KONFERENCE A VELETRHY

Konference upozornila
na změny v dohodě ADR 2017

D

ne 22. listopadu se v prostorách pražského Wellness
hotelu Step konala 16. konference bezpečnostních poradců ADR. Stejná akce proběhla 10.
listopadu v Brně. Konference bezpečnostních poradců, které každoročně
pořádá Akademie dopravního vzdělávání
společnosti DEKRA CZ, jsou určeny nejen pro bezpečnostní poradce ADR, ale
také pro další odbornou veřejnost. Vystupují zde lektoři Akademie dopravního
vzdělávání a další odborníci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti problematiky
nebezpečných věcí. V rámci konference
byly představeny nejen změny v dohodě
ADR platné od 1. ledna 2017, ale také
další zajímavá témata.
Úvodní slovo pronesl Jiří Došek (DEKRA CZ), který se po přivítání všech
přítomných začal věnovat změnám v
dohodě ADR 2017. Své vystoupení rozdělil do několika částí. Nejprve posluchače seznámil se všeobecnými ustanoveními, poté se zaměřil na klasifikaci
nebezpečných věcí podle dohody ADR,
vyjmenoval nová a změněná zvláštní
ustanovení a vynětí z platnosti pro omezená a vyňatá množství. Dále seznámil
posluchače s novinkami v ustanoveních
o používání obalů a cisteren. Jiří Došek
rovněž vysvětlil postupy při odesílání nebezpečných věcí a popsal požadavky na
konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), velkých
obalů a cisteren. Součást přednášky
tvořila rovněž ustanovení o podmínkách
přepravy, nakládky, vykládky a manipulace, požadavky na osádky vozidel, jejich
výbavu, provoz a průvodní doklady a také
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požadavky na konstrukci a schvalování
vozidel.
Druhý přednášející, kterým byl Rudolf
Hecl (zabývá se poradenskou a konzultační činností v oblasti odpadového hospodářství a nebezpečných chemických
látek a přípravků), posluchače seznámil
s problematikou přepravy nebezpečných
odpadů v režimu ADR a nejčastějšími
problémy z praxe. Podstatná část jeho
vystoupení se týkala klasifikace odpadů podle dohody ADR, balení odpadů a
jejich značení, problematiky dokladů a
jejich náležitostí a také značení přepravních jednotek tabulkami.
Jaroslav Fürst (METRANS) si připravil
přednášku na stále aktuálnější téma Intermodální přeprava nebezpečných věcí.
Upozornil na výhody a nevýhody kombinované dopravy, specifika intermodálních přeprav nebezpečných věcí a také
hovořil o nutnosti komplexního systému
školení a kontroly všech článků řetězce a
sofistikované podpory IT.
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Quido Kratochvíl (UNIPETROL RPA)
přednášel na téma prevence závažných
havárií (PZH) v souvislosti s přepravou
nebezpečných věcí. V této souvislosti se
soustředil především na příslušnou legislativu, uvedl základní definice zákona
o PZH, poukázal na základní dokumenty
v oblasti PZH a na souvislost s přepravou
nebezpečných věcí.
Poslední přednášející, Vlastimil Bártů, posluchačům zprostředkoval pohled
na přepravu nebezpečných věcí z pohledu Centra služeb pro silniční dopravu.
Zaměřil se na problematiku technických silničních kontrol, nízkorychlostního kontrolního vážení a přiblížil činnost
mobilních expertních jednotek. V závěru
svého vystoupení upozornil na nejčastější porušení dohody ADR týkající se
povinné výbavy, hasicích přístrojů, značení a označování, zápisů v přepravním
dokladu a upevnění nákladu. K dalším
nešvarům stále patří zatajení nákladu
nebezpečných věcí nebo například úniky
nebezpečných látek. Na závěr proběhla
plodná diskuze.
Konference bezpečnostních poradců
se letos konala již po šestnácté. O tom,
že se tato akce pořádaná společností DEKRA CZ stala během několika let
významnou součástí vzdělávání bezpečnostních poradců, svědčil přeplněný
přednáškový sál, v němž bylo přítomno
více než sto posluchačů.
▪
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