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Petr Menc – bezpečnostní po-
radce pro přepravu nebezpeč-
ných věcí v Deze.

V dnešní době už není pojem 
„bezpečnostní poradce“ 
ničím novým a pro širší 
veřejnost zřejmě ani pojmem 
neznámým. Společnosti, které 
odesílají nebezpečné chemic-
ké látky nebo takové látky 
balí, nakládají, přijímají, pře-
pravují, prostě se nějak podílí 
na jejich přepravě, musí mít 
bezpečnostního poradce již 
od roku 2002. Tuto povinnost 
stanoví Evropská doho-
da o mezinárodní silniční 
přepravě nebezpečných věcí 
– ADR a Řád pro mezinárodní 
železniční přepravu nebezpeč-
ných věcí – RID.

Společnost DEZA, a.s.  
má od roku 2002 také 
bezpečnostního poradce 
pro přepravu nebezpečných 
věcí. V současné době jsou 
poradci ve firmě dva a třetí 
poradce – čekatel se školí, 
aby mohl složit zkoušku 
před komisí Ministerstva 
dopravy ČR. Ano, poradcem 
se stane člověk, který splní 
základní podmínky: vzdělání, 
bezúhonnost, absolvování 
předepsaného školení a poté 
úspěšně absolvuje zkoušku ze 
znalostí uvedených předpisů 
před komisí Ministerstva 
dopravy. Získané osvědčení 
má ovšem platnost pouze 5 
let. Poté musí poradce skládat 
zkoušku znovu.

Co dělá bezpečnostní 
poradce

Co má vlastně poradce 
na starosti? Předpis říká, že: 
„Hlavním úkolem poradce, při 
zachování odpovědnosti vedou-
cího podniku, je snažit se všemi 
vhodnými prostředky a opat-
řeními v mezích příslušných 
činností výše uvedeného pod-
niku usnadnit provádění těchto 
činností v souladu s platnými 
předpisy a co nejbezpečnějším 
způsobem.
S přihlédnutím k činnostem 
podniku má poradce zejména 
tyto povinnosti:
  dohlížet na dodržování předpi-

sů pro přepravu nebezpečných 
věcí 
  radit svému podniku při opera-

cích souvisejících s přepravou 
nebezpečných věcí 
  připravit výroční zprávu pro 

vedení svého podniku nebo 
popřípadě pro místní orgán 
veřejné správy o činnostech 
podniku týkajících se přepravy 
nebezpečných věcí  
Hned v první větě citace je 

řečeno: „...při zachování odpo-
vědnosti vedoucího podniku...“ 
Znamená to, že odpovědnosti za 
jednotlivé činnosti jsou ve spo-
lečnosti rozděleny na jednotlivé 
pracovní pozice a jednotlivé 
osoby. Bezpečnostní poradce 
dohlíží a radí.

Má také kvalifikaci k tomu, 
aby mohl zaměstnance školit. 
Ve společnosti DEZA, a. s. jsou 
školeni všichni zaměstnanci 
podílející se na přepravě nebez-
pečných věcí (včetně balení, 
nakládky, vykládky) vlastním 
bezpečnostním poradcem. Od 
1. 1. 2013 platí novelizované 
předpisy ADR i RID. Nyní se 
nacházíme v přechodném ob-
dobí do 30. 6. 2013, ve kterém 
lze uplatňovat znění předpisů 
před jejich novelizací. V tomto 
období seznámíme zaměstnance 
se změnami v předpisech.

Zodpovědnost
DEZA, a. s. je chemický 

podnik, který má většinu 
výrobků i surovin kvalifiko-
vanou právě jako nebezpečné 
pro přepravu ve smyslu 
předpisů RID a ADR. Tyto 
předpisy slouží k tomu, aby 
byla přeprava bezpečná. 
Ustanovení těchto předpisů se 
tedy musí striktně dodržovat. 
Bezpečnostní poradce zodpo-
vídá za to, že jsou tato usta-
novení přenesena do praxe, 
a kontroluje, zda tyto činnosti 
a postupy fungují. Výsledkem 
musí být vždy skutečnost, že 
z areálu společnosti odjíždí 
železniční vagony a silniční 
vozidla, která splňují technic-
ké podmínky, jsou správně 
naložena, bezpečně uzavřena 
a řádně označena. K vagonům 
i vozidlům musí být vystaven 
nákladní list, kde je vše k pře-
pravovanému zboží řádně 
zapsáno. Pokud Deza přijímá 
nebezpečné zboží nebo suro-
viny, musí kontrolovat i tyto 
vagony a vozidla. Pokud 
vykazují nějaké nedostatky, 
musí závadu a její odstranění 
řešit s tím, kdo zboží dovezl, 
případně s odesílatelem, který 
zboží naložil a odeslal.

Úkolem bezpečnostního 
poradce je také sledovat vývoj 
a nové trendy v oblasti přeprav 
nebezpečných věcí. Společně 
s vlastníky železničních vozů, 
které máme pronajaty, řešíme 

například  obnovu nových 
odolnějších těsnění pro 
armatury. Společně s obchod-
ním úsekem naší společnosti 
se snažíme posilovat podíl 
kontejnerové přepravy, která 
je zejména na velké vzdále-
nosti flexibilnější, rychlejší 
a bezpečnější i tím, že napří-
klad nevyžaduje přečerpávání 
produktů (v našem případě 
z Ukrajiny). S profesionály 
v oblasti zajišťování nákladu 
proti pohybu řešíme, jak naše 
dosavadní postupy dále vylep-
šit a jak využívat nové a mo-
derní zajišťovací prostředky 
(např. papírové nafukovací 
pytle). To se týká zejména 
nakládky sudů, paletovaného 
zboží a velkých pytlů (tzv. big 
bagů).

Bezpečnostní poradce 
DEZA, a. s. je členem Asoci-
ace bezpečnostních poradců 
a znalců, o. s. Předávání 
zkušeností a odborné semináře 
jsou pro práci poradců velkým 
přínosem. Asociace je naopak 
významným partnerem pro 
jednání se zástupci Minister-
stva dopravy, Drážního úřadu 
a dalších institucí. Bezpečnost 
přeprav řešíme i v rámci 
Svazu chemického průmyslu 
v projektech Chemlog a nově 
v projektu Chemlog T&T, což 
je systém trasování a sledová-
ní přeprav nebezpečných věcí 
přepravovaných v kontejne-
rech. 

Smysl bezpečnostních 
poradců

Bez přepravy nebezpečných 
věcí se zajisté neobejdeme. 
Chemické látky jsou všude ko-
lem nás. S označením nebez-
pečnosti chemické látky pro 
přepravu ve smyslu předpisů 
RID a ADR se setkáte běžně 
i ve vašich supermarketech. 
Stačí si dobře prohlédnout na-
příklad plastové nádoby s ná-
plní do ostřikovačů do osob-
ních automobilů. Smyslem 
práce bezpečnostních poradců 
je tak i to, aby se tyto náplně 
dostaly bezpečně až k vám 
a během celého přepravního 
procesu nedošlo k žádné škodě 
na zdraví, na majetku a na 
životním prostředí.

Společnost DEZA, a. s. sice 
tak malé nádoby, které směřují 
přímo ke spotřebiteli, neplní 
a nedistribuuje, ale princip 
bezpečné přepravy a smysl 
práce bezpečnostního poradce 
je stejný.
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