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Kapitola 1.10 Ustanovenia pre bezpeènos
Poznámka:

V zmysle tejto kapitoly sa pod pojmom „Bezpeènos“ rozumejú opatrenia alebo preventívne zákroky, ktoré sú
vykonané na úèel minimalizácie krádeí alebo zneuitia nebezpeèného tovaru osobami na ohrozenie tovaru alebo
ivotného prostredia.

1.10.1.

Všeobecné ustanovenia

1.10.1.1

Všetky osoby zúèastnené na preprave nebezpeèného tovaru musia odpovedajúco ich zodpovednosti dodriava ustanovenia pre
bezpeènos prepravy nebezpeèného tovaru uvedené v tejto kapitole.

1.10.1.2

Nebezpeèný tovar môe by predkladaný na prepravu prepravcom, len ak bol oznaèený.

1.10.1.3

Obvody terminálov na doèasné odstavenie, miesta na doèasné odstavenie, depá vozidiel, miesta na uloenie a zriaïovacie stanice,
ktoré sa pouívajú na doèasné zastavenie poèas prepravy nebezpeèného tovaru, musia by riadne zabezpeèené, dobre osvetlené,
a pokia¾ je to moné a nutné, musia by neprístupné pre verejnos.

1.10.1.4

Kadý èlen posádky vlaku, ktorý prepravuje nebezpeèný tovar, musí ma poèas prepravy pri sebe preukaz s fotografiou.

1.10.1.5

Bezpeènostné kontroly pod¾a oddielu 1.8.1 musia sa tie vzahova na primeranos opatrenia pre bezpeènos.

1.10.2

Pouèenie v oblasti bezpeènosti

1.10.2.1

Prvé pouèenie a obnovovacie pouèenie stanovené v zmysle kapitoly 1.3 musí tie zahròova prvky bezpeènostného vedomia.
Obnovovacie pouèenie v oblasti bezpeènosti nemusí bezpodmieneène súvisie iba so zmenami predpisov.

1.10.2.2

Pouèenie bezpeènostného vedomia sa musí vzahova na typy bezpeènostných rizík, rozpoznanie rizík a metódy zniovania
týchto rizík, ako aj na opatrenia prijaté v prípade porušenia bezpeènosti. Musí sprostredkova vedomosti o prípadných
bezpeènostných plánoch odpovedajúcich rozsahu práce a zodpovednosti jednotlivcov a ich úlohe pri uskutoènení týchto plánov.

1.10.3

Ustanovenia pre nebezpeèný tovar so zvýšeným nebezpeèenstvom

1.10.3.1 Nebezpeèný tovar so zvýšeným nebezpeèenstvom je taký tovar, pri ktorom trvá monos zneuitia na teroristické ciele
a s tým spojené závané následky, ako je strata ve¾kého mnostva ¾udských ivotov a mohutná deštrukcia. Zoznam
nebezpeèných tovarov s vyšším potenciálom nebezpeèenstva je uvedený v tabu¾ke 1.10.5.
1.10.3.2 Bezpeènostné plány
1.10.3.2.1 Prepravca, odosielate¾, ako aj ostatní úèastníci pod¾a oddielov 1.4.2 a 1.4.3 zúèastnení na preprave nebezpeèných tovarov so
zvýšenou nebezpeènosou musia zavies a skutoène pouíva bezpeènostné plány obsahujúce èasti v minimálnom rozsahu pod¾a
pododseku 1.10.3.2.2.
1.10.3.2.2 Kadý bezpeènostný plán musí obsahova minimálne nasledujúce èasti:
a) špecifické pride¾ovanie zodpovednosti v oblasti zaistenia bezpeènosti osôb, ktoré disponujú poadovanými kompetenciami
a kvalifikáciami a sú vybavení odpovedajúcimi právomocami;
b) zoznam dotknutých nebezpeèných tovarov alebo dotknutých druhov nebezpeèných tovarov;
c) hodnotenie bených operácií a z nich vychádzajúcich rizík bezpeènosti vrátane potrebných zastavení z dopravných dôvodov,
drania tovaru vo vozòoch, v nádriach alebo kontajneroch pred cestou, poèas nej a po nej a doèasné uloenie nebezpeèného
tovaru poèas zmeny druhu prepravy alebo prepravného prostriedku (obalu);
d) jasný opis opatrení zniujúcich bezpeènostné riziko, odpovedajúcich zodpovednosti a povinnostiam úèastníkov vrátane
– pouèenia;
– bezpeènostnej politiky (napr. opatrenia pri zvýšenom ohrození, preskúšanie nových zamestnancov alebo preradených
zamestnancov atï.);
– prevádzkového postupu (napr. výber a pouitie tratí, pokia¾ sú známe, prístup k nebezpeènému tovaru poèas prechodného
uskladnenia [ako je stanovené v písmene c)], blízkos k nechráneným èastiam infraštruktúry atï);
– výstroje a zdroje, ktoré budú pouité na zníenie rizík bezpeènosti;
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e) úèinné a aktualizované postupy hlásenia ohrozenia bezpeènosti, porušenia bezpeènosti alebo udalostí;
f) postupy hodnotenia a preverenia bezpeènostných plánov a postupy pravidelného preverenia plánov a ich aktualizácia;
g) opatrenia v bezpeènostnom pláne zaruèujúce fyzickú bezpeènos vrátane prepravných informácií a
h) opatrenia zaruèujúce rozširovanie prepravných informácií uvedených v bezpeènostných plánoch len na osoby, ktoré tieto
informácie potrebujú. Tieto opatrenia nesmú by v rozpore s ustanoveniami o poskytovaní údajov uvedených v iných
kapitolách RID.
Poznámka:

1.10.3.3

Vlaky alebo vozne, prepravujúce nebezpeèný tovar s vysokým nebezpeèenstvom (pozri tabu¾ku 1.10.5), musia by vybavené
prístrojmi, výstrojom alebo systémom na ochranu proti krádei vlaku, vozòov alebo tovaru; prièom tieto opatrenia musia by
trvalo zapnuté a funkèné. Pouitie týchto ochranných opatrení nesmie ohrozova reakciu na havarijné udalosti.
Poznámka:

1.10.4

1.10.5

Prepravca, odosielate¾ a prijímate¾ musia vzájomne spolupracova medzi sebou, ako aj s príslušným úradom, na
úèel výmeny informácií o ohrození, prijatých opatreniach a o reagovaní na jednotlivé udalosti.

Pokia¾ je u vybavený spôsobilým a nutným vybavením, musia by osadené telemetrickým systémom alebo inou
metódou, alebo prístrojom umoòujúcim sledovanie dopravy nebezpeèného tovaru so zvýšeným nebezpeèenstvom
(pozri tabu¾ku 1.10.5).

Ustanovenia oddielov 1.10.1, 1.10.2 a 1.10.3 neplatia, keï nie sú mnostvá na vozeò alebo ve¾ký kontajner väèšie ako
mnostvá uvedené v odseku 1.1.3.6.
Pokia¾ sa nišie uvedené tovary prepravujú v mnostvách vyšších, ako je uvedené v tabu¾ke 1.10.5, povaujú sa za
nebezpeèné tovary s vysokým nebezpeèenstvom.
Tabu¾ka 1.10.5: Zoznam nebezpeèných tovarov s vysokým nebezpeèenstvom
Trieda

Podtrieda

Látka alebo predmet

Mnostvo
Nádr
(liter)

Vo¾ne loený
(kg)

Odosielané kusy
(kg)

1.1

Výbušné látky a predmety s výbušnou látkou

a)

a)

0

1.2

Výbušné látky a predmety s výbušnou látkou

a)

a)

0

1.3

Výbušné látky a predmety s výbušnou látkou so
skupinou znášanlivosti C

a)

a)

0

1.5

Výbušné látky a predmety s výbušnou látkou

0

a)

0

3000

a)

b)

0

a)

0

3000

a)

b)

Znecitlivené výbušné kvapalné látky

a)

a)

0

4.1

Znecitlivené výbušné látky

a)

a)

0

4.2

Látky skupiny obalov I

3000

a)

b)

4.3

Látky skupiny obalov I

3000

a)

b)

5.1

Látky podporujúce horenia (pôsobiace oxidaène)
skupiny obalov I

3000

a)

b)

Chloristan, dusiènan amónny a hnojivá obsahujúce
dusiènan amónny

3000

3000

b)

0

a)

0

1

2

Zápalné plyny (s klasifikaèným kódom obsahujúcim
písmeno F)
Jedovaté plyny (s klasifikaèným kódom
obsahujúcim písmena T, TF, TC, TO, TFC alebo
TOC) okrem obalov na aerosóly pod tlakom

3

6.1

Zápalné kvapalné látky skupiny obalov I a II

Jedovaté látky skupiny obalov I
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Látky spôsobilé vyvola nákazu kategórie A
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a)

a)

0

7

Rádioaktívne látky

3000 A1 (vo zvláštnej forme), príp.3000 A2
v odosielaných kusoch typu B alebo typu C

8

ieravé látky skupiny obalov I

3000

a)

b)

a) Bezpredmetné.
b) Ustanovenia oddielu 1.10.3 sa neuplatòujú pri iadnom mnostve.
Poznámka:

Na úèel nešírenia jadrových materiálov v medzinárodných prepravách sa uplatòuje Dohoda o fyzickej ochrane
jadrového materiálu doplnená informaèným obeníkom INFCIRC/225 (Rev. 4) IAEA.

