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MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH BRNO 2019 

Ve dnech 7. až 11. října jsme se účastnili Mezinárodního Strojírenského Veletrhu MSV 2019 v Brně. Při této příležitosti 

jsme představili několik nových výrobků pro rok 2020:  

PŘÍPRAVA NA ZIMU 

Z našeho sortimentu jsme pro vás vybrali výrobky pro 

zimní údržbu pozemních komunikací. Nabídka 

posypových nádob, vozíků, soli a náčiní na odklízení 

sněhu za zvýhodněné ceny. 

NABÍDKA JE PLATNÁ DO 15. 1. 2020 NEBO DO 

VYPRODÁNÍ ZÁSOB. PLATÍ POUZE PRO OBJEDNÁVKY 

Z E-SHOPU NA ADRESE WWW.MEVATEC.CZ NEBO 

POD HESLEM „ZIMA 2019/2020“. 

 

Vážení čtenáři, podzim je již v plném proudu a my vám přinášíme další 

vydání měsíčníku Zpravodaj. V listopadovém čísle se dočtete 

o Mezinárodním Strojírenském Veletrhu 2019 konaného v Brně. Jelikož je 

zimní období za dveřmi připravili jsme pro vás speciální nabídku na výrobky 

pro zimní údržbu pozemních komunikací. Jako každý měsíc pro vás máme 

připravené téma měsíce. V tomto vydání se můžete dozvědět zajímavé 

informace o skladování a převozu nebezpečných látek. Děkujeme za vaši 

přízeň a přejeme poklidné prožití tohoto měsíce. 

Mimo plastových boxů jsme představili ocelové skladovací ohradové palety 

v netradičním provedení. Palety díky svému provedení umožňují stabilní 

stohování a vysoké zatížení.  

Prezentovali jsme nové plastové boxy pro sběr lithiových baterií. Tyto boxy 

jsou vybaveny popruhy pro zajištění proti otevření a UN kódem. Splňují tak 

mezinárodní dohodu o přepravě nebezpečných látek, kam lithiové baterie 

spadají. 

Mimo výrobků nových jsme návštěvníkům prezentovali zakázkovou výrobu 

bezpečnostních skladů. Díky výrobním partnerům jsme schopni vyrobit 

a dodat sklady pro hořlaviny, chemikálie a další nebezpečné látky. Ukázku 

výrobních schopností jsme demonstrovali na realizaci skladování čpavku pro 

společnost Messer. 

Děkujeme vám za návštěvu našeho stánku a těšíme se na další setkání. 
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PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 

Pod pojmem „nebezpečná látka“ si každý může představit něco jiného. 

Nebezpečné látky jsou však vymezeny v zákoně č. 111/1994 Sb., jako látky 

a věci, které mohou představovat riziko. Tím jsou na mysli rizika, která mohou 

ohrozit osoby, zvířata a věci nebo životní prostředí. 

SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 

„Co budeme skladovat, kde a v jakém obalu to budeme skladovat?“ 

Každá látka má specifické vlastnosti, které musejí být respektovány. To 

znamená, že je pro danou látku nutné zařídit vhodné skladování. Pro malé 

množství může být dostačující použití bezpečnostní skříně, zatímco pro velký 

objem takových látek bude zapotřebí patřičně vybaveného skladu. Pro zjištění 

více informací k náležitému posouzení autorizovanou osobou dopomáhá 

tzv. bezpečnostní list vypracovaný ve smyslu nařízení REACH Evropského 

parlamentu a rady č. 1907/2006 přístupný na pracovišti. 

 

 
SKUPENSTVÍ SKLADOVANÉ LÁTKY 

Ke vhodnému skladování nebezpečných látek je nutné znát nejenom toxicitu, výbušnost, hořlavost a další aspekty 

látky, ale také jejich skupenství. To rozlišujeme podle toho, zdali se jedná o látku pevného, kapalného nebo plynného 

skupenství. Pro látky pevného skupenství jsou vhodné boxy a sudy s víkem, zatímco pro kapalné látky sudy se zátkami 

a dvouplášťové nádrže. 

 

PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK (ADR) 

Látky by měli být nejen uskladněny ve vhodném obalu, ale také být řádně označeny. Pro splnění správného označení, ale 

i použití vhodného obalu pomůže tzv. UN kód, který obsahuje značku UN, druh obalu, druh materiálu, schválenou skupinu 

látek, relativní hustotu látek, zkušební přetlak, značku státu a identifikaci obalu.  

 
Označení ADR představuje evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí. Přeprava nebezpečných věcí a látek je upravena zákonem 

č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění novelizací. 

„Mimo mezinárodní silniční dopravy ADR se také setkáváme s přepravou po 

vnitrozemských vodních cestách, s mezinárodní železniční dopravou RID nebo lodní 

mezinárodní dopravou IMDG.“ 
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