankers
DDCouplings

®

Dry Disconnect Couplings

Swivels
Swivel Joints

SBCouplings

®

Safety Break-away Couplings

Version 110930

Použití rychlospojky jako třetího uzávěru u cisterny. Foto: Milan Otajovič
Zdroj:

www.teraval.cz, www.bshydro.com, www.tubes-international.cz, www.alibaba.com, www.mann-tek.com,
www.belgianyieldcore.com, www.cefic.org
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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
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Opatření přijatá po nehodě v Lac-Megantic

Dne 23. dubna oznámila kanadská ministryně dopravy Lisa Raitt opatření přijatá vládou jako reakci na
výsledky vyšetřování nehody cisternového vlaku v Lac-Megantic v roce 2013:
• S okamžitou platností vstoupil v platnost zákaz provozu vozů typu DOT-111, CTC-111 a AAR-211 které
nejsou vybaveny průběžnou výztuží dna cisterny. Vozy, které jsou naložené v okamžiku vydání tohoto
zákazu, musí být nejpozději do 30 dnů vyprázdněné a následně vyřazené z provozu. Všichni majitelé těchto
cisternových vozů jsou povinni tyto vozy označit nápisem „Nenakládat nebezpečnými věcmi“. Předpokládá
se, že těchto vozů je v současné době v provozu 5000 ks. Vozy mohou nadále zůstat v provozu na přepravě
látek, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné.
• V lednu 2014 byla schválena úprava norem pro provoz
cisternových vozů. Vozy typu DOT-111 využívané v současné
době na přepravu hořlavých kapalných látek a konstruované
před platností nových norem se musí do 3 let rekonstruovat
nebo vyřadit z provozu. V současné době je v provozu cca
55000 ks cisternových vozů které byly konstruovány podle
nových norem – to je téměř 50 % všech vozů typu DOT-111.
• Vlaky přepravující jeden nebo více vozů s nákladem
hořlavých kapalin nesmí překročit rychlost 80km/hod,
přičemž rychlost může být snížena na některých místech
pro zvýšení bezpečnosti osob, majetku, nebo životního
prostředí.
• Během šesti měsíců musí všechny společnosti dokončit proces posouzení jednotlivých tras nákladních
vlaků z hlediska rizika spojeného s přepravou hořlavých kapalin. Posouzení musí stanovit možnou míru
rizika v oblasti bezpečnosti a zabezpečení přeprav, objemu přepravovaných nebezpečných věcí, třídu trati,
plán údržby trati, sklonových a směrových poměrů dráhy, ekologicky citlivých oblastí podél trasy, hustotu
populace, reakce na mimořádné situace a všechny oblasti s vysokým dopadem při případné nehodové
události. Stejně tak musí být prověřeny i alternativní trasy.
• Musí být vytvořeny pracovní skupiny sdružující obce, integrovaný záchranný systém, majitele infrastruktury
a dopravce k posílení schopnosti reakce na mimořádné události.
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Sdružení Transport Canada podpořilo nová pravidla a bude pracovat s dopravci a dalšími zúčastněnými
stranami s cílem zajistit jejich dodržování.
Na druhé straně společnost Canadian Pacifik (CP) vyjádřila zklamání z “neúplných opatření”, které se
zabývají lidskými faktory. “I když budeme dodržovat všechny příkazy, musím znovu zopakovat, že snížení
rychlosti vlaku neřeší příčiny železničních nehod, ani to není řešení bezpečnosti železniční dopravy”, řekl
E. Hunter Harrison, generální ředitel CP. “Lidské chování je významným faktorem, a je třeba se na něj zaměřit,
pokud je cílem skutečně zlepšit bezpečnost.”
Společnost CP by uvítala změny právních předpisů na podporu využívání “dovnitř směřující kamer
v lokomotivách pro umožnění sledování posádky” a programu na snížení nehod na úrovňových přejezdech.
Na tomto místě je vhodné poznamenat, že dne 30. dubna 2014 v Lynchburgu (stát Virginie) vykolejilo
s následným požárem nejméně 13 cisternových vozů z uceleného vlaku čítajícím 105 cisternových vozů.
3 cisternové vozy spadly do řeky James.
Podle následného vyšetřování bylo zjištěno, že se vlak v době nehody pohyboval rychlostí 24mph (cca
38 km/h) - na stanoveném úseku je povolená maximální rychlost 25mph (40 km/h).

Záběry z místa nehody pořízené dálkově ovládaným letadlem naleznete na adrese:
http://dot111.info/2014/05/01/what-information-can-we-glean-from-lynchburg-photosvideo/

Podle některých zdrojů byl v lednu 2014 podán návrh na snížení rychlosti u vlaků přepravujících ropu
na 40mph (64 km/h). Po této nehodě se ozývají hlasy s požadavkem na snížení rychlosti těchto vlaků na
hodnotu maximálně 20mph (32 km/h).
Zdroje: www.m2bulls.com, www.lapresse.ca, www.nortonrosefulbright.com, www.dailymail.co.uk, www.dot111.info
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