VELETRHY A KONFERENCE

V listopadu 2a17 5e poprvé v Leipziger Messe zamě řili na ob[ ast

nebezpeč ných tátek a vě cí . Odborný veletrh se zabýval komplexni
togistikou nebezpeč ných tátek a vě cí .

eletrh zprostředkoval š iroké spektrum informací pro
pracovní ky v dopravní ch,
výrobní ch. skladovací ch a
v neposlední řadě poradenských firmách. Navázané kontakty mohty být
ješ tě prohtoubeny dí ky volně pří stupspoleč enské mu več eru. Výstaviš tě Congress Center Leipzig v dobré m
dosahu pro ně mecké návš tě vní ky a
zálergce z oko[ ní ch zemí í pří mo u dá[ nice A14) nabí d[ o v moderní ch ha[ ách
setkání pro ví ce než ó0 vystavovatelů a
ví ce než 1000 návš tě vní ků .

_né m u

"-,Přednáš ky zamě řené
na přepravu nebezpeč né ho zbož í

Bě he1

prv.ní ho dne se ve spolupráci s TUV SUD a lHK Leipzig konat již
23. Lipský den nebezpeč né ho zbož (, tedy ce\ í den přednáš ek k aktuá[ ní
probLematice v přepravě nebezpeč né ho zbož í ,Tyto akce patří v Ně mecku
mezi započ itatelné vzdě távání pro po-

radce a zú č astně né osoby, datš í š kotení ú č astní ciabsolvovat pak už nemusí ,
Úč ast byta hojná, také z dů vodu bohaté ho programu, renomovaných přednáš ejí cí cha probraných té mat dritež itých
pro praxi. Erudovaný přednáš ejí cí Jórg
HoLzháuser zač aI den po uví tací ch oficiatitách hovořit o změ nách v předpisech
pro přepravu nebezpeč ných vě cí a vě novaL se jim po celé dopoledne. Ně které
body rozpracoval na pří ktadech z praxe
s dů razem na smysl daných ustanovení ,
resp. s upozorně ní m na nesoulad zně ní
a smys[ u ustanovení , Napří klad rozpor
mezi 1.10.3 a 1,10.4, pokyn pro balení
aerosolů P207 pro obaly z plastů bez
pě titeté ho omezení použ ití aid.
Nechybě ty ani typické ukázky ně ktených osobitých řeš ení a již ktasické
olázky po smyslu striktní ho dodrž ování
ně ktených detailní ch pož adavkŮ bez viditelné ho zqiš ení nebezpeč í .Nejč astě ji

byty uvádě ny pří kLady rozporovaných

zaplsu

v

preprav-

ní m dokladu,

dáte

obé zky znač ení s

nedostateč nými rozpozmě ně mě ry

č i

nými symboly nebo
probtematika barev
střední plochy znač -

ky pro

omezená

množ ství . Nekonč i
cí diskuze se týkaly

spravné ho výbě ru
povinných souč ástí výbavy [ napří ktad lopata, výplach oč í l-

Nemohly chybě t pří klady státe hojně
diskutované ho správné ho zajiš tě ní nákladu, které je státe ješ tě č asto v praxi
podceň ováno. Skuteč né pří ktady zavĚ it
Jórg Hotzháuser pří padem dvou vypuš tě ných cisieren neznámým pachatelem
bě hem noč ní honehLí dané ho parkování ,
které majitete cisteren nakonec přiš lo na
90 000 €
.

Diskuze o praxi, š kolení ch,
kontrotách a zásazí ch
Odpotední přednáš ky již probí haLy v rám-

ci diskuze mezi pózvanými odborní ky a
vysoce erudovaným plé nem. ByLy zamě řeny na praxi a potřebná š kotení , napří klad v é mci nemocnic, kde je dte přednáš ejí cí Evy-Marie Meyer opravdu stá[ e
ješ tě mnoho nedostatkŮ , nedorozumě ní
a nejistot, Zvtáš tě chybí dohLed pří stuš ných ú řadŮ vč etně kontro| , Přič emž ve
vozech pro zásobování nemocnic, klinik,
laboratoří a [ é káren se mů ž enacházet
zbož í vš ech deví ti tří d, nejen bě ž ně oč ekávané odpady llí dy ó,2, Jako odesí Latel
je č asto zodpově dný lé kař nebo vedoucí
[ aboraioře, pří padně majiteL č i řed itet dané ho zaří zení . Proš koleny dLe 1.3 dohody
ADR musí být pochopiteLně i zde vš echny

zú č astně né osoby. Stejně tak musí být
zajiš tě ny pří sluš né obaly a zabezpeč en
zákaz vstupu neoprávně ným osobám,
zuláš tě s ohledem na pož adavky dl.e 1 .10

ADR. U přeprav, vě tš inou drobných zásl[ ek, je nutné dodrž ovat pravidLa zajiš tě ní
nákladu.

V souvislosti s velkými nemocnič ní mi areáty s pří stupem vozrdel kl,ientů si
ktadta přednáš ejí cí otázku, zda se 1edná j| ž o veřejné komunikace nebo jen
o vnitřní prostor společ nosti. Tedy jaké

Gechny dalš í pož adavky jsou kladeny
na přepravu nebezpeč né ho materiáLu
pouze v ramci nemocnice. Naví c č asto
se mů ž ejednai o přepravu napří klad na
š lapací m ko[ e. V pří padě zásilek odesí laných letecky jsou pož adavky ješ tě
komplikovaně jš í a pří sně jš í - napří klad
pokud nemocnice provozuje spaLování
odpadu, kteni je opě t ve[ mi rŮ znorodý.
Tato přednáš ka obsahova[ a ví ce otázek
než odpově dí . Eva-Maria Meyer si spoLeč ně s Johannem Wolfgangem Goethem závě rem posteskla: ,,Kdyby č tově k
chtě l nastudovat vš echny zákony, už by
nemě L č as je překrač ovat."

Následně nemoh[ a chybě t přednáš ka
policie o kontrolách azásazí ch u nehod s
nebezpeč ným nákLadem. By[ popsán pří klad pož áru vozidla s použ itými akumulátorys elektrolytem [ UN 2794] . Na koncr
rozboru povinností jednot| irných ú č astní ků
museLa poLicie konstatovat, ž e odesí laieL
a ani dopravce nejsou vinni, protož e oba
dodrž eli platná ustanovení dohody ADR.
Rozpor byl nalezen v textu pokynu pro
balení č .P 801a, kde I dost neLogicky} není
uveden [ byt vypuš tě n) pož adavek chránit
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