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ANOTACE  

RÝDLOVÁ, J. Hodnocení rizik přepravy nebezpečných látek na vybraném úseku silnice 

Ostrava: VŠB – TU, 2013, 72 stran. Diplomová práce, vedoucí: doc. Dr.Ing. Aleš Bernatík. 

 

Klíčová slova: ADR, nebezpečné věci, cisternové vozidlo, Purple Book, Aloha 

 Diplomová práce hodnotí společenská rizika při přepravě nebezpečných látek. Tato 

rizika jsou hodnocena na konkrétním vybraném silničním úseku v České Republice, kde je 

vysoká četnost přepravy nebezpečných látek. Na základě provedené analýzy metodikou 

analýz rizik (model QRAM, metodika Purple Book, program ALOHA) byla navržena 

bezpečnostní opatření proti vzniku závažné havárie pro přepravu nebezpečných látek na 

vybraném silničním úseku. 

 

ANNOTATION 

RÝDLOVÁ, J. Assesment of Risks Associated with Hazardous Substance Transport along a 

Selected Stretch of Road. 

Ostrava: VŠB – TU, 2013, 71 pages. Bachelor‘s thesis, head: doc. Dr.Ing. Aleš Bernatík.        

     

Keywords:  ADR, dangerous goods, tank truck, Purple Book, Aloha 

 This thesis evaluates the social risks the transport of dangerous substances. 

These risks are assessed on a particular road section selected in the Czech Republic, 

where there is a high frequency of dangerous substances. Based on the analysis of risk 

analysis methodology (model QRAM, methodology Purple Book,ALOHA program) been 

proposed precautionary measures against the occurrence of severe accident the transport of 

dangerous substances on the selected road section.  
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1 ÚVOD 

 

Přeprava nebezpečných látek zaznamenala v posledních letech značný nárůst 

přepravovaného objemu i sortimentu. V České Republice je nejvíce využívána přeprava 

silniční a železniční. Silniční přeprava nebezpečných látek je jednou z klíčových 

bezpečnostních otázek významně ovlivňující bezpečnost dopravní infrastruktury. Zvýšené 

nároky na přepravu mají za následek zvýšení četnosti havárií, při kterých jsou ohroženy 

životy a zdraví lidí, zvířat, majetků nebo životního prostředí a proto tuto problematiku nelze 

podceňovat. 

S cílem snížit rizika a sjednotit podmínky při přepravě nebezpečných látek po silnici 

byla zavedena Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), 

která byla přijata v Ženevě v září roku 1957. ADR je v České Republice prováděna vyhláškou 

č. 64/1987 Sb., novelizovanou sdělení Ministerstva zahraničních věcí 8/2013 Sb. m. s., které 

se týká změn příloh ADR.  

 Při haváriích nebo dopravních nehodách vozidel přepravující nebezpečnou látku, kdy 

jsou v nebezpečí osoby nacházející se v bezprostřední blízkosti a ohrožen majetek i životní 

prostředí je důležité znát v prvé řadě vlastnosti a charakteristiky látek a následky těchto 

havárií či nehod.  

 Cílem této diplomové práce je vyhodnotit společenské riziko při přepravě 

nebezpečných látek na vybraném silničním úseku a navrhnout bezpečnostní opatření. Ke 

splnění tohoto cíle je nutné vypracovat jednotlivé kroky, mezi které patří: 

 zpracování právních předpisů, kterými je zabezpečena silniční přeprava 

nebezpečných látek,  

 charakteristika vybraných nebezpečných látek, zvoleného silničního úseku a 

stanovení rizikových míst, 

 vypracování analýzy rizik pomocí modelovacích programů, 

 vymezení dopadů havárií přepravující nebezpečné látky, 

 vyhodnocení výsledků a návrh bezpečnostních opatření pro vybraný silniční 

úsek. 
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2 PŘEHLED O SOUČASNÉM STAVU BEZPEČNOSTI PŘEPRAVY 

NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 

2. 1 Mapování bezpečnosti silnic  

 

 Z výsledků mapování rizik za období let 2009 až 2011, které provádí společnost AF-

CityPlan jako technický partner Ústředního automotoklubu ČR v evropském programu 

hodnocení silnic EuroRAP vyplývá, že přibližně 43% délky všech dálnic a silnic I. třídy na 

území České republiky lze označit za vysoce rizikové. Ve srovnání s předchozím mapováním 

zpracovaným pro léta 2008 až 2010 se podíl nebezpečných úseků zvýšil o 10%. [2] 

 Riziková mapa České republiky (obrázek č. 1) poprvé vznikla v roce 2005, když tři 

roky před tím byl EuroRAP ustaven jako nezisková organizace pro řízení programů 

hodnocení bezpečnosti silnic v rámci Evropské unie. Jejím cílem je kromě jiného hodnotit 

stav silnic a sestavovat mapu jednotlivých zemí a celé Evropy. Ty díky hodnocení počtu 

hvězdiček od nejnižšího počtu 1 až po nejvyšších 5 jasně říkají, na kterých silnicích a 

konkrétních úsecích můžeme očekávat, že je nejvyšší riziko nehody s možností těžkého 

zranění nebo smrti. Celkem je v Evropě zmapováno 180 000 kilometrů silnic, přičemž 60 000 

kilometrů je dokonce ohodnoceno hvězdičkami. [1] 

   

 

Obrázek č. 1: Ukázka rizikové mapy ČR za období let 2009-2011 [1] 
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V ČR bylo zatím zmapováno 720 kilometrů dálnic a 5800 kilometrů silnic I. třídy. 

V roce 2011 se začalo s hodnocením hvězdičkami na dálnici D1 a do roku 2020 by měla mít 

celá primární silniční síť ČR své hvězdičky. Systém hvězdiček je zaveden tak, že čím více 

hvězdiček komunikace dostane, tím je bezpečnější. [1] [2] 

 Mezi největší nedostatky, kterými trpí české komunikace, patří ostré směrové oblouky, 

srázy, nerovný povrch, neochráněné pilíře mostů a nadjezdů, nefunkční svodidla, křižovatky 

bez připojovacích pruhů, vzrostlé stromy v těsné blízkosti komunikace neoddělené svodidly. 

Z okolí komunikací by pro větší bezpečnost řidičů měly zmizet vzrostlé stromy a hluboké 

příkopy, které od silnic neoddělují svodidla, nebezpečná jsou i příliš ostrá odbočení. [2]  

 

2. 1. 1 Dopravní nehody řidičů ADR v ČR  

 

 Počet dopravních nehod, které zavinili řidiči přepravující nebezpečné věci, je velmi 

vysoký.  

Období 2003 do roku 2011: 

 událo se celkem 1425 dopravních nehod s účastí vozidla přepravujícího nebezpečné 

věci a zahynulo při nich 39 osob, 10 osob bylo těžce zraněných, z toho 6 vinou řidičů 

ADR a 59 lehkých zranění, z nichž 30 měli na svědomí řidiči ADR, 

 celková hmotná škoda dosáhla 65 342 900 Kč a více než polovina, téměř 39 milionů 

Kč, šla na vrub řidičů ADR. [5] 

Období 2009-2011: 

 vozidla přepravující nebezpečné věci se podílela na 298 dopravních nehodách, z nichž 

151 zavinili přímo jejich řidiči při přepravách podle dohody ADR,   

 v 17 případech unikla při dopravní nehodě nebezpečná látka, 

 nejvíce nehod mají cisterny s pohonnými hmotami, celkem 217 nehod utrpěla 

cisternová vozidla, 71 nehod dopravující benzín a 66 nehod s naftou, 

 výrazně se zvýšil počet nehod při přepravách tzv. technických plynů, jako jsou 

například propan-butan, vodík či stlačený zemní plyn. Vozidla, která je přepravovala, 

se podílela na 88 nehodách,  
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 počet nehod se v tomto období snížil i z toho důvodu, že pokud nedošlo ke zranění či 

úniku nebezpečné věci a škoda na vozidle nepřesáhla sto tisíc Kč, řidiči již nemuseli 

nehodu policii hlásit. [5] 

Za období 2009-2011 vzrostl i počet druhů přepravovaných látek přepravovaných ve 

vozidlech, která se podílela na dopravních nehodách.  

 Rok 2009: 

 22 nebezpečných látek – přítomny při 97 nehodách. 

Rok 2010: 

 35 nebezpečných látek – 115 nehod. 

Rok 2011: 

 39 nebezpečných látek – 127 nehod. [5] 

 

2. 1. 2 Příčiny nehod vozidel ADR  

 

 Policie používá při přepravách nebezpečných věcí stejnou klasifikaci jako při ostatních 

nehodách. Eviduje například rychlost, přednost, nevěnování se řízení, způsob jízdy i 

technický stav nebo technické závady vozidel ADR.  

Mezi nejčastější příčiny nehod při přepravě nebezpečných věcí patří způsob jízdy, tedy 

nedodržení bezpečné vzdálenosti, také nevěnování se řízení, nepřiměřená rychlost a nedání 

přednosti v jízdě.  

Kvůli způsobu jízdy bylo způsobeno v roku: 

 2009 – 30 dopravních nehod, 

 2010 – 44 dopravních nehod, 

 2011 – 39 dopravních nehod.  

Přitom zhruba polovinu z nich zavinili řidiči vozidel s nebezpečnými věcmi. Varující je i 

skutečnost, že 36 dopravních nehod během let 2009-2011 bylo způsobeno nárazem kamionu 

do vpředu jedoucího vozidla a přesně polovinu těchto nehod způsobili řidiči vozidel ADR. [5] 
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2. 2 Novelizace dohody ADR 

 

 Dohoda ADR byla sepsána z důvodu sjednocení podmínek pro přepravu 

nebezpečných látek, která probíhá mezi různými státy. Jde zejména o sjednocení požadavků 

na značení vozidel, obalů, požadavků na doklady, školení řidičů, bezpečnostní poradce, 

ostatních osob podílejících se na dopravě a také integrovat postupy pro začlenění 

nebezpečných látek do příslušných tříd. Kontrolu nad dodržováním jednotlivých ustanovení 

provádí v České republice zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v aktuálním znění.  

 Dne 1. ledna 2013 byla novelizována Evropská dohoda o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí ADR. V novelizaci nedošlo k zásadním změnám, ale některé 

z nich jsou významné. Patří zde:  

 Konec přechodného období pro zadávání vzoru osvědčení o školení řidičů vozidel 

přepravující nebezpečné věci podle 8.2.2.8 ADR, tzv. osvědčení z papíru. Nově jsou 

osvědčení vyrobena z plastu obsahující fotografie školených řidičů. Stávající 

osvědčení z papíru vydávána do 31. 12. 2012 jsou platná do konce jejich pětileté 

platnosti.  

 Podle 7.5.7.1 ADR je novinkou aplikace normy EN 12195-1:2010 pro výpočet 

zajišťování sil k zabezpečení nákladu na ložné ploše vozidla. Doposud byla tato 

problematika řešena převážně podle národních požadavků členských států Dohody 

ADR, které nejsou sjednocené.  

 Nově je Dohodou ADR stanoveno, jakou výškou písma musí být označeny kusy 

identifikačního čísla nebezpečné věci, tzv. ÚN-KÓD. Nejpozději do 1. ledna 2014, 

musí být kusy označeny UN číslem, jehož výška písma je minimálně 12 mm; kusy o 

vnitřním objemu nejvýše 30 l nebo 30 kg nejvyšší čisté hmotnosti musí být označeny 

UN číslem s výškou písma min. 6 mm; kusy o velikosti nejvýše 5 l nebo 5 kg musí být 

označeny UN číslem s výškou písma, která je přiměřena jejich velikosti, tzn. bez 

předepsané velikosti, ale označení musí být zřetelné a čitelné.  

 Upřesnily se požadavky na výbavu práškovými hasicími přístroji tak, že pro dopravní 

jednotky o nejvyšší povolené hmotnosti vyšší než 7,5 tuny budou dostatečné 

minimálně dva práškové hasicí přístroje o obsahu 6 kg. U dopravních jednotek o 

nižších nejvyšších povolených hmotnostech ke změnám nedochází. 

 Pro přepravy výbušných látek jsou nařízeny vozidla typu EX/II nebo EX/III. Nové 

požadavky jsou na vozidlo typu EX/III, která budou muset mít nejpozději  
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do 1. dubna 2014 automatický systém pro hašení požáru v motorovém prostoru a dále 

ochranu proti požáru pneumatik kovovými tepelnými stínícími kryty. [6]   

 

2. 3 Legislativní požadavky na přepravu nebezpečných látek po silnici  

 

 S cílem maximálního snížení rizika při přepravě nebezpečných látek byly zavedeny 

mezinárodní dohody, v souladu s nimi vnitrostátní předpisy. 

 

2. 3. 1 České právní předpisy 

 

Zákon č. 111/1994 Sb. - o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 247/2000 Sb. - o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 56/2001 Sb. - o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o 

změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 12/1997 Sb. - o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 350/2011 Sb. - o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon). 

Zákon č. 59/2006 Sb. - o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb. – kterou se provádí zákon o 

silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb. a vyhlášky č. 281/ 2007 Sb. 

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 522/2006 Sb. – o státním odborném dozoru a 

kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.  
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2. 3. 2 Mezinárodní předpisy  

 

Základním předpisem pro přepravu nebezpečných věcí po silnici je Evropská dohoda 

o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR. Mezi ostatní předpisy 

v mezinárodní přepravě patří:  

 Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě – 

AETR, sjednaná dne 1. července 1970 v Ženevě, která byla do 

československého právního řádu implementována vyhláškou MZV č. 108/1976 

Sb., - změny uvedeny ve Sdělení MZV č. 62/2010 Sb. m. s. a č. 82/2010 Sb. m. 

s. Dohoda AETR přesně vymezuje podmínky pro profesionální řidiče a jejich 

zaměstnavatele. 

 Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě – 

CMR, sjednaná dne 19. května 1956 v Ženevě, vyhlášena byla vyhláškou 

ministra zahraničních věcí č. 11/1975 Sb., změna č. 108/2006 Sb. m. s. 

Dodatkový protokol k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční 

nákladní dopravě (CMR), který pro ČR vstoupil v platnost dne 13. července 

2011. 

Základními směrnicemi v oblasti přepravy nebezpečných věcí v rámci Evropské unie 

jsou Směrnice Evropského parlamentu a rady 2008/68/ES – o pozemní přepravě 

nebezpečných věcí, novela směrnice 2010/187/ES  a Směrnice Evropského parlamentu a 

rady 2008/54/ES – kterou se mění směrnice Rady 95/50/ES o jednotlivých postupech 

kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené 

Komisi.   

 Hlavní právní předpis v oblasti chemických látek představuje zákon č. 350/2011 Sb., o 

chemických látkách a chemických směsí a o změně některých zákonů (chemický zákon), 

který upravuje právní řád ČR na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 - o registraci, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky. S tím souvisí i Směrnice 

Rady 67/548/EHS - o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, 

balení a označování nebezpečných látek, v platném znění. 
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2. 4 Základní pojmy a definice 

 

Nebezpečné věci -  látky a předměty, jejichž přeprava je podle dohody ADR vyloučena, nebo 

připuštěna pouze za podmínek v ní stanovených. [3] 

Chemické látky – chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané 

výrobním postupem včetně případných přísad nezbytných pro uchování jejich stability a 

jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou 

být z látek oddělena bez změny jejich složení nebo ovlivnění jejich stability. [4] 

Chemické přípravky – směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více látek. [4]  

GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals - Čtvrté 

revidované vydání Globálního harmonizovaného systému klasifikace a označování 

chemických látek, uveřejněného Spojenými národy jako dokument ST/SG/AC.10/30/Rev.4. 

[3] 

ADR- European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 

Road - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, uzavřená dne 

30. září 1957 v Ženevě, v platném znění. [3] 

Cisternové vozidlo - vozidlo určené pro přepravu kapalin, plynů nebo práškových nebo 

zrnitých látek a zahrnující jednu nebo více nesnímatelných cisteren. Kromě vlastního vozidla 

nebo je nahrazujících částí podvozku cisternové vozidlo zahrnuje jednu nebo více nádrží, 

jejich výstroj a upevňovací prvky pro jejich připevnění na vozidlo nebo na části podvozku. [3] 

Přeprava - přemístění nebezpečných věcí, včetně zastávek nezbytných vzhledem k 

dopravním podmínkám a včetně všech dob, po které jsou nebezpečné věci uloženy ve 

vozidlech, cisternách nebo v kontejnerech a které jsou nezbytné vzhledem k provozním 

podmínkám před, během a po přemístění. [3]     

Dopravce -  podnik, který provádí přepravu podle nebo bez přepravní smlouvy. [3] 

Příjemce -  příjemce uvedený v přepravní smlouvě. Jestliže příjemce určí třetí osobu v 

souladu s ustanoveními platnými pro přepravní smlouvu, je tato osoba považována za 

příjemce ve smyslu ADR. Pokud je přeprava prováděna bez přepravní smlouvy, podnik, který 

přebírá nebezpečné věci po příjezdu, se považuje za příjemce. [3] 
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3 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ  

 

 ADR je evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Byla 

sjednána v Ženevě dne 30. září 1957 pod patronací evropské hospodářské komise Spojených 

národů (EHK OSN) a vstoupila v platnost dne 29. ledna 1968. Dohoda byla pozměněna 

Protokolem pozměňujícím článek 14 (3), který vstoupil v platnost dne 19. dubna 1985. [3] 

 

Obr. č. 2: Titulní strana dohody ADR [3] 

 Kompletní znění příloh A a B Dohody ADR se všemi změnami a doplňky,  platné od 

1. 1. 2013, bylo uveřejněno v anglickém originálu a jeho českém překladu ve Sbírce 

mezinárodních smluv, částce 5, jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí 8/2013 Sb. m. s. 

Dohoda ADR se novelizuje každé 2 roky, vždy v lichý rok. Mezi jednotlivými verzemi 

Dohody ADR je přechodné období o délce 6-ti měsíců pro zapracování změn. 

  Podle článku 2 Dohody nesmějí být nebezpečné věci, jejichž přeprava je přílohou A 

zakázána, přijímány k mezinárodní přepravě, zatímco mezinárodní přeprava jiných 

nebezpečných věcí je dovolena, pokud jsou splněny: 

 podmínky stanovené v příloze A pro dotyčné věci, zejména pokud jde o jejich balení a 

označování, 

 podmínky stanovené v příloze B, zejména pokud jde o konstrukci, výbavu a provoz 

vozidel přepravujících dotyčné věci.  

Podle článku 4 si každá smluvní strana ponechává právo regulovat nebo zakázat vstup 

nebezpečných věcí na své území z jiných důvodů, než je bezpečnost během přepravy. 

Smluvní strany si také ponechávají právo se dohodnout dvoustrannými nebo mnohostrannými 

dohodami, že určité nebezpečné věci, jejichž přeprava je přílohou A zakázána, mohou být na 

jejich území mezinárodně přepravovány za dodržení určitých podmínek, nebo že nebezpečné 
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věci, jejichž mezinárodní přeprava je podle přílohy A dovolena, mohou být na jejich území 

přepravovány za méně přísných podmínek, než jsou podmínky uvedené v přílohách A a B. [3] 

Územní platnost ADR: 

ADR je Dohodou mezi státy a neexistuje tudíž žádný nadnárodní orgán, který by mohl 

vynucovat její dodržování. V praxi jsou silniční kontroly prováděny smluvními stranami ADR 

a nedodržení jejích ustanovení může vyústit v uložení sankce národními orgány podle jejich 

vnitrostátních právních předpisů. Vlastní ADR žádné sankce nestanoví.  

K 1. 1. 2013 byly smluvními stranami ADR tyto státy: 

 Albánie, Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko,  

 Česko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko,  

 Itálie, Kazachstán, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko,  

 Maďarsko, Makedonie, Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko,  

 Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko,  Slovensko,  

 Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko,  

 Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Tunis, Turecko a Ukrajina.  

ADR se vztahuje na přepravy prováděné po území nejméně dvou z výše uvedených 

smluvních stran. Kromě toho je třeba připomenout, že v zájmu jednotnosti a volného obchodu 

v Evropské unii (EU) byly přílohy A a B k ADR přijaty členskými státy EU jako základ pro 

právní úpravu silniční přepravy nebezpečných věcí po jejich území a mezi jejich územími 

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2008/68 z 20. října 2008 o pozemní přepravě 

nebezpečných věcí). Některé nečlenské státy EU rovněž přijaly přílohy A a B k ADR jako 

základ pro svou vnitrostátní legislativu. [3] 

 

3. 1 Struktura příloh A a B Dohody ADR 

 

 Pracovní skupina pro  přepravu nebezpečných věcí (WP. 15) Výboru pro 

vnitrozemskou dopravu hospodářské komise Spojených národů rozhodla na svém 51. 

zasedání (26. – 30. října 1992) restrukturalizovat přílohy A a B na základě návrhu 

Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) (TRANS/WP.15/124, odst. 100-108). Hlavními cíli 

bylo učinit předpisy přístupnějšími a jednoduššími pro uživatele tak, aby mohly být snadněji 

použitelné nejen pro mezinárodní silniční přepravy, ale i pro vnitrostátní přepravy ve všech 
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evropských státech prostřednictvím vnitrostátní legislativy nebo legislativy Evropského 

společenství a tím zajistit konzistentní právní rámec na evropské úrovni. Považovalo se za 

nutné vymezit jasněji povinnosti různých účastníků přepravního procesu, seskupit 

systematičtěji požadavky týkající se různých účastníků a oddělit právní požadavky ADR od 

evropských nebo mezinárodních norem, které by mohly být použity ke splnění takových 

požadavků.[3] 

 Nová struktura je konsistentní s Doporučeními OSN pro přepravu nebezpečných věcí, 

Vzorovými předpisy, Mezinárodním námořním řádem pro nebezpečné věci (IMDG Code) a 

Řádem pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID). [3] 

 ADR je členěna do 9 částí a 2 příloh, aby se dodrželo ustanovení článku 2 vlastní 

Dohody. Struktura je následující: [3] 

Příloha A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a 

předmětů: 

 Část 1  Všeobecná ustanovení 

 Část 2  Klasifikace 

 Část 3  Vyjmenování nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí z platnosti 

pro omezená množství 

 Část 4  Ustanovení o používání obalů a cisteren  

 Část 5  Postupy při odesílání   

 Část 6  Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně 

ložené látky (IBC), cisteren a  kontejnerů pro volně ložené látky   

 Část 7  Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace  

Příloha B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě: 

 Část 8   Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady   

 Část 9   Požadavky na konstrukci a schvalování vozidel. 

Část 1, která obsahuje všeobecná ustanovení a definice, je podstatnou částí, neboť 

obsahuje všechny definice pojmů používaných v dalších částech, a přesně definuje rozsah 

platnosti ADR, včetně možnosti vynětí z platnosti jejích ustanovení, jakož i platnosti jiných 

předpisů. Obsahuje rovněž ustanovení týkající se školení, odchylek, přechodných ustanovení, 
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příslušných povinností různých účastníků přepravy nebezpečných věcí, kontrolních opatření,  

bezpečnostních poradců a zabezpečení přepravy nebezpečných věcí. Do této verze ADR byla 

zahrnuta nová ustanovení zaměřená na harmonizaci zákazů průjezdu vozidel přepravujících 

nebezpečné věci silničními tunely. 

Ústřední částí  pro používání restrukturalizované ADR je tabulka A kapitoly 3.2, která 

obsahuje seznam nebezpečných věcí v numerickém pořadí UN čísel. Jakmile se určí UN číslo 

určité nebezpečné látky nebo předmětu (ů), lze v této tabulce nalézt odkazy na zvláštní 

požadavky, které platí pro přepravu této látky nebo předmětu (ů), a na kapitoly a oddíly, 

v nichž je možno tyto zvláštní požadavky nalézt. Je však třeba mít na paměti, že kromě těchto 

zvláštních požadavků je třeba dodržet i všeobecné požadavky a specifické požadavky pro 

příslušné třídy uvedené v různých částech ADR.     

Sekretariát vypracoval abecední seznam nebezpečných látek a předmětů, který 

obsahuje UN čísla přiřazená k jednotlivým nebezpečným věcem, a  zařadil jej jako tabulku B 

kapitoly 3.2 za účelem usnadnění přístupu k tabulce A, pokud není UN číslo konkrétní 

nebezpečné látky nebo předmět (ů) známo. Tato tabulka B není z právního hlediska  součástí 

ADR a slouží jen jako pomůcka pro snadnější orientaci. 

Jestliže věci, o nichž je známo, že jsou nebezpečné, nebo existuje důvod předpokládat, 

že by mohly být nebezpečné, nemohou být v tabulce A, ani v tabulce B nalezeny, musí být 

zatříděny podle části 2, která obsahuje všechny příslušné postupy a kritéria pro určení, zda 

jsou takové věci nebezpečné, a pokud jsou nebezpečné, ke kterému UN číslu by měly být 

přiřazeny. 

 

3. 2 Klasifikace nebezpečných věcí  

 

 V dohodě ADR jsou nebezpečné látky a předměty rozděleny do 13 tříd nebezpečnosti 

(viz tabulka č. 1). Každá třída uvádí převažující nebezpečí látky, vycházející z jejich fyzikálně 

chemických vlastností a technicko-bezpečnostních parametrů. Každá z těchto tříd má 

přidělenou bezpečnostní značku. Bezpečnostní značky a jejich požadavky jsou uvedeny 

v příloze A, části 5. 2 Dohody ADR.  
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Tabulka č. 1: Třídy nebezpečnosti [3] 

Třída Název třídy 

1 Výbušné látky a předměty 

2 Plyny 

3 Hořlavé kapaliny 

4. 1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky 

4. 2 Samozápalné látky 

4. 3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny  

5. 1 Látky podporující hoření 

5. 2 Organické peroxidy 

6. 1 Toxické látky 

6. 2  Infekční látky 

7 Radioaktivní látky  

8 Žíravé látky 

9 Jiné nebezpečné látky a předměty 

 

3. 3 Značení nebezpečných věcí  

  

 Pro jednoznačnou identifikaci nebezpečné věci je nutné znát UN číslo, číslo třídy a 

číslo obalové skupiny. Každému UN číslu je v předpise ADR přiřazeno oficiální 

pojmenování, které se v řadě případů liší od obchodních názvů.  

 Každé látce či předmětu je přiřazeno taky identifikační číslo látky – tzv. UN číslo či 

UN kód. Tato čísla jsou vždy čtyřmístná, začínající číslovkami buď – 0, 1, 2 nebo 3. Např. 

UN 1202 motorová nafta, UN 1203 benzín. UN čísel je 3506, kromě výbušných látek a 

předmětů třídy 1, u kterých vždy začíná UN číslo 0, jsou čísla přiřazena látkám a předmětům 

nahodilým výběrem. UN kód bývá uveden na zádržném prostředku (kus, kontejner, cisterna) a 

v přepravním dokladu.  

 Určité látky mohou být přiřazeny (pro účel balení) na základě svého stupně 

nebezpečnosti do obalových skupin. Obalové skupiny jsou přiřazeny látkám třídy 3, 4.1 

(mimo samovolně se rozkládajících látek), 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 a 9. Obalová skupina vyjadřuje 

míru nebezpečí přepravované látky nebo předmětu. Tyto skupiny mají následující význam 

(viz tabulka č. 2):  

 

 



21 

 

Tabulka č. 2: Obalové skupiny určitých látek [9] 

Obalová skupina Míra nebezpečí Příklad 

I Látky s vysokým stupněm nebezpečí Allylalkohol 

II Látky se středním stupněm nebezpečí Benzín 

III Látky s malým stupněm nebezpečí Motorová nafta 

 

Identifikační číslo nebezpečnosti – Kemler kód  

Slouží k rychlé identifikaci druhu a intenzity nebezpečí a je složeno ze dvou nebo 

třech číslic uvedených v tabulce č. 3. Použití mají zejména při značení vozidel a kontejnerů 

pro volně ložené látky a u cisternových vozidel a kontejnerů. 

Tabulka č. 3: Identifikační číslo nebezpečnosti [9] 

Kemler – kód Význam 

2 Únik plynu tlakem nebo chemickou reakcí 

3 Hořlavost kapalin (par) a plynů nebo kapalin schopných samoohřevu 

4 Hořlavost tuhých látek nebo tuhých látek schopných samoohřevu 

5 Podpora hoření 

6 Toxicita nebo nebezpečí infekce 

7 Radioaktivita 

8 Žíravost 

9 Nebezpečí prudké samovolné reakce 

 

Zdvojení nebo ztrojení číslice označuje stupňování nebezpečí dané látky. První číslice 

kombinace vyjadřuje hlavní nebezpečí, druhá a třetí vedlejší nebezpečí. Stačí-li k označení 

nebezpečnosti látky jediná číslice, doplní se tato číslice na druhém místě nulou. Pokud je před 

kemler-kódem uvedeno písmeno X, znamená to, že látka nebezpečně reaguje s vodou.    

Pro silniční, železniční, i vnitrozemskou vodní přepravu nebezpečných látek se 

používá označení pomocí výstražných tabulek. Tyto tabulky jsou oranžové barvy, černě 

orámované, o velikosti 40 x 30 cm, které jsou horizontálně rozděleny na polovinu, v jejichž 

horní polovině se nachází identifikační číslo nebezpečnosti tzv. Kemler-kód a ve spodní 

polovině identifikační číslo látky tzv. UN-kód (viz obrázek č. 3). Tato čísla musí zůstat čitelná 

i po 15 minutách působení přímého ohně. [9] 
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Obrázek č. 3: Příklad výstražné tabulky [9] 

Dohoda ADR umožňuje trojí způsob přepravy nebezpečných věcí, a to:  

 přeprava v kusech, 

 ve volně loženém stavu, 

 v cisterně. 

 

3. 3. 1 Označení přepravy v kusech  

 

 Kus je zde definován jako nebezpečná věc, která je zabalena jako konečný produkt 

balení sestávající se z obalu, velkého obalu nebo IBC (Intermediate Bulk Container) a z jejího 

obsahu. Každý kus musí být zřetelně a trvale označen UN číslem a bezpečnostní značkou 

(obrázek č. 4). Všechna označení musí být zřetelně viditelná, čitelná a odolná vůči vlivu 

povětrnostních podmínek bez podstatného zhoršení jejich čitelnosti. Orientační šipky musí být 

umístěny na dvou protilehlých stranách na následujících kusech: 

 skupinové obaly s vnitřními obaly obsahujícími kapaliny, 

 samostatné obaly opatřené odvětrávacími otvory a  

 kryogenní nádoby určené k přepravě hluboce zchlazených zkapalněných plynů. 

Má-li kus více bezpečnostních značek a pouze jedno UN číslo, znamená to, že 

nebezpečná věc má více nebezpečných vlastností.    

 

Obrázek č. 4: Příklad označení kusu [9] 
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 Vysvětlení symbolů z obalu na obrázku č. 4: 

        - symbol OSN pro schválené obaly 

 4G  - kód  obalu (4G lepenková bedna) 

Y     - obal odzkoušen pro obalovou skupinu II a III 

13    - maximální čistá hmotnost nebezpečné věci v obalu v kg 

S     -  obal lze použít pro tuhé látky nebo pro vnitřní obaly 

98   -  rok výroby obalu 

CZ  - značka státu schválení 

BUPAK - identifikace výrobce obalu 

IMET 8037 -  identifikace schvalovací zkušebny 

 

3. 3. 2 Značení dopravních vozidel a kontejnerů  

 

Jako volně ložené látky lze přepravovat pouze tuhé látky bez obalu a je dovolena: 

 v uzavřených vozidlech nebo vozidlech s plachtou  

 v uzavřených kontejnerech nebo ve velkých kontejnerech s plachtou. 

Dopravní jednotka přepravující nebezpečné věci v kusech se označuje dvěma 

pravoúhlými reflexními oranžovými tabulkami o základně 400 mm a výšce 300 mm s černým 

okrajem 15 mm širokým. Tabulky se umísťují kolmo k podélné ose dopravní jednotky, jedna 

na přední a druhá na zadní stranu vozidla. Musí být zřetelně viditelné a musí vydržet ve svých 

držácích působení přímého ohně po dobu 15minut a to i při převrácení vozidla. Zmenšená 

tabulka o velikosti 300x120 mm smí být použita na vozidlech, kde rozměr a konstrukce 

vozidla neumožní umístit tabulku o velikosti 400x300 mm. Kontejner pro přepravu 

nebezpečných věcí v kusech se označuje velkými bezpečnostními značkami, o rozměrech 

nejméně 250x250 mm. Jestliže jsou v kontejneru přepravovány nebezpečné věci v kusech, 

musí být po všech čtyřech stranách kontejneru umístěny tyto velké bezpečnostní značky a to 

stejné, jako jsou na kusech uvnitř kontejneru. 

Při přepravě volně ložených nebezpečných věcí se vozidla a kontejnery označují 

vpředu a vzadu výstražnými tabulkami s identifikačním číslem nebezpečnosti a UN kódem a 

na obou bočních stranách velkou bezpečnostní značkou. Obě čísla výstražné tabulky jsou 

v polovině rozdělena vodorovnou čarou o tloušťce 15 mm. Identifikační čísla musí být černé 

barvy o výšce 100 mm a tloušťce čáry 15 mm a musí být nesmazatelná a čitelná i po 

15minutách působení ohně. [9] 
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3. 3. 3 Označování cisternových vozidel 

 

 Cisternová vozidla se označují na přední a zadní straně dopravní jednotky prázdnými 

oranžovými tabulkami a na bočních stranách oranžovou tabulkou s identifikačními čísly pro 

každou přepravovanou látku. Pokud je v jednokomorové cisterně nebo ve vícekomorové 

cisterně přepravována pouze jedna nebezpečná látka, je dovoleno cisternové vozidlo označit 

vpředu a vzadu oranžovými tabulkami s identifikačními čísly, jak je vyobrazeno na obrázku č. 

5. Dále se označují na obou bočních stranách a na zadní straně velkými bezpečnostními 

značkami o min. velikosti 250x250 mm. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Příklad označení cisternového vozidla [9] 

 

3. 4 Vybavení vozidel a průvodní doklady 

 

Povinná výbava všech vozidel, které přepravují nebezpečné věci 

 Povinnost vybavit všechny dopravní jednotky přepravující nebezpečné věci ukládá 

dopravcům Dohoda ADR. Vybavení vozidel se dělí do 3 částí: 

a) bezpečnostní výbava pro všeobecné účely – 1 zakládací klín, 2 stojací výstražné 

prostředky (např. reflexní kužele nebo trojúhelníky), kapalina na výplach očí; 

b) bezpečnostní výbava pro každého člena osádky vozidla – fluoreskující výstražná vesta 

nebo oděv, přenosná svítilna, jeden pár ochranných rukavic, ochrana očí (např. 

ochranné brýle); 

c) dodatečná výbava vyžadována při označení nebezpečných věcí určitými 

bezpečnostními značkami – ochranné prostředky dýchacích orgánů pro každého člena 

posádky, lopata, kryt kanalizace, sběrná nádoba. 
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Důležitou výbavou vozidel jsou hasicí přístroje. Osádka vozidla smí hasit pouze požár 

vozidla, nikoli náklad. Většinou se používají hasicí přístroje práškové, které jsou nevodivé, 

netoxické a vhodné pro hašení požáru motoru. Musí být instalovány na snadno přístupném 

místě pro osádku vozidla, doporučuje se v kabině vozidla. Vozidla s nejvyšší povolenou 

hmotností dopravní jednotky nejvýše 3,5 t musí mít 2kg+2kg práškových hasicích přístrojů, u 

dopravní jednotky větší než 3,5 t ale nejvýše 7,5 t jsou povinné 2kg+6kg a u jednotek větší 

než 7,5t jsou to 6kg+6kg hasicích přístrojů. [9] 

Průvodní doklady 

Průvodní doklady dle ADR informují: 

 o nákladu, 

 o pokynech pro případ mimořádné události nebo nehody, 

 o kvalifikaci osádky dopravní jednotky, 

 o splnění požadavků na technickou způsobilost dopravní jednotky, 

 o případných dalších požadavcích ADR. 

Mezi průvodní doklady patří: 

 přepravní doklad (např. nákladní list, dodací list apod.) musí obsahovat údaje o 

UN číslu, oficiálním pojmenování, číslu vzoru bezpečnostní značky, obalové 

skupině, kódu omezení průjezdem tunelem, počet a popis kusů, celkové 

množství každé položky nebezpečných věcí, jméno a adresa odesílatele a 

příjemce.   

 Písemné pokyny podle ADR (popis činností pro řidiče v případě nehody nebo 

nouzové situace) 

 ADR průkaz – osvědčení o školení řidiče. 

 Průkaz totožnosti s fotografií každého člena osádky. 

 Osvědčení o schválení vozidel pro přepravu některých nebezpečných věcí pro 

každou dopravní jednotku. [9] 
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3. 5 Cisternová vozidla a cisternové nástavby dle Dohody ADR 

 

 Od roku 1987, kdy se připojila Česká republika k Evropské dohodě o mezinárodní 

silniční přepravě nebezpečných věcí, musí cisternová vozidla a cisternové nástavby splňovat 

požadavky uvedené v mezinárodní Dohodě ADR. Cisternová vozidla a nástavby podléhají 

taky certifikaci ITI TUV a musí je zkontrolovat Ústav silniční a městské dopravy.   

 Obecně se tato vozidla liší podle přepravovaného materiálu, jako jsou pohonné látky, 

chemické látky, plyny a asfalt, neboli bitum. Taky platí, že čím jsou cisterny ADR 

modernější, tím jsou i bezpečnější.  

3. 5. 1 Cisterny určené k převozu pohonných látek  

 

 Pro přepravu pohonných látek se používají hliníkové cisterny kruhového nebo 

oválného průřezu s pěti komorami (obrázek č. 6), což umožňuje přepravovat různé druhy 

pohonných látek v rámci jedné nástavby. Objem nádrže se pohybuje kolem 40 000 l. Izolace a 

speciální vrstvy nejsou u těchto cisteren zapotřebí. Plnění cisteren probíhá zpravidla spodem a 

vykládka probíhá potrubím z protější, zpravidla pravé strany cisterny než nakládka. [7] 

 

Obrázek č. 6: Hliníkový pěti komorový návěs pro přepravu PHM [8] 

 

 

 

 



27 

 

3. 5. 2 Cisterny pro převoz chemických látek 

 

 Cisterny jsou dvouplášťové z nerezu s minimální tloušťkou 3 mm, buď s jednou 

komorou na 33 000 l (obrázek č. 7) nebo čtyřkomorová s objemem 33-35 000 l. Pokud jde o 

komoru nad 7500 l, musí být vybavena tzv. vlnolamy. Jestliže tomu tak není, musí dopravce 

počítat s objemovým omezením podle ADR. U těchto cisteren je nutná izolace krycího pláště 

v tloušťce 100 mm, tvoří ji skelná vata nebo kombinace skelné vaty s polyuretanovou pěnou. 

Výběr záleží na maximální transportní teplotě převážené látky. Přestože ne všechny chemické 

látky potřebují izolaci, vyrábějí se cisterny pro chemické látky zpravidla s izolací a se 

systémem vytápění. Toto je nutné pro udržení požadovaného rozsahu přepravních teplot 

různých chemických kapalných látek. Tloušťka tepelné izolace je v tomto případě obvykle100 

mm, ale může být i větší. Plnění cisteren na chemické látky probíhá horním plnícím potrubím, 

vypouštění obvykle spodem. [7] 

 

 

Obrázek č. 7: Nerezový přetlakový cisternový návěs k přepravě chemických látek s 1 

komorou [8] 
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3. 5. 3 Cisterny k převozu zkapalněného plynu 

 

 Většinou jsou tyto cisterny kruhové jednokomorové z oceli, u kterých je nutno počítat 

s vyšším tlakem. Proto jsou vyrobeny z odolnějšího materiálu, tedy ze speciální uhlíkové oceli 

s vhodnějšími charakteristikami pružnosti a pevnosti. Objem cisteren se pohybuje mezi 

20 000 až 40 000 l. Důležitou součástí je vybavení speciální měřící jednotkou, která dokáže 

kapalinu přepočítat na plyn a přeměří její objem. Izolace závisí na druhu přepravovaného 

plynu, např. u propan-butanu (obrázek č. 8) s nižším tlakem není izolace nutná. Nakládka a 

vykládka přepravovaného zkapalněného plynu probíhá spodem přes speciální ventily 

umístěné v zadní části vozu. [7] 

 

Obrázek č. 8: Jednokomorový návěs pro přepravu zkapalněných technických plynů [8] 
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4 CHARAKTERISTIKA ZVOLENÉHO SILNIČNÍHO ÚSEKU 

 

 Pro vypracování mé diplomové práce byl vybrán silniční úsek I. třídy s označením 

I/35 mezi městy Valašské Meziříčí a Hranice. Tento úsek byl vybrán vzhledem ke zvýšené 

dopravě cisternových vozidel přepravující nebezpečné věci, které musí splňovat požadavky 

Dohody ADR. Důvodem této situace je vývoz nebezpečných látek ze společnosti DEZA a.s. 

sídlící na okraji města Valašské Meziříčí.  

 Zvolený silniční úsek začíná na okraji města Valašské Meziříčí v pravotočivé zatáčce, 

kde je také hlavní výjezd cisternových vozidel ze společnosti DEZA a končí v centru města 

Hranic na kruhovém objezdu u firmy ELEKTRO-LUMEN s.r.o. Úsek měří přesně 22 km a 

prochází obcemi Milotice nad Bečvou, Černotín, Teplice nad Bečvou a městysem Hustopeče 

nad Bečvou. Celkový silniční úsek prochází okresy Vsetín, Přerov a zároveň kraji Zlínským a 

Olomouckým. 

 Silnice je v celém úseku dvouproudová a místy s okrajovými svodidly. Na úseku se 

nachází jeden kruhový objezd, dvě světelné křižovatky a několik výjezdů z okolních 

účelových komunikací. Silniční úsek protíná střed obce město Hranice a obec Milotice nad 

Bečvou. Ostatními obcemi hlavní komunikace prochází jen okrajem, viz obrázek č. 9. 

V následujících kapitolách bude vybráno několik kritických míst z tohoto silničního úseku, 

které budou detailně popsány a analyzovány z hlediska společenského rizika. 

 

Obrázek č. 9: Zvolený silniční úsek [10]  
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4. 1 Dopravní nehody 

  

 Podle nejnovější rizikové mapy ČR, která vznikla z údajů dopravních nehod 

poskytnuté Ředitelstvím služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky a údaje 

z Celostátního sčítání dopravy vyplývá, že posuzovaný úsek patří mezi úsek se středně 

vysokým rizikem nehod.  

Nejzávažnější dopravní nehody, které se staly na vytýčeném úseku: 

 5. 2. 2008 se stala dopravní nehoda kamionu plně naložena jogurty na rovném a 

přehledném úseku před Hustopečemi n. B ze směru od Valašského Meziříčí 

(obrázek č. 10).  Řidič kamionu ve snaze vyhnout se čelnímu střetu sjel na pravý 

okraj vozovky a následně se převrátil na bok u břehu místního rybníka. Nehoda se 

obešla bez zranění osob. Naštěstí byl rybník vypuštěný, takže nedošlo k úhynu ryb. 

Z důvodu úniku provozních kapalin do vypuštěného rybníka muselo být 

kontaminované bahno vybráno a odvezeno [11]. Na stejném místě, ale dne 21. 3. 

2012 se také převrátil plně naložený kamion. Řidič se během jízdy natahoval pro 

láhev s pitím a následně strhl volant a kamion sjel do příkopu, kde se celý převrátil 

na pravý bok. Nehoda se obešla bez zranění. Z nádrže havarovaného motorového 

vozidla unikla motorová nafta a musela být provedena asanace zeminy. [12] 

 Rovněž na stejném místě se stala dne 29. 3. 2010 dopravní nehoda čtyř osobních 

vozidel. Při nehodě byli středně těžce zraněni tři účastníci nehody. Vraky vozů byly 

rozmetány po celé šířce vozovky a po obou příkopech. Hasiči zajistili vraky vozů 

proti případnému požáru a uniklé provozní kapaliny zasypali sorbenty. [13] 

 Dne 21. 4. 2008 se řidič nákladního vozidla při jízdě mezi Miloticemi n.B. a 

Černotínem plně nevěnoval řízení, najel koly na nezpevněný okraj komunikace, 

narazil do dopravní značky a převrátil vozidlo na bok do příkopu. Nehoda se obešla 

bez zranění. [14] 

 Na tříramenné křižovatce v Teplicích n.B. došlo již k mnoha dopravním nehodám, 

z nichž nejvážnější byly ze dne 16. 6. 2010 kdy osobní vozidlo vjelo přímo pod 

kola nákladního vozidla zn. Tatra. Řidička osobního vozidla byla těžce zraněna a 

transportována do nemocnice [15]. Dopravní nehoda dne 23. 4. 2012 již skončila 

tragicky.  Mladá řidička osobního vozidla nedala přednost projíždějícímu 

motorkáři, který čelně narazil do osobního vozidla. Při střetu utrpěl těžká zranění, 
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kterým na místě podlehl. Na motocyklu s ním ještě jela spolujezdkyně, která také 

utrpěla těžká zranění. [16] 

 

Obrázek č. 10: Dopravní nehoda kamionu [11] 
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5 POPIS VYBRANÝCH ANALYTICKÝCH METOD   

 

5. 1 Model QRAM 

 

 Celý název programu je Transport of Dangerous goods through road tunnels 

Quantitative Risk Assessment Model (v. 3.60 and v. 3.61), (přeprava nebezpečných látek po 

silnici v tunelu, kvantitativní model hodnocení rizik, verze 3.60 a 3.61.) Tento program byl 

vytvořen organizací INERIS (France) a WS Atkins (U.K.) ve spolupráci s The Institute of 

Risk Research (IRR) z University Waterloo (Ontario, Canada). [21]  

 Cílem programu je umožnit uživateli hodnotit rizika přepravy nebezpečných věcí, 

porovnat tyto rizika v důsledku přepravy po alternativních trasách, například přes tunel nebo 

po alternativní otevřené trase. V každém konkrétním silničním tunelu umožňuje porovnat 

rizika na trase s kritérií přijatelnosti pro individuální a společenské riziko a vyhodnotit 

možnosti vybavení tunelu.       

 Model QRAM je rozdělen do tří částí, z nichž první centrální část obsahuje kódování 

modelu, která není přístupná uživateli. Druhou a třetí část tvoří vstupní datové soubory a 

výsledné soubory.  Je složen ze 13 scénářů zahrnující omezený počet nebezpečných věcí. 

Tyto scénáře vyhodnocují důsledky a pravděpodobnost vzniku dopravní nehod. Zároveň tím 

hodnotí společenské nebezpečí a individuální riziko. Uživatel programu má možnost určit si 

typ výsledku s přihlédnutím k provozu na pozemních komunikacích a místních obyvatel nebo 

zvlášť. [22]  

13 scénářů programu QRAM: [21] 

1. Požár těžkých nákladních vozidel bez nebezpečného nákladu (20 MW).  

2. Požár těžkých nákladních vozidel bez nebezpečného nákladu (100 MW).  

3. Výbuch expandujících par vroucího LPG v tlakových lahví (50 kg).  

4. Požár kaluže motorového benzínu vyteklého z cisternového návěsu.  

5. Výbuch par motorového benzinu vyteklého z cisternového návěsu.  

6. Únik chlóru z cisternového návěsu.  

7. Výbuch expandujících par vroucího LPG v cisternovém návěsu.  

8. Výbuch par LPG v cisternovém návěsu.  

9. Vznícení LPG v cisternovém návěsu.  

10. Únik amoniaku z cisternového návěsu.  

11. Únik akroleinu z cisternového návěsu.  
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12. Únik akroleinu z tlakových láhví.  

13. Výbuch expandujících par vroucího CO2 v cisternovém návěsu. 

 

5. 2 Metodika „Purple book“ 

 

 Guideline for quantitative risk assessment CPR 18E je holandská metodika známá 

pod názvem „purple book“. Jedná se o kvantitativní analýzu rizika, která se používá pro 

stanovení rizik při provozování, manipulaci, transportu a skladování nebezpečných látek.  

   Metodika je rozdělena na dvě části. První část popisuje metody pro výpočet rizika ve 

stacionárních zařízeních a část druhá obsahuje metody pro stanovení úrovně rizika při 

přepravě nebezpečných látek. Metodika stanovuje scénáře havárií s jejich pravděpodobností a 

je využívána pro stanovení, zdali není překročeno individuální a společenské riziko okolo 

určitého silničního úseku. 

 

5. 3 Program ALOHA 

 

 ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) je modelovací program 

vyvinutý americkou organizací na ochranu přírody (US EPA). Program používá sérií rovnic 

Gaussova rozdělení k vyhodnocení pohybu znečišťujících látek uvolněných do ovzduší. Tato 

vyhodnocení pomáhají řešit zásah zasahujících složek při dopravních nehodách, kdy dochází 

k úniku nebezpečné látky.        

Program pracuje se vstupními údaji, vždy ve stejném pořadí: 

 Údaje o poloze úniku (název místa, stát, typ zástavby apod.), 

 Informace o uniklé látce (program má vlastní databázi chemických látek, pokud 

nějakou neobsahuje, lze ji přidat s uvedením všech požadovaných údajů), 

 Informace o aktuálních klimatických podmínkách (rychlost a směr větru, výška 

měření větru, typ okolní krajiny, množství oblačnosti, teplota, vlhkost, ne/inverzní 

počasí), 

 Informace o zdroji úniku (přímý únik, louže, zásobník, potrubí). 
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Výstupem programu jsou výsledky v textové i grafické podobě, které popisují tři 

zóny v závislosti na vzdálenosti od zdroje úniku. Kromě toxického ohrožení hodnotí program 

i nebezpečí spojené s požárem a výbuchem, např. s požárem typu Jet fire. Omezením 

programu je modelování zóny ohrožení do 10 km na jednu hodinu, malým rozlišením 

členitostí terénu a nezahrnutím změny směru větru. [23]         
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6 HODNOCENÍ RIZIK NA VYBRANÉM ÚSEKU SILNICE PRO 

OBYVATELSTVO  

 

6. 1 Charakteristika rizikových míst 

 

 Pro správné provedení analýzy rizik je potřeba znát všechny údaje týkající se 

geografické polohy a klimatických podmínek pro každé kritické místo na daném úseku. 

Riziková místa jsou vybrána na základě četnosti a poloh dopravních nehod a s přihlédnutím 

na nebezpečí pro obyvatelstvo. 

 

6. 1. 1 Rizikové místo č. 1 (Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou) 

 

 Rizikové místo se nachází u Velkého Choryňského rybníku na rovném silničním 

úseku mezi Valašským Meziříčím a Hustopečemi nad Bečvou (obrázek č. 11).  

 

Obrázek č. 11: Znázornění rizikového místa č. 1 [24] 

Geografická poloha a klimatické podmínky charakteristické pro danou oblast 

 Dané místo se nachází ve Valašskomeziříčské kotlině v širokém úvalovém údolí řeky 

Bečvy v nadmořské výšce 272 až 275 m. Z části je obklopeno listnatými lesy, loukami a 

Velkým Choryňským rybníkem, který je v přímém sousedství s přírodní rezervací Choryňský 

mokřad o rozloze 20,1 ha. Jedná se o regionálně významné umístění mokřadních společenstev 

s výskytem zvláště chráněných druhů fauny a flóry.   
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 Oblast spadá do klimatické oblasti mírně teplé, vlhké se studenou zimou. Průměrná 

roční teplota se pohybuje mezi 8-9°C. Atmosférické srážky vykazují v dlouhodobém průměru 

velké rozdíly a ročně jich na daném území spadne kolem 900 mm. Nevýhodou rizikového 

místa je častý vznik inverzí a mlh. [25] 

 

6. 1. 2 Rizikové místo č. 2 (Milotice nad Bečvou) 

 

 Ve středu obce Milotice nad Bečvou se nachází kritické místo. Přesněji v pravotočivé 

zatáčce ze směru od Valašského Meziříčí, u budovy České pošty (obrázek č. 12).    

 

Obrázek č. 12: Znázornění rizikového místa č. 2 [24]  

Geografická poloha a klimatické podmínky charakteristické pro dané místo 

 Rizikové místo je situováno na nejvyšším místě obce v nadmořské výšce 264 m. 

Katastrální území má rozlohu 455 ha, v roce 2012 zde žilo 299 obyvatel. Na jihu od obce se 

nachází velká štěrkopísková jezera Hustopeče nad Bečvou s rozlohou 72 ha.  

 Podle Quittovy klasifikace patří Milotice nad Bečvou do oblasti s mírně teplým 

podnebím. Průměrná roční teplota je 8°C s průměrnými ročními srážkami 650 až 700 mm. Na 

území se roční průměrná rychlost větru pohybuje okolo 3 m.s
-1

. [25]      
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Quittova klasifikace klimatu 

 Nazvána je podle E.Quitta, představuje tzv. efektivní klasifikaci podnebí a je 

vytvořena podle kombinací 14 klimatologických charakteristik - počtem letních, mrazivých a 

ledových dnů, počet zamračených a jasných dnů, počet dnů se sněhovou pokrývkou atd. V 

Quittově klasifikaci se rozlišuje 23 jednotek v oblastech teplá, mírně teplá a chladná. Česká 

republika tak podle této klasifikace spadá do tří částí - nížiny spadají do oblasti teplé, střední 

polohy do oblasti mírně teplé a vyšší polohy do oblasti chladné. [25] 

 

6. 1. 3 Rizikové místo č. 3 (Teplice nad Bečvou) 

 

 Třetím rizikovým místem (obrázek č. 13) prochází tříramenná křižovatka ze směru od 

Valašského Meziříčí, Hranic a Bystřice pod Hostýnem. V blízkosti se nachází železniční 

viadukt, parkoviště pro osobní vozidla a autobusová zastávka. 

 

Obrázek č. 13: Znázornění rizikového místa č. 3 [24] 

Geografická poloha a klimatické podmínky charakteristické pro dané místo 

 Rizikové místo leží v Moravské bráně, na pravém břehu řeky Bečvy v kotlině, 

obklopena kopcovitým terénem a nadmořskou výškou 250 m n. m. V obci se nacházejí 

významné lázně Teplice nad Bečvou a známé Zbrašovské aragonitové jeskyně.  

 Klimatická oblast patří podle Quittovy klasifikace do kategorie MT10, tedy mírně 

teplé podnebí. Pro kterou je typické dlouhé teplé a suché léto, mírně teplé jaro i podzim, 
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krátká zima s krátkým trváním sněhové pokrývky (leží zde v průměru 50-60 dní v roce). 

Průměrná roční teplota vzduchu je 7°C a ročně zde spadne v průměru 700 mm srážek. [25] 

 

6. 2 Výběr nebezpečných látek pro provedení analýzy  

 

 Vzhledem k poloze vybraného silničního úseku a zvýšené přepravě nebezpečných 

látek z místní společnosti DEZA a.s., byly pro posouzení možných dopadů pro obyvatelstvo a 

životní prostředí vybrány dvě nebezpečné látky. Vysoce hořlavá látka benzen jako produkt 

výroby ze společnosti DEZA a.s. a nejčastěji přepravovaná hořlavá látka po silnici směs 

propan-butan (LPG). 

 

6. 2. 1 Charakteristika benzenu 

 

 Benzen je těkavá a vysoce hořlavá čirá kapalina s charakteristickým zápachem. 

Používá se jako surovina pro výrobu celé řady chemický látek (např. barviva, plastové hmoty, 

výbušniny, léčiva), do rozpouštědel pro tuky, vosky, pryskyřice, inkousty, plast a pryž a také 

slouží jako odmašťovadlo. Využívá se v tiskařství, v obuvnickém průmyslu a při výrobě 

pneumatik.  

Základní fyzikální a chemické vlastnosti benzenu: [17] 

 Další názvy:   Benzol, benzene 

 Molekulový vzorec:  C6H6 

 Skupenství:    kapalné 

 Zápach:   aromatický  

 Bod varu:   80°C 

 Bod tání:   5,5°C 

 Bod vzplanutí:  -11°C 

 Bod vznícení:   562°C 

 Hořlavost:   hořlavý 

 Tenze par (při 20°C):  101 hPa 

 Hustota:   880 kg.m
-3

 

 Rozpustnost ve vodě:  1,79 g.l
-1
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Informace pro přepravu: [17] 

 Přepravní název (ADR/RID): Benzen/benzene 

 Číslo UN:    1114 

 Kemler-kód:    33 

 Třída nebezpečnosti pro přepravu: 3 

 Obalová skupina:   II 

 Indexové číslo:   601-020-00-8 

 Číslo CAS:    71-43-2 

 Číslo ES (EINES):   200-753-7 

 Výstražné symboly:   F, T, Xn, Xi 

 Signální slovo:   nebezpečí   

Při požití benzenu dochází k bolestem hlavy, euforií, závratí, poruše centrální nervové 

soustavy a může dojít až k pneumonii a zástavě dechu. Látka je značně toxická, způsobuje tím 

útlum krvetvorby nebo naopak leukémií a dalším vážným onemocněním krve a jater. Toxický 

je i pro vodní organismy a může ohrozit zdroje pitné vody.  

V případě požáru se vytvářejí toxické zplodiny a plyny, které jsou velmi snadno 

zápalné a se vzduchem tvoří jedovaté a výbušné směsi těžší než vzduch. Ve vodě je látka 

nerozpustná, plave na hladině a vytváří toxické výbušné směsi. Při hasebních pracích je 

zapotřebí používat ochranný protichemický oblek, dýchací přístroj a hasit zejména suchým 

práškem nebo CO2. Nevhodným hasivem je vodní proud. [18] [17] 

 

6. 2. 2 Charakteristika směsi propan-butanu (LPG) 

 

 LPG je směs uhlovodíkových plynů obsahující převážně propan a butan a menší 

množství vyšších uhlovodíků. Vzniká při rafinaci ropy anebo jako kapalná frakce separovaná 

od metanu v průběhu těžby zemního plynu. V normálních podmínkách je LPG v plynné 

formě, ovšem poměrně lehce ho lze převést do kapalného stavu ochlazením nebo stlačením. 

Tato směs je extrémně hořlavá, ale není toxická a při náhodném úniku se odpaří a nedojde ke 

znečištění podzemních vod. Používá se zejména jako palivo do zážehových motorů 

automobilových vozidel. V našich podmínkách se používá ve složení směsi letní (s větším 

podílem butanu) a zimní (s větším podílem propanu). [19] 
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Základní fyzikální a chemické vlastnosti LPG: [17] 

 Chemický název:  Propan-butan 

 Skupenství (při 20°C): plyn nebo kapalina (v uzavřené nádobě při vyšším tlaku) 

 Barva:    bezbarvý 

 Zápach (vůně):  typický po deodorantu 

 Teplota tání:   -138 až -186°C (podle složení) 

 Teplota varu:   -42 až -0,5°C (podle složení) 

 Bod vzplanutí:  -69 až -60°C (podle složení) 

 Bod vznícení:   400 až 450°C (podle složení) 

 Hořlavost:   extrémně hořlavý 

 Hustota kapaliny:  498 až 578 kg/m
3
 při 20 °C (podle složení)   

Informace pro přepravu: [17] 

 Číslo UN:    1965 

 Kemler-kód:    23 

 Třída nebezpečnosti pro přepravu: 2 

 Výstražné symboly:   F
+
 

 Klasifikační kód:   2F 

 Bezpečnostní značka:   2. 1 

 Signální slovo:   nebezpečí 

V plynném skupenství není LPG téměř toxické, při koncentraci ve vzduchu nad 2% 

působí narkoticky. Při delší expozici se může dostavit bolest hlavy, malátnost i lehké 

omámení apod. Při zasažení kůže dochází k omrzlinám s bělavým zabarvením kůže.  

Uvolněná kapalina přechází velmi rychle do plynného stavu, tvoří se velké množství 

mlhy. Plyn i mlha jsou těžší než vzduch a šíří se daleko do okolí. Se vzduchem tvoří 

výbušnou směs. Uvolněný plyn může vytěsnit vzduch z místnosti a může dojít i k zadušení. 

Při hašení požáru se musí používat izolační dýchací přístroj s ochranným oblekem. K hašení 

se používá vodní mlha, střední pěna a chlazení zásobníku vodou.  
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6. 3 Hodnocení rizik přepravy nebezpečných látek metodikou „Purple 

Book“ 

 

 Stanovením individuálního a společenského rizika se zjistí, jestli přeprava 

nebezpečných věcí po určité trase vyhovuje bezpečnostním požadavkům pro okolí. Stanovení 

úrovně rizik pro určitý silniční úsek může být docíleno buď porovnáním frekvencí ročních 

dopravních toků (pokud je roční frekvence dopravy po trase větší, než je mezní hodnota, měla 

by být provedena kvantifikace rizik) anebo provedením detailní kvantitativní analýzy rizik 

QRA.  

V našem případě nejprve určíme pravděpodobnost možných havárií provedením 

analýzy rizik metodou QRA. 

6. 3. 1 Analýza rizik metodou QRA 

 

   Metoda QRA hodnotí rizika přepravy nebezpečných látek v cisternách. Informace, 

které jsou uváděny v této metodice, vycházejí ze současných zkušeností v Holandsku. Jsou 

zde definované úniky nebezpečných látek – LOCs, které by měly být zahrnuty v analýze, dále 

jsou uvedeny odpovídající frekvence havárií s různými scénáři následujících po úniku a jejich 

pravděpodobnost.  

 Pravidla metody QRA jsou obecná a použitelná pro podmínky, kdy na silniční trase 

nejsou přítomné tunely a protihlukové stěny. Tuto podmínku vybraný silniční úsek splňuje. 

Únik nebezpečných látek 

 Rizika přepravy nebezpečných látek po silnici se vztahují na přepravu 

v atmosférických a přetlakových cisternách s rozlišením mezi hořlavými kapalinami a 

toxickými látkami. V metodice není doposud zahrnuta přeprava v barelech, lahvích, 

explozivních a radioaktivních materiálů.  

Typické obsahy cisteren v Holandsku: 

 Atmosférická cisterna 23 tun, 

 Přetlaková cisterna s hořlavými plyny 20-25 tun, 

 Přetlakové cisterny s toxickými plyny 16 tun. 



42 

 

Jelikož je přeprava benzenu a LPG na daném silničním úseku častá, nemůže být 

z výpočtu žádná z nebezpečných látek vyloučena. Nadále bude nebezpečná látka LPG 

posouzena v přetlakové cisterně, pro kterou jsou dané scénáře: 

 jednorázový únik celého obsahu přepravní jednotky, 

 kontinuální únik z díry o průměru 50 mm. 

Nebezpečná látka benzen bude posouzena v atmosférické cisterně: 

 únik celého obsahu, 

 únik 5 m
3
, 

 únik 0,5 m
3
. 

Frekvence havárií a výtoků 

 Pro stanovení počtu havárií s únikem nebezpečné látky se používá pojem frekvence 

výtoků, jenž je definován jako četnost výskytu havárie cisterny s nebezpečnou látkou, kdy 

unikne alespoň 100 kg látky.  

Použitelné hodnoty pro různé druhy silnic (viz Tabulka č. 5) jsou založené na počtu 

známých havárií s únikem nebezpečných látek a na základě údajů o přepravě nebezpečných 

látek za určité období v Holandsku. Aby mohly být stanoveny místní specifické frekvence 

výtoku je potřeba znát informace o množství přepravovaných látek na daném silničním úseku. 

Jelikož v České republice nejsou tyto informace evidovány, budou nadále použity hodnoty 

z tabulky č. 5.  

Tabulka č. 5: Frekvence výtoků pro různé typy silnic v Holandsku. [26] 

Typ silnice Frekvence výtoku [/vozidel.km] 

 Přetlakové Atmosférické 

Dálnice  4,32 * 10
-9

 8,38 * 10
-9

 

Mimo město 1,22 * 10
-8

 2,77 * 10
-8

 

Město 3,54 * 10
-9

 1,24 * 10
-8
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Možné scénáře a jejich pravděpodobnost 

Po úniku nebezpečné látky jsou předpokládány tyto scénáře: 

 BLEVE (výbuch expandujících par vroucí kapaliny) 

 Požár typu Jet fire 

 Požár kaluže 

 Požár typu Flash fire 

 Exploze 

V metodice jsou používány definované pravděpodobnosti okamžité i zpožděné 

iniciace podle tabulky č. 6. Tyto definované pravděpodobnosti a scénáře jednotlivých událostí 

jsou pro hořlavé plyny znázorněny na obrázku č. 14 a pro hořlavé kapaliny na obrázku č. 15. 

Scénáře a následky okamžité a zpožděné iniciace úniku hořlavých kapalin kategorie LF2 jsou 

téměř stejné, proto pravděpodobnost zpožděné iniciace je přidána k pravděpodobnosti 

okamžité iniciace.   

Tabulka č. 6: Pravděpodobnost iniciace [26] 

 Pravděpodobnost iniciace 

Kategorie látek Okamžitá Zpožděná 

Hořlavé kapaliny, kategorie LF2 0,065 0,065 

Hořlavé kapaliny, kategorie LF1 0,0043 - 

Hořlavé plyny 0,8 0,2 

 

Posuzované nebezpečné látky jsou zařazeny do těchto kategorií: 

 LPG – hořlavý plyn 

 Benzen – hořlavá kapalina, kat. LF 2 (teplota vznícení je vyšší než 23°C) 
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Obrázek č. 14: Strom událostí pro hořlavý plyn LPG [26] 

 

   Obrázek č. 15: Strom událostí pro hořlavou kapalinu benzen [26] 

 

Frekvence 

výtoku  

(> 100 kg) 

Závažný  

únik 

Typ  

úniku 

Okamžitá  

iniciace 

Zpožděná 

iniciace 

Následek 

      

   0,8  BLEVE 

  0,35    

  Okamžitý  1,0 Požár (Flash 

Fire) 

   0,2   

 0,3   0,0 Exploze 

      

   0,8  Požár (Jet fire) 

  0,65    

2,684 * 10
-7 

 Kontinuální, díra 50 

mm  

 1,0 Požár (Flash 

Fire) 

   0,2   

    0,0 Exploze 

      

 0,7    Bez následků 

     

Frekvence výtoku  

(> 100 kg) 

Závažný únik 

(množství) 

Okamžitá  

iniciace 

Zpožděná iniciace Následek 

     

  0,13  Požár kaluže 

 0,15    

 Celkový obsah  0,0 Požár (Flash Fire) 

  0,87   

   1,0 Bez následků 

     

  0,13  Požár kaluže 

6,094 * 10
-7 

0,60    

 5,0 m
3
  0,0 Požár (Flash Fire) 

  0,87   

   1,0 Bez následků 

     

 0,25   Bez následků 

 0,5 m
3
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S použitím hodnot uvedených v tabulce č. 5 lze ze znázorněného stromu událostí 

stanovit pravděpodobnosti vzniku jednotlivých scénářů. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v 

tabulce č. 7 a 8. 

Tabulka č. 7: Pravděpodobnost následků jednotlivých scénářů u LPG 

Následek 

Pravděpodobnost scénáře [/vozidel.km] 

Mimo město 

BLEVE 2,25 * 10
-8 

Požár (Flash fire) 1,60 * 10
-8 

Exploze 0 

Požár (Jet fire) 4,18 * 10
-8 

Bez následků 1,87 * 10
-7 

  

Z uvedených hodnot vyplývá, že s největší pravděpodobností bude dopravní nehoda 

cisternového vozidla s LPG bez vážných následků ale v případě, že by se nehoda stala, 

s největší pravděpodobností vznikne požár typu Jet fire. 

Tabulka č. 8: Pravděpodobnost následků jednotlivých scénářů u benzenu 

Následek 

Pravděpodobnost scénáře [/vozidel.km] 

Mimo město 

Požár kaluže 5,93 * 10
-8 

Požár (Flash fire) 0 

Bez následků 5,49 * 10
-7 

 

 U cisternového vozidla převážející benzen by nejpravděpodobněji byla také nehoda 

bez vážných následků a v případě nehody by s největší pravděpodobností vznikl požár kaluže.  

 

6. 4 Modelování případové studie programem ALOHA 

 

 Doposud byly klasifikovány rizika přepravy nebezpečných látek na vymezeném 

silničním úseku pouze ze všeobecného hlediska. Pomocí programu ALOHA budou 

vymodelovány na konkrétních kritických místech následky a dopady nehod. Programem 

budou na určených místech vyhodnocená nebezpečí vznikající při požáru typu Jet fire, požáry 
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kaluže a výbuch expandujících par vroucí kapaliny (BLEVE - Boiling Liquid Expanding 

Vapor Explosions). 

 

6. 4. 1 Definování scénářů nehod 

 

 Na všech třech kritických místech budou vybrány pro hořlavou látku LPG vždy dva 

scénáře nehod a pro hořlavou kapalinu benzen jeden scénář. Výběr scénářů zohledňuje 

geografickou polohu a počet obyvatel na konkrétním místě.  

Rizikové místo č. 1 (u Choryňského rybníku): 

Nebezpečná látka – LPG 

 Scénář č. 1 – požár typu Jet Fire – Po silnici I/35 z Valašského Meziříčí jede 

cisternové vozidlo převážející LPG. Osobní vozidlo jedoucí ve stejném směru 

předjíždí vozidlo s LPG, v momentě kdy se osobní vozidlo vrací zpátky do pruhu, 

dostává smyk. Dochází ke střetu obou vozidel a následnému převrácení cisterny 

s LPG. Cisternový plášť se protrhl a vznikla díra o velikosti 50 mm v přibližné výšce 

poloviny nádrže. Unikající plyn je ihned iniciován a vzniká požár tzv. plamenné 

pochodně se silnou tepelnou radiací. 

 Scénář č. 2 – výbuch typu BLEVE – Scénář má podobný průběh jako u prvního 

případu. Po střetu obou vozidel dochází k požáru osobního vozidla, které je v těsné 

blízkosti cisterny. Při nehodě byl poškozen přetlakový ventil cisterny. Působením 

sálavého tepla z požáru se nádrž cisterny zahřívá a tím roste tlak převážené látky. 

Dochází k explozi cisterny a vzniku ohnivé koule (Fire Ball). 

Nebezpečná látka – Benzen 

 Scénář č. 3 – Požár kaluže (pool fire) – V tomto scénáři dojde k dopravní nehodě 

pouze cisternového vozidla. Řidič vozidla nevěnuje pozornost řízení a v místě, kde se 

nachází Velký chorýňský rybník dostává smyk a cisternové vozidlo převrací na pravý 

bok přes oba jízdní pruhy. Po nárazu se v cisternové nádrži vytvořila díra o velikosti 

2x10 cm, ze které vytekla nebezpečná kapalná látka a vytvořila kaluž o průměru 10 m, 

která po iniciaci začíná hořet. V obou silničních směrech se začínají tvořit kolony 

osobních i nákladních vozidel.   
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Rizikové místo č. 2 (Milotice nad Bečvou): 

Nebezpečná látka – LPG 

 Scénář č. 1 – výbuch typu BLEVE – Řidič cisternového vozidla jedoucí ze směru od 

Valašského Meziříčí nedodržuje povolenou rychlost v obci. V pravotočivé zatáčce 

nezvládá svoje vozidlo a naráží do svodidel. Silný náraz poškodil přetlakový ventil 

nádrže a nádrž s pohonnou hmotou, která ihned začíná hořet. Působením sálavého 

tepla z požáru se nádrž cisterny zahřívá, roste tlak převážené látky a dochází k explozi 

cisterny.   

 Scénář č. 2 – požár typu Jet fire – Použijeme podobný scénář jako u minulého 

příkladu. Po nárazu cisternového vozidla se v cisternovém plášti vytvořila díra o 

velikosti 50 mm v přibližné výšce poloviny nádrže. Unikající plyn je ihned iniciován a 

vzniká požár tzv. plamenné pochodně se silnou tepelnou radiací. 

 Nebezpečná látka – Benzen 

 Scénář č. 3 – Požár kaluže – Opět použijeme stejný nehodový scénář. V cisternovém 

plášti se po nárazu vytvořila díra o velikosti 50 mm ve výšce poloviny nádrže. Uniklá 

kapalina je okamžitě iniciována a vzniká plošný požár, tzv. Pool fire. 

Rizikové místo č. 3 (Teplice nad Bečvou): 

Nebezpečná látka – LPG 

 Scénář č. 1 – výbuch typu BLEVE – Řidič cisternového vozidla jede ze směru od 

Hranic na Valašské Meziříčí. Při průjezdu tříramennou křižovatkou řidič přijíždějící ze 

směru od Bystřice pod Hostýnem nedá přednost cisternovému vozidlu jedoucímu po 

hlavní komunikaci a čelně do sebe naráží. Náraz poškodil přetlakový ventil nádrže a 

nádrž s pohonnou hmotou osobního vozidla, která ihned začíná hořet. Působením 

sálavého tepla z požáru se nádrž cisterny zahřívá, roste tlak převážené látky a dochází 

k explozi cisterny.   

 Scénář č. 2 – požár typu Jet fire – Nehodový scénář použijeme stejný i pro ostatní 

případy. Cisternový plášť se protrhl a vznikla díra o velikosti 50 mm v přibližné výšce 

poloviny nádrže. Unikající plyn je ihned iniciován a vzniká požár tzv. plamenné 

pochodně se silnou tepelnou radiací. 
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Nebezpečná látka – Benzen 

 Scénář č. 3 – Požár kaluže – Opět použijeme stejný nehodový scénář. V cisternovém 

plášti se po nárazu vytvořila díra o velikosti 2x10 mm. Uniklá kapalina je okamžitě 

iniciována a vzniká plošný požár, tzv. Pool fire. 

 

6. 4. 2 Modelování následků scénářů 

 

 Po zadání vstupních údajů nám program ALOHA vymodeloval grafické a textové 

výstupy. V této kapitole budou blíže popsány tyto výstupy a následky u jednotlivých 

kritických míst.  

Kritické místo č. 1 

Nebezpečná látka – LPG 

 Scénář č. 1 – požár typu Jet Fire : Při tomto scénáři dochází k vyhoření 14,7 kg LPG 

s délkou hoření 18 minut. Grafický výstup obsahuje tři nebezpečné zóny ohraničené 

příslušnou barvou s hodnotou tepelného záření.   

 Červená zóna (≥10 kW/m
2
) – oblast, kde tepelné záření dosahuje hodnot, které 

při působení 60 sekund může přivodit smrt člověka. 

 Oranžová zóna (≥5 kW/m
2
) -  oblast, kde tepelné záření dosahuje hodnot, které 

při působení 60 sekund způsobí na nechráněných částech lidského těla popáleniny 

2. Stupně. 

 Žlutá zóna (≥2 kW/m
2
) - oblast, kde tepelné záření dosahuje hodnot, které při 

působení 60 sekund způsobuje silnou bolest. 

Délka plamene může dosáhnout až do vzdálenosti 29 m. Zóny tepelné radiace jsou ve 

vzdálenosti: 

 Červená zóna – 48 m 

 Oranžová zóna – 68 m 

 Žlutá zóna – 104 m. 

Jak lze vidět na obrázku č. 16, ani jedna ze zón nezasahuje do osídlených míst. 

V úvahu lze brát nebezpečí pro osoby, které jsou přímo účastníci dopravní nehody a 
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také osoby, které jsou v tvořící se koloně ve vozidlech do vzdálenosti 104 m v obou 

silničních směrech. 

 
Obrázek č. 16: Znázornění tepelných zón – Jet fire – LPG  

 

 Scénář č. 2: výbuch typu BLEVE: Následkem tohoto jevu se vytvořila ohnivá koule 

dosahující vzdálenosti 147 m s uvolněním silné tepelné radiace, která je mnohem větší 

než v předchozím scénáři.  

Zóny tepelné radiace jsou ve vzdálenosti (viz obrázek č. 17): 

 Červená zóna – 343 m 

 Oranžová zóna – 485 m 

 Žlutá zóna – 756 m. 
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Obrázek č. 17: Znázornění tepelných zón – BLEVE – LPG 

Benzen 

 Scénář č. 3 – Požár typu Pool fire – Z díry o velikosti 2x10 cm, která vznikla při 

nárazu v nádrži cisterny (naplněna na 91%) unikla hořlavá kapalina. Ta vytvořila louži 

v průměru 5,1 m, která po iniciaci ihned začíná hořet. Délka plamene dosahuje délky 

10 m. 

Zóny tepelné radiace jsou ve vzdálenosti (obrázek č. 18): 

 Červená zóna – 16 m 

 Oranžová zóna – 20 m 

 Žlutá zóna – 28 m. 

 

Obrázek č. 18: Znázornění tepelných zón – Pool fire – benzen 
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Rizikové místo č. 2 (Milotice nad Bečvou): 

Nebezpečná látka – LPG 

 Scénář č. 1 – výbuch typu BLEVE – Pro porovnání účinků všech scénářů byly do 

programu zadány pro všechny případy stejné klimatické podmínky a stejné parametry 

pro cisternu. Ohnivá koule dosáhla vzdálenosti 147 m.  

Zóny tepelné radiace jsou ve vzdálenosti (obrázek č. 19): 

 Červená zóna – 327 m 

 Oranžová zóna – 463 m 

 Žlutá zóna – 723 m. 

Tepelnou radiací byla zasažena celá obec (v r. 2012 – 299 obyvatel) a část rybníka. 

Červená smrtelná zóna zasahuje do nejvíce osídlených částí obce. Nacházejí se zde 

místa, kde se shromažďuje více osob (nákupní středisko, budova České Pošty a 

autobusová zastávka).       

 

 
Obrázek č. 19: Znázornění tepelných zón – BLEVE – LPG 

 

 Scénář č. 2 – požár typu Jet Fire : Při tomto scénáři dochází k vyhoření 16,5 kg LPG 

s délkou hoření 20 minut. Délka plamene může dosáhnout až do vzdálenosti 29 m.  

Zóny tepelné radiace jsou ve vzdálenosti (obrázek č. 20): 

 Červená zóna – 48 m 

 Oranžová zóna – 68 m 
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 Žlutá zóna – 103 m. 

 

Obrázek č. 20: Znázornění tepelných zón – Jet fire – LPG 

 

Nebezpečná látka – Benzen 

 Scénář č. 3 – Požár typu Pool fire – Z díry o průměru 50 mm, která vznikla při nárazu 

v nádrži cisterny (naplněna z 91%) unikla hořlavá kapalina. Ta vytvořila louži 

v průměru 5,1 m, která po iniciaci ihned začíná hořet. Délka plamene dosahuje délky 

10 m. 

Zóny tepelné radiace jsou ve vzdálenosti (obrázek č. 21): 

 Červená zóna – 16 m 

 Oranžová zóna – 20 m 

 Žlutá zóna – 28 m. 

Ani jedna zóna tepelné radiace nezasahuje do obydlených míst. V ohroženém území se 

nachází pouze hlavní silniční úsek a dvě vedlejší silniční cesty.  
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Obrázek č. 21: Znázornění tepelných zón – Pool fire – Benzen 

 

Rizikové místo č. 3 (Teplice nad Bečvou): 

Nebezpečná látka – LPG 

 Scénář č. 1 – výbuch typu BLEVE – Ohnivá koule, která se vytvořila z výbuchu, 

dosáhla vzdálenosti 147 metru.  

Zóny tepelné radiace jsou ve vzdálenosti (obrázek č. 22): 

 Červená zóna – 343 m 

 Oranžová zóna – 485 m 

 Žlutá zóna – 756 m. 

Smrtelnou zónou byla zasažena plocha, ve které se nachází velký hotelový dům, 

desítka rodinných domů, autobusová zastávka a vlakové nádraží. Dohromady lze na 

těchto místech očekávat přibližně 200 osob. Celkový počet obyvatel Teplic n. B byl 

v r. 2006 354. Oranžová zóna (popáleniny 2. stupně) zasahuje na lázeňské nábřeží, kde 

se předpokládá vysoký počet osob. Třetí žlutá zóna už pokrývá celé území obce.  
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Obrázek č. 22: Znázornění tepelných zón – BLEVE – LPG 

 

 Scénář č. 2 – požár typu Jet fire – Dochází k vyhoření 15,5 kg LPG s délkou hoření 19 

minut. Délka plamene může dosáhnout až do vzdálenosti 29 m.  

Zóny tepelné radiace jsou ve vzdálenosti (obrázek č. 23): 

 Červená zóna – 48 m 

 Oranžová zóna – 68 m 

 Žlutá zóna – 103 m. 

V červené a oranžové zóně se nenachází žádné domy, pouze parkoviště pro osobní 

automobily. Tepelným zářením, které při působení 60 sekund způsobuje silnou bolest, 

je zasažen jeden rodinný dům. 

 
Obrázek č. 23: Znázornění tepelných zón – Jet fire – LPG 
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Nebezpečná látka – Benzen 

 Scénář č. 3 – Požár typu Pool fire – Z díry o velikosti 2x10 cm, která vznikla při 

nárazu v nádrži cisterny (naplněna na 91%) unikla hořlavá kapalina. Ta vytvořila louži 

v průměru 5,1 m, která po iniciaci ihned začíná hořet. Délka plamene dosahuje délky 

10 m. 

Zóny tepelné radiace jsou ve vzdálenosti (obrázek č. 24): 

 Červená zóna – 16 m 

 Oranžová zóna – 20 m 

 Žlutá zóna – 28 m. 

 

 

Obrázek č. 24: Znázornění tepelných zón – Pool fire – Benzen 

 

6. 4. 3 Vyhodnocení programu ALOHA 

 

 Programem bylo vymodelováno pro kritická místa č. 1, 2 a 3 s nebezpečnou látkou 

LPG scénáře pro výbuch typu BLEVE, požár typu Jet fire a pro benzen scénář požáru typu 

Pool fire. Grafický výstup byl znázorněn do Google Map pomocí programu Google earth. 

Některé textové výstupy jsou uvedeny níže (příloha č. 1).  

 Nejnebezpečnější scénář na všech kritických místech je výbuch typu BLEVE. 

Způsobil by největší materiální škody a hlavně újmu na lidských životech, zdraví lidí a zvířat. 

Ohroženy jsou zde nejen osoby, které jsou přímo účastníci dopravní nehody ale i fauna a flora 

chráněného území. Z výstupů modelování jednotlivých scénářů dopravních nehod je patrná 
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velikost zasažené plochy a lze přibližně odhadnout množství osob, které by mohly být 

zasaženy.  

Tabulka č. 9 ukazuje, kolik osob by bylo postiženo následky havárie na konkrétním 

území s daným scénářem. Do odhadu je zahrnutý počet osob nacházející se uvnitř budov i 

mimo budovy. Hustota zalidněnosti je odvozena tak, že se předpokládá bydlení 2 až 4 osoby 

na jeden dům. Ovšem v případě havárie budou osoby nacházející se uvnitř budov částečně 

chráněny ochrannými prvky. Nejvíce zasaženy budou osoby v místě havárie, na autobusových 

zastávkách a parkovištích. 

Tabulka č. 9: Odhad počtu zasažených osob následky havárie 

Kritické místo č. Scénář č. 
≥ 10 kW/m

2 
 

≥ 5 kW/m
2 

≥ 2 kW/m
2 

 1 0 0 0 

1 2 0 0 10 

 3 0 0 0 

 1 250 50 10 

2 2 20 10 30 

 3 0 0 10 

 1 200 100 100 

3 2 5 10 10 

 3 0 0 5 

 

V kritickém místě č. 1 zasahuje pouze žlutá zóna (tepelné záření dosahuje hodnot, 

které při působení 60 sekund způsobuje silnou bolest) z výbuchu typu BLEVE do osídlených 

míst. V úvahu lze brát nebezpečí pro osoby, které jsou přímo účastníci dopravní nehody a 

osoby, které jsou v tvořící se koloně ve vozidlech. Postižena následky výbuchu by byla také 

fauna a flora přírodní rezervace Chorýňský mokřad. Nebezpečí z výbuchu hrozí od ohnivé 

koule, tepelného záření, tlakové vlny a létajících střepin. 

Na kritickém místě č. 2 v obci Milotice n. B by smrtelnou zónou byly zasaženy osoby 

od tepelných účinků výbuchu typu BLEVE a požáru typu Jet fire. V této zóně jsou místa, kde 

se shromažďuje více osob (nákupní středisko, budova České Pošty a autobusová zastávka).  

Smrtelnou zónou účinků tepelné radiace výbuchu BLEVE byla na kritickém místě č. 3 

zasažena plocha, ve které se nachází velký hotelový dům, desítka rodinných domů, 

autobusová zastávka a vlakové nádraží. Oranžová zóna (popáleniny 2. stupně) zasahuje na 

lázeňské nábřeží, kde se předpokládá vysoký počet osob. Třetí žlutá zóna už pokrývá celé 
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území obce. V případě požáru typu Jet fire a Pool fire jsou v nebezpečí osoby na autobusové 

zastávce, parkovišti a rovněž účastníci dopravní nehody.    

        

6. 5  Stanovení společenského rizika 

 

 Společenské riziko je riziko, kterému je vystaveno obyvatelstvo při havárii s možností 

fatálního zranění. Není jednoduché stanovit kritéria přijatelnosti pro společenské riziko, 

nicméně v Evropě je používaná konvence vypracována v Holandsku.  

Pro přijatelnost společenského rizika jsou rozhodující frekvence událostí za rok a 

případné ztráty na životech. Společenské riziko pro 10 fatální případů se považuje za 

přijatelné ještě při frekvenci 10
-5

, s rostoucím počtem fatálních případů akceptovatelná 

frekvence klesá.  

Obrázek č. 25: Matice společenského rizika [23] 

 Na matici (obrázek č. 25) jsou vyznačeny body, které znázorňují porovnání frekvence 

výskytu událostí a počtu fatálních případů každého scénáře a také limit přijatelnosti 

s podmínkou, že vztah 10
-3

/N
2 

je platný pro N≥10 (tedy pro deset a více smrtelně ohrožených 

osob). Z porovnání vyplývá, že v našem posuzovaném úseku je společenské riziko hodnoceno 

jako přijatelné. Pouze v případě výbuchu typu BLEVE nebezpečné látky LPG se riziko téměř 

pohybuje na hranici přijatelnosti. Je proto zapotřebí riziko snížit bezpečnostními opatřeními 

na přijatelnou mez.     
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7 NÁVRH BEZPEČNOSTNÍHO OPATŘENÍ 

 

 Pro snížení rizika při přepravě nebezpečných látek byla pro danou oblast navrhnuta 

tato opatření: 

 Zviditelnit na silničních úsecích riziková místa (např. cedulemi) nebo v daných 

místech snížit rychlost vozidel a kontrolovat jejich dodržování. 

 Instalovat bezpečnostní svodidla podél silnice u Velkého Choryňského 

rybníku.  

 Zviditelnit vozidla přepravující nebezpečné látky dodatečným reflexním 

značením a nápisem s označením přepravované látky, který by byl jasně 

čitelný a upozorňoval by ostatní účastníky nehody na nebezpečí, které jim 

hrozí.  

 Ostatní účastníci silničního provozu by neměli předjíždět cisternová vozidla, 

která jsou označena výstražnými tabulkami v nepřehledných místech, 

v zatáčkách, na horizontě nebo v místech kde se vyskytuje hustá mlha anebo 

na namrzlé vozovce a riskovat tím vznik dopravní nehody. Obzvlášť opatrní by 

měli být řidiči při znečištění nebo poškození silnice, které může ohrozit 

bezpečnost silničního provozu.  

 Všichni účastníci silničního provozu by měli dbát na dodržování bezpečné 

odstupové vzdálenosti. 

 Seznamovat řidiče ADR s riziky možného ohrožení při dopravní nehodě, při 

údržbě nebo obsluze vozidel. 

 Řidiči ADR by měli častěji provádět vizuální kontrolu vozidla včetně kontroly 

při plnění cisternových nádrží. Také by měli udržovat cisternová vozidla jak 

z vnější tak i vnitřní části čistá. 

 Provádět praktické cvičení IZS (integrovaný záchranných systém) na tyto 

scénáře dopravních nehod. 

 Dodržovat pravidelné školení řidičů vozidel ADR. 

 Provádět pravidelné revize zařízení. 

 V případě dopravní nehody zachovat klid, jednat s rozvahou, nevyvolávat 

paniku zejména rozšiřováním neověřených a poplašných zpráv. 

Bezpodmínečně uposlechnout pokynů příslušníků zasahujících jednotek. 
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8 ZÁVĚR 

 

Tato diplomová práce byla zaměřena na hodnocení společenského rizika při přepravě 

nebezpečných látek na silničním úseku mezi městy Valašské Meziříčí a Hranicemi v délce 22 

km. Daný silniční úsek byl vybrán z důvodu zvýšené četnosti přepravy nebezpečných věcí ze 

společnosti DEZA a.s., sídlící na okraji Valašského Meziříčí. Pro posouzení možných dopadů 

pro obyvatelstvo a životní prostředí vybrány dvě nebezpečné látky. Hořlavá látka směs 

propan-butan (LPG) a vysoce hořlavá látka benzen jako produkt výroby ze společnosti DEZA 

a.s. 

Na zvoleném úseku byly vybrány tři kritické místa. Důvodem vybrání těchto míst je 

vysoká hustota zalidnění a tudíž předpoklad, že by dopravní nehoda vozidla přepravujícího 

nebezpečné látky v těchto místech měla na obyvatelstvo nejhorší dopad.  A zároveň to jsou místa, 

kde docházelo k opakovanému vzniku dopravních nehod. Pro vyhodnocení společenského rizika 

bylo nutné vypracovat případovou studii za pomoci vhodných metodik a modelovacího 

programu. 

V prvním kroku byl použit kvantitativní model hodnocení rizik QRAM. Program 

využívá možnost vybrat si ze 13 scénářů, které vyhodnocují důsledky a pravděpodobnost 

vzniku dopravní nehod. Zároveň tím hodnotí společenské nebezpečí a individuální riziko. 

Výsledky programu nebyly přesné a spolehlivé pro posuzovaný silniční úsek. Proto bylo 

přistoupeno k přesnější metodě výběru QRA a modelovacímu programu ALOHA.  

Metodou QRA byl sestaven strom událostí pro hořlavé plyny v přetlakové cisterně a 

pro hořlavou kapalinu benzen v atmosférické cisterně. V případě hořlavého plynu byly dále 

použity scénáře, při kterých může dojít k výbuchu typu BLEVE, požáru typu Jet fire a Flash 

fire. Z výsledků hodnocení vyplývá, že s největší pravděpodobností by byla dopravní nehoda 

cisternového vozidla s LPG bez vážnějších následků ale v případě, že by se nehoda stala, 

s největší pravděpodobností vznikne požár typu Jet fire s okamžitou iniciací. Při případu 

hořlavé kapaliny se uvažují scénáře, při kterých může dojít k požáru kaluže (tzv. Pool fire) a 

požáru Flash fire. Nejpravděpodobněji by se také nehoda obešla bez vážnějších následků a 

v případě nehody by s největší pravděpodobností vznikl požár kaluže.  
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Zvolené scénáře pro jednotlivá kritická místa byly vymodelovány programem 

ALOHA, který stanovil zóny ohrožení. Výsledkem je grafické znázornění těchto zón do map 

a určení jejich možných následků na obyvatelstvo. Nejohroženějším místem na vybraném 

silničním úseku bylo vyhodnoceno místo ve středu obce Milotice n. B., na kterém by došlo 

k nehodě cisternového vozidla převážející LPG a následnému výbuchu typu BLEVE.       

 Z výsledků použitých metodik a programu vyplývá, že na posuzovaném úseku je 

společenské riziko hodnoceno jako přijatelné. Pro snížení rizika při přepravě nebezpečných 

látek byla navržena bezpečnostní opatření. Tato opatření jsou použitelná při případném 

zásahu nebo v rámci přípravy IZS na tyto události, při plánování ochrany obyvatelstva a také 

pro přepravce nebezpečných věcí. 
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