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Anotace    

Téma mé bakalářské práce je naplňování ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věci. Dohoda ADR byla uzavřena v roce 1957 v Ženevě pod 

patronací UNECE (Mezinárodní unie silniční dopravy), ČSSR k ní přistoupilo v roce 1987.  

Při vypracování bakalářské práce jsem se dále zaměřil na problematiku silniční 

přepravy  nebezpečných látek nákladními automobily a kamiony přes město Ostrava. 

Součástí řešení bakalářské práce je seznámení s nehodami dopravních prostředků 

s naloženými nebezpečnými látkami a upozornění na riziková místa při přepravě těchto 

látek přes město Ostrava. 
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Summary:  

The topic of my thesis is the implementation of ADR (European Agreement concerning the 

international carriage of dangerous goods). ADR agreement was signed in 1957 in Geneva 

under the auspices of the UNECE (International Road Transport Union), Czechoslovakia 

acceded to in 1987.  

In developing the thesis, I also focused on the issue of road transport of dangerous 

goods by lorries and trucks through the city of Ostrava. The solution thesis is the 

introduction of traffic accidents resources loaded with hazardous substances and warnings 

on dangerous places in the transport of these substances across the city Ostrava. 
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Seznam použitých značek 

ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

Kemler kód – určuje stupeň nebezpečí 

UN kód – určuje druh chemické látky 

Hazchem kód – udává použití ochranných pomůcek a nasazení různých druhů hasících 

prostředků, s tímto označováním se setkáme v Anglosaských zemích 

Diamant kód – je určen pro rychlé posouzení nebezpečí a používá se k označování v USA 

IBC – integrované bezpečnostní centrum 

IDP – izolační dýchací přístroj 

DN – dopravní nehoda 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

MSK – Moravskoslezský kraj 

ZZS – Zdravotnická záchranná služba 

PČR – Policie České republiky 

SDH – Sbor dobrovolných hasičů 

IZS – integrovaný záchranný systém 

ÚO – územní obvod 

KŘ – krajské ředitelství 

SaP – síly a prostředky 

MU – mimořádná událost 

NA – nákladní automobil 

OPIS – operační a informační středisko 



 

HZSP – hasičský záchranný sbor podniku 
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1 ÚVOD A CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Česká republika je křižovatkou pro nákladní dopravu. Je to díky tomu že přes ni vedou 

hlavní tranzitní trasy, které spojují sever s jihem a západ s východem našeho státu. Proto 

přes naši republiku proudí velké množství materiálu a z toho je i velká část nebezpečného 

charakteru. Nemůžeme zapomenout na velkou zátěž na životní prostředí díky velké 

vytíženosti našich cest a dálnic. Nákladní doprava způsobuje zvyšování emisních limitů 

výfukových zplodin ve městech a také hluku. Přítěží je i pro naše silnice, kdy nákladní 

automobily jsou přetěžovány.  

Cílem mé bakalářské práce je seznámit s problematikou přepravy nebezpečného 

materiálu přes město Ostrava a také komplikovanost zásahu při dopravní nehodě 

s nebezpečnou látkou v tunelu Klimkovice na dálnici D1 z pohledu složek IZS a 

hasičského záchranného sboru. 

2 VYUŽÍTÍ KEMLER KÓDU, UN KÓDU, HAZCHEM KÓDU A 

DIMANT KÓDU 

„ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, byla 

poprvé v ČR zveřejněna ve vyhl. č. 64/1987 Sb., v roce přistoupení tehdejšího 

Československa k dohodě ADR. Zprvu platila jen pro mezinárodní přepravu nebezpečných 

věcí, ale v roce 1994 byla zákonem č. 111/1994 Sb. vztažena i na vnitrostátní dopravu. 

Jedná se o poměrně rozsáhlý předpis, který v současné době čítá cca 1200 stran textu. 

Obecně lze říci, že dohoda ADR stanovuje podmínky pro silniční přepravu nebezpečných 

věcí. Dohoda ADR mimo jiné předepisuje pravidla pro klasifikaci nebezpečných věcí, 

metody balení, označování obalů, pravidla pro nakládku a manipulaci, pravidla pro 

přepravu, požadavky na schvalování a konstrukci obalů a požadavky na konstrukci a 

schvalování vozidel, označování vozidel a výbavu vozidel.“ [1] 

Na pozemních komunikacích je povoleno převážet jenom nebezpečné věci a 

nebezpečné látky, které stanovuje dohoda ADR. 

„Nebezpečné věci stanovené prováděcím předpisem, jejichž přepravou může být zvlášť 

ohrožena bezpečnost osob a věcí nebo ohroženy složky životního prostředí, lze 
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přepravovat jen na základě povolení Ministerstva dopravy; to neplatí pro přepravu 

nebezpečných věcí prováděnou ozbrojenými silami při plnění vlastních úkolů.“[2] 

„Přeprava jaderných materiálů a vybraných radioaktivních látek stanovených 

prováděcím předpisem (vyhláška č. 317/2002 Sb.) musí být povolená SÚJB podle § 9 

odstavec 1 písmeno m) zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon).“[3] 

2.1 Průvodní listina 

„Průvodní listina obsahuje údaje předepsané ADR pro nákladní list, například 

pojmenování a identifikační číslo látky, odesílatele, příjemce atd. Údaje musí být napsány 

v jazyce odesílatele a též anglicky, německy nebo francouzsky.“[4] 

2.2 Kemler kód 

„Kemler kódem (identifikačním číslem nebezpečnosti) je označována dvou až třímístná 

kombinace čísel, která může být doplněná znakem X, první číslo označuje primární 

nebezpečí, druhé, popř. třetí číslo sekundární nebezpečí, jsou-li čísla zdvojená, znamená to 

zvýšení nebezpečí. 

Obecně označují čísla tato nebezpečí: 

2 – uvolňování plynů pod tlakem nebo chemickou reakcí 

3-  hořlavost par kapalin a plynů 

4 – hořlavost tuhých látek 

5 – oxidační účinky (podporující hoření) 

6 – jedovatost (toxicita) 

7 – radioaktivita 

8 – žíravost 

9 – nebezpečí samovolné prudké reakce (samovolný rozklad nebo polymerace) 

0 – doplňující číselný řád 

X – látka nesmí přijít do kontaktu s vodou“ [5] 

 

příklad: 

22 – podchlazený plyn 
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30 – hořlavá kapalina 

52 – plyn podporující hoření 

238 – hořlavý žíravý plyn 

X336 – prudce hořlavá jedovatá látka, která nesmí přijít do styku s vodou 

„Kemler kód bývá nejčastěji aplikován na výstražných tabulích ve tvaru obdélníku o 

rozměrech 40 x 30 cm oranžové barvy, který je černě orámován a podélně rozdělen. 

V dolní polovině tabulky je UN kód, který látku jednoznačně identifikuje, a v horní 

polovině vlastní Kemlerův kód.“[5] 

 

Obrázek 1: Kemler a UN kód[6] 

Číslo obsahující Kemler a UN kód na obrázku znamenají, že se jedná o lehce hořlavou 

kapalinu. Jedná se o benzín. 

Tabule oranžové barvy musí být umístěny na vozidle tak aby byly viditelné. Umístění 

je na přední části vozidla a na zadní části pokud se jedná o jízdní soupravu. Musí být 

nesmazatelná identifikační čísla. Musí odolávat 15 minut při ohni, aby byla čitelná. 
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2.3  UN kód 

„UN kód je charakteristické čtyřčíslí, přiřazené dnes asi 3000 látkám a jejich směsím, 

které látku nebo směs jednoznačně identifikuje. Musí být společně s Kemlerovým kódem 

uveden na každém vozidle, používaném při přepravě látek po železnici nebo silnici.“ [7] 

2.4  Hazchem kód 

„Systém se používá ve Velké Británii (nebo Austrálii či Malajsii) při vnitrostátní 

dopravě. Stejně jako Diamant není sám o sobě určen pro identifikaci látek. Hazchem 

informuje o opatřeních, která je při nehodě nutno přijmout. Kód je tvořen jednou číslicí a 

skupinou písmen. Číslice označuje vhodnou hasební látku, první písmeno určuje stupeň 

ochrany zasahujících a provedení základních opatření na místě zásahu. Pokud je použito 

druhé písmeno, může to být pouze „E“, pak je nutné zvážit možnost evakuace. Hazchem 

bývá doplněn UN kódem dané látky.  

 

Obrázek 2: Hazchem kód doplněn UN kódem[8] 

První číslice – hasební látka 

1. vodní proud 

2. vodní mlha 

3. pěna 

4. suché hasivo 
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První písmeno – ochrana a opatření 

 zředit, zvážit vliv na životní prostředí u písmen  

o P – úplná ochrana 

o R – úplná ochrana 

o S – dýchací přístroje 

o T – dýchací přístroje 

 ohradit a zabránit šíření u písmen  

o W – úplná ochrana 

o X – úplná ochrana 

o Y – dýchací přístroje 

o Z – dýchací přístroje 

Pokud je písmeno bílé na černém podkladu, znamená to, že je u látky nutno použít 

dýchací přístroje pouze při požáru nebo rozkladu. Látky označené písmeny P, S a Y navíc 

hrozí samovolnou nečekanou reakcí. 

 VODNÍ MLHA není-li, použít roztříštěnou vodu, 

 SUCHÉ HASIVO látka nesmí přijít do styku s vodou, „v“ není součástí označení, 

látka může prudce nebo výbušně reagovat z následujících možných důvodů  

o vlivem horka nebo otřesu 

o teplota vzplanutí pod 55 °C 

o reakce s organickými materiály nebo hořlavými látkami 

o reakce s vodou 

o výbušný prach 

 ÚPLNÁ OCHRANA protichemický ochranný oděv a izolační dýchací přístroj, 

 DÝCHACÍ PŘÍSTROJ izolační dýchací přístroj, ochranné rukavice a 

ochranný oděv 

 ZŘEDIT látku lze se souhlasem provozovatele kanalizace spláchnou velkým 

množstvím vody do kanalizace 

 OHRADIT je nutné všemi prostředky zabránit úniku látky do kanalizace nebo 

vodotečí 
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 UVÁŽIT EVAKUACI uvážit možnost evakuace, látka může ohrozit okolí z těchto 

důvodů:  

o vysoce hořlavý plyn (je třeba zjistit relativní hustotu ke vzduchu) 

o nebezpečí výbuchu nebo explozivního hoření, vysoce toxický nebo 

dusivý plyn“ [9] 

DOPLŇKOVÝ OCHRANNÝ KÓD HAZCHEM 

„Označuje plnou ochranu, chemický ochranný oblek a IDP s rukavicemi a obutím. 

A – látka napadá ochranný oblek a proti vysokým koncentracím musí být použit IDP 

B – měl by být použit přetlakový ochranný oblek 

C – měl by být použit IDP proti vysoce toxickým plynům a parám 

F – žádný druh ochranného obleku neposkytuje přiměřenou ochranu a jsou nutná speciální 

opatření 

1. Všechny části osobního ochranného vybavení včetně IDP musí být po použití 

dekontaminovány.  

2. Některé látky kódované ´´A´´ jsou označovány hvězdičkou. Znamená to, že údaje o 

účincích na ochranný oděv by měl znát požární útvar.“ [10] 

2.5  Diamant kód 

„Systém je určen pro rychlé posouzení nebezpečí při nehodách s nebezpečnými látkami 

Diamant se používá k označování obalů v USA a je součástí některých databank 

nebezpečných látek. Slouží pro potřebu rychlé a jednoduché orientace o vlastnostech 

nebezpečné látky. Není určen pro přímou identifikaci látky. Označování nebezpečných 

látek se provádí nálepkou ve tvaru čtverce postaveného na vrchol, který je rozdělen na 

čtyři další čtvercové pole, které se odlišují od sebe barvou. V barevných polích jsou 

uvedeny číslice 0 až 4 přičemž platí, že čím vyšší číslo, tím vyšší nebezpečí 

charakterizující dané pole. Pro označování specifického nebezpečí (bílé pole) se 

nepoužívají číslice, ale symboly. 
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Obrázek 3: Kód Diamant[11] 

Modré pole (vlevo) - nebezpečí poškození zdraví  

4- mimořádně nebezpečné! Zabránit jakémukoliv kontaktu s parami nebo kapalinou bez 

speciální ochrany 

3- velice nebezpečné! Pobyt v zasažené oblasti pouze v úplném ochranném oděvu a s 

dýchacím přístrojem 

2- nebezpečné! Pobyt v zasažené oblasti pouze v dýchací technice a v jednoduchém 

ochranném obleku 

1- málo nebezpečné! Dýchací přístroj doporučen.   

0- bez vlastního nebezpečí 

Červené pole (nahoře) - nebezpečí požáru  

4- extrémně lehce zápalný při všech teplotách  

3- nebezpečí vznícení při normální teplotě  

2- nebezpečí vznícení při ohřátí  

1- nebezpečí vznícení při silném ohřátí  

0- bez nebezpečí vznícení za obvyklých teplot 

Žluté pole (vpravo) - nebezpečí spontánní reakce  

4- Velké nebezpečí exploze! Vytvořit bezpečnostní zónu, při požáru evakuovat ohroženou 

oblast 

3- Nebezpečí výbuchu při působení horka nebo při velkém otřesu, při nárazu apod.! 

Vytvořit bezpečnostní zónu, hašení pouze z bezpečné vzdálenosti 

2- Možnost prudké chemické reakce! Zesílená bezpečnostní opatření, hasební zásah pouze 

z bezpečné vzdálenosti 

1- Při silném zahřátí nestabilní! Bezpečnostní opatření jsou nutná 
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0- Za normálních podmínek bez nebezpečí 

Bílé pole (dole) - další nebezpečí  

Prázdné pole - k hašení lze použít vodu.  

W přeškrtnuté - k hašení nesmí být použita voda, lze očekávat chemickou reakci.“ [12] 

 

3 PŘEVOZ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PŘES MĚSTO OSTRAVA, 

JAKÉ LÁTKY SE NEJČASTĚJI PŘES MĚSTO PŘEPRAVUJÍ A 

PŘÍPADNÁ MÍSTA KOLIZE 

Ostrava je třetím největším městem v České republice, co do počtu obyvatel. Poloha 

města je strategická díky blízkosti hranic s Polskou republikou a Slovenskou republikou. 

Celé město má velmi rozsáhlou dopravní infrastrukturu, která umožňuje rychlý přejezd 

přes město do okolí. Dopravní infrastruktura je nadměrně vytěžována a směřována i přes 

silně obydlené části města, tím je narušováno životní prostředí a bezpečnost obyvatel. 

3.1 Silniční síť 

Ostravou  projede  denně přibližně 200 tisíc vozidel z toho 20% tvoří nákladní doprava. 

Převážná většina nákladní dopravy je vedena po hlavních tazích města, které zasahují do 

částí s velkou hustotou obyvatelstva. Největší tranzitní koridory jsou čtyři, které vedou 

přes Ostravu směrem na Bohumín, Havířov, Frýdek – Místek, Příbor, Opavu a Olomouc. 

Silniční úseky vedené přes město Ostrava: 

D1 Věřňovice (PL) – Bohumín – Ostrava – Bílovec – Hranice – Lipník n. B. – Přerov – 

Kroměříž – Vyškov – Brno – Jihlava – Praha 

I/11 Český Těšín – Havířov – Ostrava – Opava- Hradec Králové – Praha 

I/56 Frýdlant nad Ostravicí – Frýdek – Místek – Ostrava – Opava 

I/58 se navazuje na silnici II/647 Rožnov pod Radhoštem – Příbor – Ostrava – Bohumín 
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Obrázek 4: Ostravská silniční síť [13] 

3.2 Převoz nebezpečných látek 

Silniční dopravou je možné přepravovat pouze nebezpečné zboží a látky, které jsou 

povolené mezinárodní dohodou ADR. Vyhláška ministerstva zahraničí č. 64/1987 Sb. „O 

Evropské dohodě k mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí“ stanoví platnost 

Evropské dohody k mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí přijaté v Ženevě. 

Nedílnou součástí jsou také přílohy A „Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se 

nebezpečných látek a předmětů“ a příloha B „Ustanovení o dopravních prostředcích a o 

přepravě“. 

Aby mohly být stanoveny nebezpečné látky, které se přepravují přes město Ostrava, 

bylo nutné vycházet ze statistického přehledu sčítání dopravy. Z této statistiky, ale nelze 
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vycházet, protože stanovuje pouze celkovou nákladní přepravu. Nebere ohled na to, zda se 

jedná o nebezpečnou látku nebo pouze materiál. Tato statistika pro přepravu nebezpečných 

látek a věcí nebyla zatím provedena, bylo třeba použít jiné řešení. 

Byly vytvořeny statistické formuláře pro látky podléhající evidenci ADR, do kterých 

bylo zaznamenáváno UN kód, Kemler kód, obchodní název a zda bylo převáženo jako 

kusové nebo v cisternové podobě. 

Evidence byla prováděna na 4 místech v Ostravě stanovených dle statistického 

přehledu sčítání dopravy s největším počtem kamionové přepravy. 

Jedná se o tato místa: 

I. I/11 – křižovatka ul. Rudná x ul. 17. listopadu 

II. I/56 – napojení ul. Dr. Martínka x ul. Místecká 

III. I/58 – křižovatka ul. Plzeňská x ul. Horní 

IV. D1/347 km – Tunel Klimkovice 

Sčítání bylo provedeno v pěti dnech pondělí až pátek na čtyřech místech v intervalu 

06:00 až 18:00 hodin a bylo zaznamenáváno do statistického formuláře. Výsledky byly 

zpracovány do tabulky 1, která zobrazuje počet druhů látek a denní obrat přes město 

Ostrava. Do tabulky 2, byly zaznamenány všechny nebezpečné látky, které byly 

zaznamenány při evidenci. 

Tabulka 1: Četnost dopravy 2013 

Druh látek 30 37 42 35 46

Denní obrat 90 87 91 78 93

Druh látek 43 39 48 52 58

Denní obrat 108 100 98 104 113

Druh látek 58 50 47 51 55

Denní obrat 95 102 84 92 104

Druh látek 66 53 61 58 69

Denní obrat 130 118 125 121 136

I

II

III

IV

Četnost dopravy 2013

Dny měření
11.11.13 12.11.13 13.11.13 14.11.13 15.11.13

Místa měření

 

  



Jan Štorkán: ADR, převoz nebezpečné látky přes město Ostrava a dopravní nehoda 

s nebezpečnou látkou 

2013  11 
 

Tabulka 2: Celkový přehled látek převážené přes Ostravu

UN kód Kemler Převážená Převoz Převoz Převoz

kód kód látka cisternový cisternový kusový

jednokomorový vícekomorový

1 1038 223 Ethylen x

2 1046 20 Hélium x

3 1049 23 Vodík stlačený x

4 1050 268 Chlórovodík x

5 1053 263 Sirovodík x

6 1056 20 Krypton x

7 1057 23 Náplně do zapalovačů x

8 1070 25 Oxid dusný x

9 1072 25 Kyslík x

10 1073 225 Kyslík x

11 1073 225 Kyselina hluboce zchlazená x

12 1077 23 Propen x

13 1079 268 Oxid siřičitý x

14 1080 20 Fluorid sírový x

15 1090 33 Aceton x

16 1112 30 Amylnitrát x

17 1114 33 Benzen x

18 1123 30 Butylacetáty x

19 1133 33 Lepidla x

20 1136 33 Oleje dehtové x

21 1139 33 Ochranný nátěr x

22 1160 338 Dimethylamin x

23 1169 33 Extrakty Aromatické x

24 1170 33 Ethanol x

25 1173 33 Ethylacetát x

26 1197 33 Extrakty chuťové x

27 1202 30 Nafta x

28 1203 33 Benzín x

29 1210 33 Barva tiskařská x

30 1212 30 Isobutylalkohol x

31 1213 33 Isobutylacetát x

32 1219 33 Isopropylalkohol x

33 1230 336 Methanol x

34 1263 33 Barvy laky x

35 1265 33 Isopentan x

36 1266 33 Výrobky kosmetické x

37 1268 33 Destyláty ropné x

p.č.
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38 1268 39 Naftalát měďnatý x

39 1287 33 Kaučuk x

40 1294 33 Toluen x

41 1295 X338 Trichlorsilan x

42 1300 339 Benzín látkový x

43 1301 339 Vinylacetát x

44 1306 33 Prostředky ochranné na dřevo x

45 1307 30 Xyleny x

46 1334 40 Naftalen x

47 1402 X423 Karbit vápenatý x

48 1547 60 Anilin x

49 1564 60 Chroman barnatý x

50 1593 60 Methylendichlorid x

51 1671 60 Fenol tuhý x

52 1719 80 Žíravé alkalické kapaliny x

53 1760 86 Látka žíravá kapalina x

54 1760 80 Butan-1.3-diyl-diakralát x

55 1775 80 Kyselina tetrafluoroboritá x

56 1779 80 Kyselina mravenčí x

57 1789 80 Kyselina chlorovodíková x

58 1805 80 Kyselina fosforečná x

59 1814 80 Hydroxid draselný x

60 1824 30 Hydroxid sodný x

61 1830 80 Kyselina sírová x

62 1849 80 Sulfid sodný x

63 1866 33 Pryskyřice roztok x

64 1866 30 Pryskyřice roztok x

65 1897 60 Tetrachlorethylen x

66 1915 30 Cyklohexanol x

67 1950 Aerosoly dusivé x

68 1951 22 Argon x

69 1957 23 Deutrium x

70 1965 23 Úhlovodíky x

71 1966 223 Vodík x

72 1970 22 Krypton x

73 1977 22 Dusík x

74 1978 23 Propan x

75 1982 20 Tetrafluormethan x

76 1993 33 Butanonoxim x

77 2014 58 Peroxid vodíku x

78 2031 885 Kyselina dusičná x

79 2031 80 Kyselina dusičná x
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80 2034 23 Vodík a Methan x

81 2036 20 Xenon x

82 2049 30 Diethylbenzen x

83 2055 39 Styren x

84 2078 60 Toluendiisokyanát x

85 2187 22 Oxid uhličitý x

86 2211 90 Polyestyren zpěnovatelný x

87 2259 80 Triethylentetramin x

88 2312 60 Fenol rozpuštěný x

89 2357 83 Cyklohexylamin x

90 2448 44 Síra x

91 2557 40 Nitrocelulóza x

92 2565 80 Dicyklohexylamin x

93 2586 80 Kyselina alkylsulfanová x

94 2591 22 Xenon x

95 2618 39 Vinyltoluen x

96 2623 Podpalovač Tuhý x

97 2672 80 Amoniak x

98 2734 83 Propylamin x

99 2794 80 Akumulátor baterie x

100 2810 60 3-hydroxypropiontril x

101 2821 60 Fenol roztok x

102 2902 60 Allidochlor x

103 2904 80 Chlórfenoláty x

104 3017 663 Pesticidy x

105 3065 33 Nápoje alkoholické x

106 3077 90 Diethylamin x

107 3082 90 Ethylen glykol x

108 3084 885 Látka žíravá tuhá x

109 3253 80 Ortokřemičitan sodný x

110 3256 30 Látka zahřátá kapalina x

111 3257 99 Látka zahřátá kapalina x

112 3257 99 Látaka zahřátá kapalina

113 3264 80 Síran hlinitý x

114 3265 80 Látka žíravá kapalina x

115 3291 606 Odpad klinický nespecifikovaný x

116 3378 50 Uhličitan sodný x
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3.3 Nejčastější nebezpečné látky převážené přes Ostravu 

Při evidenci přepravy nebezpečných látek byly za pomocí UN kódu a Kemler kódu 

rozpoznány převážené látky a bylo zjištěno, které z látek jsou nejčastěji převáženy přes 

město Ostrava.  

Tyto kódy nám slouží pro rychlou orientaci, o jakou nebezpečnou látku se jedná a 

v Evropě patří k nejrozšířenějším označením při přepravě. 

Dle provedené studie četnosti nebezpečných látek převážených se přes Ostravu, jsme 

stanovili těchto pět nejčastěji převážených nebezpečných látek: 

1) kapalné uhlovodíky (benzín a nafta) 

2) vodík stlačený 

3) ethanol 

4) propan 

5) dusík 

 

3.4 Bezpečnostní charakteristika vytipované látky 

Název látky – Vodík stlačený 

Bezpečnostní tabulka 

 

Obrázek 5: Bezpečnostní tabulka Vodíku [14] 
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Obrázek 6: Označení HAZCHEM vodíku [15] 

„ IDENTIFIKACE LÁTKY A SPOLEČNOSTI 

Identifikátor výrobku: Vodík, stlačený 

Chemický vzorec: H2 

Registrační číslo REACH: Uvedeno v příloze IV/V Nařízení 1907/2006/EC (REACH), 

nepodléhá registraci 

 

Příslušná určená použití látky 

Technologický plyn 

 

Údaje o dodavateli 

Linde Gas a.s., U technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

Klasifikace látky nebo směsi 

Nařízení (ES) 1272/2008/EG (CLP) 

Press. Gas – obsahuje plyn pod tlakem, při zahřívání může vybuchnout 

Flam. Gas 1 – Extrémně hořlavý plyn 

Směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES 

F+, R12 

R12 Extrémně hořlavý 
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PRVKY OZNAČENÍ 

Věty o nebezpečnosti 

H280 – Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřívání může vybuchnout 

H220 – Extrémně hořlavý plyn 

Věty bezpečného zacházení 

Pokyny pro bezpečné zacházení pro prevenci 

P210 – chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkým vzduchem – Zákaz 

kouření 

Pokyny pro bezpečné zacházení pro reakci 

P377 – požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit 

P381 – odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika 

Pokyny pro bezpečné zacházení pro skladování 

P403 – skladujte na dobře větraném místě 

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

Všeobecné pokyny 

Postiženého dopravíme za pomocí nezávislého dýchacího přístroje na čerstvý vzduch. 

Udržovat v klidu a teple. Přivolat lékaře. 

Při nadýchaní: při zástavě dechu použít umělé dýchání 

Při styku s kůží: nezpůsobuje poškození 

Při zasažení očí: nezpůsobuje poškození 

Požití: požití není považováno za potenciální způsob expozice 

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Ve vysokých koncentracích může způsobit dušení. Mezi symptomy se může vyskytnout 

ztráta pohyblivosti případně bezvědomí. Postižený si nemusí vůbec uvědomovat, že se 

dusí. 

  



Jan Štorkán: ADR, převoz nebezpečné látky přes město Ostrava a dopravní nehoda 

s nebezpečnou látkou 

2013  17 
 

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Přesuňte oběť, vybavenou samostatným dýchacím přístrojem na nezamořené místo. 

Udržujte jí v teple a nechte jí odpočívat. Zavolejte lékaře. Pokud se dýchání zastaví, 

aplikujte umělé dýchání. 

OPRATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

Hasiva 

Mohou být použity jakékoli hasicí přístroje. Typ hasiva přizpůsobit látkám hořícím v okolí. 

Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi 

Kontejnery vystavené ohni mohou prasknout a vybuchnout. 

Pokyny pro hasiče 

Je-li to možné, zastavte vypouštění výrobku. Odstraňte kontejner nebo ho ochlaďte 

vodou z bezpečné vzdálenosti. Nehaste plamen unikajícího plynu kromě naprosto nutných 

případů. Plamen se může spontánně znovu objevit. V uzavřeném prostoru použijte 

nezávislý dýchací přístroj. 

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Evakuujte osoby z oblasti. Používejte ochranný oděv. Používejte přenosný dýchací 

přístroj při vstupu do oblasti, jejíž atmosféra není prokazatelně známá. Zajistěte přiměřené 

větrání. Odstraňte zdroje zapálení. 

Opatření na ochranu životního prostředí 

Pokuste se zastavit uvolňování. 

Metody a materiály pro omezení úniku a pro čištění 

Oblast dobře větrejte. 
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ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

Opatření pro bezpečné zacházení 

Zajistěte řádné uzemnění kontejneru. Zamezte zpětnému vsakování vody do 

kontejneru. Před plněním plynem zbavte systém vzduchu. Používejte jen řádně 

specifikované zařízení, které je vhodné pro tento výrobek, jako admisní tlak a teplotu. Při 

pochybnostech kontaktujte svého dodavatele plynu. Skladujte mimo zdroje jiskření (včetně 

statických nábojů) Viz pokyny pro manipulaci s láhvemi. 

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Uchovejte odděleně od okysličujících plynů a ostatních okysličovadel ve skladu. 

Uschovejte kontejner při teplotě pod 50 ˚C v dobře větraném místě. 

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

Omezení expozice 

Zajistěte dobré větrání. 

Individuální ochranná opatření 

Ochrana dýchacích orgánů: přenosný dýchací přístroj 

Ochrana očí: ochranné brýle 

Ochrana kůže: vhodné pracovní rukavice 

Zajistěte dobré větrání. Při manipulaci s výrobkem nekuřte. 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Vzhled/Barva: Bezbarvý plyn 

Pach: Žádný 

Molekulární hmotnost: 2 g/mol 

Bod tavení: - 259 ˚C 

Bod varu: - 240 ˚C 

Teplota samovznícení: 560 ˚C 

Mezní teplota vznícení: 4% (obj) – 75% (obj) 

Relativní hustota, plynu: 0,07 

Relativní hustota, kapaliny: Nepoužívá se. 



Jan Štorkán: ADR, převoz nebezpečné látky přes město Ostrava a dopravní nehoda 

s nebezpečnou látkou 

2013  19 
 

Rozpustnost v mg/l vody: 1,6 mg/l 

Další informace 

Hoří bezbarvým neviditelným plamenem. 

STÁLOST A REAKTIVITA 

Reaktivita 

Může prudce reagovat s okysličovadly. 

Chemická stabilita 

Se vzduchem může tvořit výbušnou směs. 

Možnost nebezpečných reakcí 

Se vzduchem může tvořit výbušnou směs. 

Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Kontakt se zdrojem jiskření (včetně statického výboje) 

Neslučitelný materiál 

Okysličující látky 

Nebezpečné produkty rozkladu 

Nejsou známy 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

Tento produkt nemá žádný známý toxikologický účinek. 

EKOLOGICKÉ INFORMACE 

Není známo, že tento výrobek ohrožuje životní prostředí. 
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POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

Metody nakládání s odpady 

Nevypouštějte do oblasti, kde je riziko tvorby výbušné směsi se vzduchem. Nepoužitý 

plyn by se měl spálit pomocí vhodného hořáku s protizášlehovou pojistkou. Nevypouštějte 

do míst, kde jeho akumulace může být nebezpečná. Potřebujete-li poradu, obraťte se na 

dodavatele. 

Katalogové číslo odpadu: 16 05 04* 

Platný právní předpis: zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění 

INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

Nepřepravujte na prostředcích, kde nákladní prostor není oddělen od místa řidiče. 

Zajistěte, aby řidič dopravního prostředku byl vědom možnosti nebezpečí nákladu a věděl, 

co má dělat v případě nehody nebo nouze. 

Před přepravou kontejneru s výrobkem dbejte na to, aby byl dobře zajištěn: ventil láhve 

byl uzavřen a dobře těsnil, aby výstupní víčková matice nebo zátka (kde existuje) byla 

správně nasazena, aby ochranné zařízení ventilu (pokud existuje) bylo správně nasazeno. 

INFORMACE O PŘEDPISECH 

České právní předpisy 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v platném znění 

včetně platných vyhlášek a nařízení, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

v platném znění včetně platných vyhlášek a nařízení, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě v platném znění, včetně platných vyhlášek a nařízení, zákon č. 185/2001 Sb., o 

odpadech v platném znění včetně platných vyhlášek a nařízení 

České právní předpisy EU 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1271/2008/ ES v platném znění 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ ES v platném znění“ [16] 
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Obrázek 7: Informační symbol – plamen [17] 

„Třída a kategorie nebezpečnosti 

Oddíl 2.2 

Hořlavé plyny, kategorie 1“[18] 

 

Obrázek 8: Informační symbol – plynová láhev[19] 

 

„Třída a kategorie nebezpečnosti 

Oddíl 2.5 

Plyny pod tlakem: Stlačené plyny“[20] 
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3.5 Případná místa kolize 

Ostrava je město s velmi složitou dopravní infrastrukturou a pro převoz nebezpečných 

látek a věcí velmi rizikové. 

Hlavní dopravní tepny vedou přes hustě osídlené části města. V Ostravě se nachází 

velké množství firem a společností, které ke svému provozu vyžadují látky podléhající 

ADR. Pro případná místa kolize, je Ostrava rozdělena na 4 části. 

1. část: 

Jedná se o oblast Hrabová, Ostrava – Jih se silnicemi I/11 – Rudná, I/56 Místecká, I/58 

Plzeňská, II/477 Frýdecká.  

Tyto silnice procházejí hustě obydlenou oblastí. Silnice I/58 byla vysoce přetěžována 

do chvíle zprovoznění dálnice D1. Ta snížila zatížení a provoz kamionové dopravy po 

silnici I/58. 

 

V  roce 2008 se v této oblasti stala vážná dopravní nehoda s nákladním vozidlem 

převážející vodík v bateriích.  

Na obrázku 9 je převrácený kamion, z jehož jedné baterie začal unikat po nárazu vodík 

a začal hořet. Hasiči provádějí z bezpečné vzdálenosti ochlazování. 

 



Jan Štorkán: ADR, převoz nebezpečné látky přes město Ostrava a dopravní nehoda 

s nebezpečnou látkou 

2013  23 
 

 

Obrázek 9: Případná místa kolize 1. část [21] 

 

Obrázek 10: DN Kamion ADR vodík [22] 
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Při tomto zásahu byl vyhlášen III. stupeň poplachu. Na místě zasahovalo 16 jednotek 

požární ochrany, a to HZS MSK, HZSP ArcelorMittal Ostrava a.s., České dráhy a SDH. 

Z okolních budov bylo evakuováno 70 osob.  

Hrozilo nebezpečí výbuchu tlakových lahví. 

 

 

Obrázek 11: Ochlazování baterií [23] 

Zásah trval přes deset hodin. Oheň a ochlazování lahví trvalo hasičům dvě a půl 

hodiny. Následně byla prováděna kontrola všech ostatních baterií technikem firmy Linde a 

postupně byly odmontovány baterie z návěsu.  

Po uvolnění a přeložení pěti baterií byl nákladní automobil přesunut zpět na kola. 

Detailní záznam o zásahu viz Příloha 1. 
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Obrázek 12: Demontáž baterií z návěsu [24] 

 

2. část 

Tuto část tvoří městská část Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, 

Slezská Ostrava. Tato část je silně obydlena. Silnice II/647 křižuje na dvou místech 

tramvajovou trať, prochází přes celou tuto část. 

Nachází se zde také tři vlakové podjezdy, u kterých často vznikají nehody nákladní 

přepravy z důvodu nedodržení povolené výšky vozidla. Silnice II/477 je v těsné blízkosti 

řeky Ostravice, kterou lemuje a napojuje se na silnici II/647. 

Silnice I/56 prochází také přes celou tuto část a také v blízkosti centra města. Je 

napojena na dálnici D1. Odklon nákladní dopravy přes centrum města po ulici I/56 nelze 

provést, neboť je důležitou spojnicí na dálniční exit 361. 
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Obrázek 13: Případná místa kolize 2. část [25] 
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3. část 

3. část tvoří městské obvody Ostrava Svinov, Třebovice, Poruba a Pustkovec. Silnice 

I/11 prochází v oblasti Poruby místy, kde se nachází Fakultní nemocnice s poliklinikou a 

Vysoká škola báňská, na trase dvakrát křižuje tramvajovou trať. 

Silnice II/479 rozděluje Porubu a Třebovice, prochází hustě obydlenou částí. Křižuje tři 

místa s tramvajovou tratí a napojuje se na silnici I/11. Tyto oblasti, jsou rizikové s ohledem 

na předpokládaný výskyt velkého počtu obyvatel. 

 

Obrázek 14: Případná místa kolize 3. část [26] 
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4. část 

Poslední část znázorňuje dálnici D1 od kilometru 365 po kilometr 342. Nachází se zde 

šest exitů, čtyři mosty, jeden tunel a jedno odpočívadlo.  

V zimních měsících hrozí na těchto místech rizika dopravních nehod. Vzhledem 

k nerovnostem na dálnici je na úsecích dálnice snížená povolená rychlost.  

Tyto nerovnosti mohou také být jednou z možných příčin dopravních nehod. Největším 

rizikovým místem je Klimkovický tunel. 

 

Obrázek 15: Předpokládaná místa kolize 4. část [27] 
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3.6 Nehody v České republice 

Každoročně se zvyšuje počet přepravovaných nebezpečných látek v celém světě. Přes 

Českou republiku projíždí čím dál více dopravních prostředků převážejících tyto látky.  

V grafu 1 je zobrazen počet dopravních nehod v České republice od roku 2003 do září 

2013 šetřených Policií ČR.  

Mezi rokem 2008 a rokem 2009 je vidět zásadní rozdíl v dopravních nehodách, které 

řešila Policie ČR.  

Vzhledem k novele zákona č. 274/2008 Sb., která stanoví ohlašovací povinnost 

dopravních nehod, hmotné škody nad 100 000 Kč, se tento počet rapidně snížil. Nelze 

přesně určit, zda je to díky této novele. 

Graf 1: Počet nehod vozidel ADR [28] 
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3.7 Případy nebezpečných situací 

1. Případ 

 

Obrázek 16: Únik argonu z cisterny [29] 

Na obrázku 15 řidič cisterny převážející argon zastavil na komunikaci a odešel od 

svého vozidla. Z cisterny začal díky zahřívání pláště na slunci unikat přes přepouštěcí 

ventil argon v podobě bílého mraku pod cisternou.  

Hasiči a Policie ČR museli zabezpečit místo a uzavřít komunikaci. Hasiči v dýchacích 

přístrojích pak kontrolovaně odpouštěli argon přes ventil, aby snížili tlak v cisterně. 
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2. Případ 

 

Obrázek 17: Požár NA převážející propanbutanové a acetylenové láhve [30] 

Z důvodu defektu pneumatiky na nákladním automobilu za jízdy došlo k nehodě a 

následnému požáru. 

Na obrázku 16 je zachycen požár propanbutanových a acetylenových lahví, kdy 

hasičské jednotky provádějí hašení a ochlazování z bezpečné vzdálenosti. Při zásahu 

několik lahví explodovalo. Událost se obešla bez zranění. 
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3. Případ 

 

Obrázek 18: Dopravní nehoda automobilu převážejícího kyseliny [31] 

Dopravní nehoda osobního automobilu s nákladním na obrázku 17. Zraněný řidič 

osobního automobilu byl vyproštěn před příjezdem jednotek řidičem nákladního 

automobilu. Při průzkumu místa nehody bylo zjištěno, že řidič osobního automobilu 

převáží neznámé množství kyseliny, která při nehodě začala unikat do interiéru 

automobilu.  

Zásah byl prováděn v přetlakových protichemických oblecích z důvodu tvorby par při 

úniku kyseliny. Z vozidla byly kyseliny přemístěny do náhradních obalů. Vozidlo 

převáželo 40 litrů neznámé kyseliny, 40 litrů kyseliny chlorovodíkové a 16 kilogramů 

hydroxidu sodného.  

Prostor automobilu byl látkami kontaminován a byla prováděna neutralizace. Silnice 

byla po celou dobu uzavřena. Zásah trval šest hodin a byla zraněna jedna osoba. 



Jan Štorkán: ADR, převoz nebezpečné látky přes město Ostrava a dopravní nehoda 

s nebezpečnou látkou 

2013  33 
 

4. Případ 

 

Obrázek 19: Dopravní nehoda NA s tekutým asfaltem [32] 

Vážná dopravní nehoda cisterny na obrázku 18 převážející tekutý asfalt. Při příjezdu 

hasičských jednotek bylo zabezpečeno místo nehody a zahájeno vyprošťování zraněného 

řidiče z kabiny auta.  

Souběžně s vyprošťovacími pracemi bylo prováděno zabezpečení úniku tekutého 

asfaltu z cisterny přes plnící hrdlo. Cisterna měla při nehodě poškozen pouze ochranný 

plášť.  

Během zásahu byla uzavřena komunikace a byla usmrcena jedna osoba. 

 

 

 



Jan Štorkán: ADR, převoz nebezpečné látky přes město Ostrava a dopravní nehoda 

s nebezpečnou látkou 

2013  34 
 

5. Případ 

 

Obrázek 20: Dopravní nehoda NA s kyselinou chlorovodíkovou [33] 

Při nehodě nákladního automobilu převážejícího kyselinu chlorovodíkovou, která při 

nehodě začala unikat do půdy a na komunikaci. Při úniku se začal tvořit velký bílý kouř, 

který bylo možné vidět z velké vzdálenosti.  

Hasiči s Policií ČR místo zabezpečili a zastavili provoz na komunikaci. Hasičské 

jednotky zasahovaly v přetlakových protichemických oblecích a prováděly neutralizaci 

kyseliny pomocí vápenného hydrátu.  

Na obrázku 19 hasičské jednotky v dýchacích přístrojích provádí přečerpávání zbytku 

kyseliny do náhradních obalů. Nákladní auto převáželo 19 000 litrů kyseliny 

chlorovodíkové, z toho 4 000 litrů uniklo do půdy a na komunikaci. Nehoda si nevyžádala 

žádné zranění. Zásah trval dvanáct hodin. 
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4. ŘEŠENÍ SITUACE V RÁMCI IZS OKERSU A KRAJE 

V této části bakalářské práce je řešena mimořádná událost v tunelu Klimkovice, a 

nasazení sil a prostředků v rámci integrovaného záchranného systému. 

4.1 Rozdělení sil a prostředků v rámci HZS ÚO Ostrava 

„V rámci poplachových plánů IZS kraje jsou definovány stupně poplachu. Tyto stupně 

poplachu předurčují potřebu SaP pro záchranné a likvidační práce v závislosti na rozsahu a 

druhu MU a také na úrovni koordinace složek při společném zásahu. V rámci IZS se 

vyhlašují čtyři stupně poplachu.  

Čtvrtý stupeň, který je označen jako zvláštní, je stupněm nejvyšším. Potřebný stupeň 

poplachu vyhlašuje pro jedno místo zásahu velitel zásahu nebo OPIS při prvotním 

povolávání složek na místo zásahu. OPIS může vyhlásit stupeň poplachu pro určité území 

postižené MU, pokud je na něm více než jedno místo zásahu. 

První stupeň poplachu 

Je vyhlašován v případě, že MU ohrožuje jednotlivé osoby, jednotlivý objekt nebo jeho 

část, s výjimkou objektu, kde jsou složité podmínky pro zásah, jednotlivé dopravní 

prostředky osobní nebo nákladní dopravy, nebo území do 500 m2, nebo záchranné a 

likvidační práce provádí základní složky, které není nutné při společném zásahu nepřetržitě 

koordinovat. 

Druhý stupeň poplachu 

Je vyhlašován v případě, že MU ohrožuje nejvýše 100 osob, více než jeden objekt se 

složitými podmínkami pro zásah, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, cenný 

chov zvířat nebo plochy území do 10 000 m2, záchranné a likvidační práce provádí 

základní a ostatní složky z kraje, kde MU probíhá, nebo je nutné nepřetržitě koordinovat 

složky velitelem zásahu při společném zásahu. 
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Třetí stupeň poplachu 

Je vyhlašován v případě, že MU ohrožuje více než 100 a nejvýše 1000 osob, část obce 

nebo areálu podniku, soupravy železniční přepravy, několik chovů hospodářských zvířat, 

plochy území do 1 km2, povodí řek, produktovody, jde o hromadnou havárii v silniční 

dopravě nebo o havárii v letecké dopravě, nebo záchranné a likvidační práce provádí 

základní a ostatní složky nebo se využívají SaP z jiných krajů nebo je nutné složky při 

společném zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci štábu velitele zásahu a místo 

zásahu rozdělit na sektory a úseky. Na základě rozhodnutí řídícího důstojníka HZS kraje 

oznamuje OPIS kraje vyhlášení třetího stupně poplachu poplachového plánu kraje 

hejtmanovi. Stejným způsobem nebo na základě žádosti velitele zásahu se oznamuje 

vyhlášení třetího stupně poplachu poplachového plánu kraje starostovi ORP. 

Zvláštní stupeň poplachu 

Je vyhlašován v případě, že MU ohrožuje více než 1000 osob, celé obce nebo plochy 

území nad 1 km2, záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky včetně 

využití SaP z jiných krajů, popřípadě je třeba použít pomoc z jiných krajů nebo zahraniční 

pomoc, je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat velitelem zásahu 

za pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky, nebo společný 

zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické úrovni. Vyhlášení zvláštního stupně 

poplachu poplachového plánu kraje oznamuje OPIS kraje hejtmanovi. Stejným způsobem 

nebo na základě rozhodnutí velitele zásahu se vyhlášení zvláštního stupně poplachu 

poplachového plánu kraje oznamuje starostovi dotčené ORP. Po vyhlášení zvláštního 

stupně poplachu poplachového plánu kraje OPIS kraje povolává a nasazuje SaP z kraje, 

koordinuje pomoc se sousedními kraji a informuje o vyhlášení zvláštního stupně poplachu 

poplachového plánu kraje generální ředitelství. 

Obdobným způsobem koordinuje pomoc OPIS generálního ředitelství.“[34] 

Rozložení SaP při MU v tunelu Klimkovice viz. Příloha 2 
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4.2 Rozdělení sil a prostředků v rámci KŘ Policie MSK 

Na místo vyjíždí dálniční oddělení Ostrava. Vzhledem ke stálému nasazení techniky po 

celé délce dálnice D1 není určen dojezdový čas. Jednotky zabezpečují odklon dopravy a 

následné šetření dopravní nehody, legitimaci účastníků nehody. 

Při mimořádné události si mohou vyžádat výpomoc od obvodních oddělení Ostrava, 

které na místo vysílají volné jednotky. 

4.3 Rozdělení sil a prostředků v rámci ZZS Ostrava 

Tabulka 3: Plošné pokrytí ZZS 

technika počet osob dojezd k zásahu

RLP 136 4 15

RZP 132 2 15

RZP 133 2 15

RV 146 2 10

LZS Kryštof 5 3 5

RLP 142 4 15

RZP 144 2 15

RLP 148 4 20

RZP 130 2 20

RZP 139 2 20

RZP 131 3 25

RZP 3 15

Zábřeh

Poruba

Fifejdy

Slezská

Studénka

 

 

Vzhledem k závažnosti mimořádné události a na pokyn vedoucího lékaře na místě 

události se může aktivovat traumaplán. Tento dokument stanoví pokyny pro převoz 

zraněných do stanovených nemocnic v Ostravě, dle druhu zranění a zdravotního stavu 

pacienta. 

Traumaplán byl v Ostravě dvakrát aktivován a to při strážce tramvají ve Vřesině a při 

železniční nehodě ve Studénce.  
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5. DOPRAVNÍ NEHODA S NEBEZPEČNOU LÁTKOU – TAKTICKÉ 

CVIČENÍ HZS OSTRAVA 

5.1 Taktické cvičení 

Taktické cvičení je jeden z nástrojů pro zjištění průběhu reálné situace. Těchto cvičení 

se v České republice během roku provádí stovky. Zaměřují se na všechny možné scénáře, 

které se už staly, nebo se stát mohou. Jedná se o prověřování metod zásahu a spolupráce 

mezi složkami IZS. HZS provádí taktická cvičení i bez účasti složek IZS, pro samotné 

nacvičení záchranných a likvidačních prací v místě zásahu viz Obrázek 20. 

 

Obrázek 21: Taktické cvičení HZS Ostrava [35] 

V Klimkovickém tunelu se pravidelně provádějí taktická cvičení 10x ročně. Vždy 

v době kdy je tunel uzavřen pro jeho pravidelnou údržbu. Zásahy v tunelech jsou velmi 

náročné a nebezpečné. Cvičení jsou směřována na dopravní nehody, které mohou 

vzniknout v tunelové části. Taktická cvičení jsou vždy předem důkladně zpracována a 

musí před realizací projít schvalovacím procesem, kdy se k němu můžou všechny složky 

IZS vyjádřit viz Příloha 3  
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ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem se věnoval problematice přepravy nebezpečného materiálu 

a věcí na území města Ostravy, případným místům dopravních nehod a plošnému pokrytí 

jednotek integrovaného záchranného systému. 

Ze studie, pří které bylo prováděno sčítání přepravy nebezpečných látek a průzkum 

počtu, včetně rozmístění firem a společností, které tyto látky využívají, vyplývá, že nelze 

stanovit jednu či dvě optimální trasy pro přepravu těchto nebezpečných látek, aby se 

předešlo případným kolizím a nehodám.  

Vzhledem k rozmístění firem nakládajících s nebezpečným materiálem je 

nevyhnutelné, aby tyto materiály byly přepravovány i přes silně obydlené oblasti. Důležité 

tedy je věnovat se represi a připravit se, eventuálně předvídat možnost rizikových a 

krizových situací, které by v případě nehody mohly nastat. 

Taktická cvičení, která provádějí jak všechny složky IZS společně, tak i HZS 

samostatně simulující tyto situace, prověřují akceschopnost a připravenost těchto složek u 

zásahu, čímž uplatňují základní účelnost a poslání HZS v ochraně obyvatelstva a majetku 

v České republice dle zákona č.239/2000Sb. 

  



Jan Štorkán: ADR, převoz nebezpečné látky přes město Ostrava a dopravní nehoda 

s nebezpečnou látkou 

2013  40 
 

SEZNAM LITERATURY 

[1] AUTOŠKOLA SLÁDEK PLZEŇ [online]. [cit. 2013-10-29]. Dostupné z: 

http://www.autoskolasladek.cz/skoleni/skoleni-adr 

[2] Zákon o silniční dopravě č.111/1994 Sb.: ČÁST III PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH 

VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ. [online]. [cit. 2013-10-29]. Dostupné z: 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-silnicni-doprave/zneni-

0/f1559575/#f1560030 

[3] Bezpečnost přepravy radioaktivních materiálů: Podmínky bezpečné přepravy. 

[online]. [cit. 2013-10-29]. Dostupné z: http://www.sujb.cz/jaderna-

bezpecnost/prepravy-radioaktivnich-materialu/bezpecnost-prepravy-radioaktivnich-

materialu/ 

[4] Doklady k přepravě ADR: Průvodní listina. [online]. [cit. 2013-10-29]. Dostupné z: 

http://truckstop.wgz.cz/rubriky/slovnicek-pojmu/adr 

[5] Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany: [sbírka interních aktů řízení 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky. 1. vyd. V 

Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009, 245 s. ISBN 978-

80-7385-069-2. 

[6] POŢÁRY.CZ - Kemler a UN kód [cit. 2013-11-04]. Dostupné z: 

http://www.pozary.cz/clanek/50601-kemler-a-un-oznacovani-nebezpecnych-latek-

pri-silnicni-preprave/ 

[7] A-Z ENCYKLOPEDIE [cit. 2013-11-04]. Dostupné z: http://www.az-

encyklopedie.info/u/31354_UN_k%C3%B3d/ 

[8] POŽÁRY.CZ: Hazchem a Diamant – označování nebezpečných látek při silniční 

přepravě. [online]. [cit. 2013-11-04]. Dostupné z: 

http://www.pozary.cz/clanek/50602-hazchem-a-diamant-oznacovani-nebezpecnych-

latek-pri-silnicni-preprave/ 

[9] POŽÁRY.CZ: Hazchem a Diamant – označování nebezpečných látek při silniční 

přepravě. [online]. [cit. 2013-11-04]. Dostupné z: 

http://www.pozary.cz/clanek/50602-hazchem-a-diamant-oznacovani-nebezpecnych-

latek-pri-silnicni-preprave/ 

[10] Pplk. PREJZA A., TRUBAČ R.: Vědět a udělat to včas, Vydává: Aa/Print s.r.o., 

1995  

[11] POŽÁRY.CZ: Hazchem a Diamant – označování nebezpečných látek při silniční 

přepravě. [online]. [cit. 2013-11-04]. Dostupné z: 

http://www.autoskolasladek.cz/skoleni/skoleni-adr
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-silnicni-doprave/zneni-0/f1559575/#f1560030
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-silnicni-doprave/zneni-0/f1559575/#f1560030
http://www.sujb.cz/jaderna-bezpecnost/prepravy-radioaktivnich-materialu/bezpecnost-prepravy-radioaktivnich-materialu/
http://www.sujb.cz/jaderna-bezpecnost/prepravy-radioaktivnich-materialu/bezpecnost-prepravy-radioaktivnich-materialu/
http://www.sujb.cz/jaderna-bezpecnost/prepravy-radioaktivnich-materialu/bezpecnost-prepravy-radioaktivnich-materialu/
http://truckstop.wgz.cz/rubriky/slovnicek-pojmu/adr
http://www.pozary.cz/clanek/50601-kemler-a-un-oznacovani-nebezpecnych-latek-pri-silnicni-preprave/
http://www.pozary.cz/clanek/50601-kemler-a-un-oznacovani-nebezpecnych-latek-pri-silnicni-preprave/
http://www.az-encyklopedie.info/u/31354_UN_k%C3%B3d
http://www.az-encyklopedie.info/u/31354_UN_k%C3%B3d
http://www.pozary.cz/clanek/50602-hazchem-a-diamant-oznacovani-nebezpecnych-latek-pri-silnicni-preprave/
http://www.pozary.cz/clanek/50602-hazchem-a-diamant-oznacovani-nebezpecnych-latek-pri-silnicni-preprave/
http://www.pozary.cz/clanek/50602-hazchem-a-diamant-oznacovani-nebezpecnych-latek-pri-silnicni-preprave/
http://www.pozary.cz/clanek/50602-hazchem-a-diamant-oznacovani-nebezpecnych-latek-pri-silnicni-preprave/


Jan Štorkán: ADR, převoz nebezpečné látky přes město Ostrava a dopravní nehoda 

s nebezpečnou látkou 

2013  41 
 

http://www.pozary.cz/clanek/50602-hazchem-a-diamant-oznacovani-nebezpecnych-

latek-pri-silnicni-preprave/ 

[12] VŠE PRO HASIČE, Kód diamant - popis, [cit. 2013-11-04]. Dostupné z: 

http://firepatch.blog.cz/0609/kod-hazchem-a-diamant 

[13] ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR - WEBOVÁ MAPOVÁ APLIKACE: 

Ostravská silniční síť. [online]. [cit. 2014-01-19]. Dostupné z: 

http://geoportal.jsdi.cz/geoportal_RSDCR/default.aspx 

[14] Tablets "Dangerous goods" relief: Sign "Dangerous goods" 23-1049 (compressed 

hydrogen) relief [online]. 20. 11. 2013, 20. 01. 2014 [cit. 2014-02-15]. Dostupné z: 

http://adr-russia.ru/p28944486-znak-opasnyj-gruz.html 

[15] Hazchem 2SE Sign (typ A). DIRECTA [online]. [cit. 2014-03-28]. Dostupné z: 

http://www.directa.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=15462&sear

ch=2SE 

[16] Vodík, stlačený – bezpečnostní list LINDE GAS a.s. 

[17] EUROCHEM – Příručka k nařízení CLP, Informační obrázek – Plamen, [cit. 2014-

02-15]. Dostupné z: Příloha V – VÝSTRAŽNÉ SYMBOLI NEBEZPEČNOSTI, 

1ČÁST 1:FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST 

http://www.eurochem.cz/EKO/TOXI_CLP_524896/index.html?a_clp_pp5.htm 

[18] EUROCHEM – Příručka k nařízení CLP, Fyzikální nebezpečnost, [cit. 2014-02-15]. 

Dostupné z: Příloha V – VÝSTRAŽNÉ SYMBOLI NEBEZPEČNOSTI, 1ČÁST 

1:FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST 

http://www.eurochem.cz/EKO/TOXI_CLP_524896/index.html?a_clp_pp5.htm 

[19] EUROCHEM – Příručka k nařízení CLP, Informační obrázek – Plamen, [cit. 2014-

02-15]. Dostupné z: Příloha V – VÝSTRAŽNÉ SYMBOLI NEBEZPEČNOSTI, 

1ČÁST 1:FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST 

http://www.eurochem.cz/EKO/TOXI_CLP_524896/index.html?a_clp_pp5.htm 

[20] EUROCHEM – Příručka k nařízení CLP, Fyzikální nebezpečnost, [cit. 2014-02-15]. 

Dostupné z: Příloha V – VÝSTRAŽNÉ SYMBOLI NEBEZPEČNOSTI, 1ČÁST 

1:FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST 

http://www.eurochem.cz/EKO/TOXI_CLP_524896/index.html?a_clp_pp5.htm 

[21] SEZNAM - MAPY.CZ: Případná místa kolize 1. část. [online]. [cit. 2014-03-29]. 

Dostupné z: http://www.mapy.cz/#!x=18.290455&y=49.789440&z=12 

[22] POŽÁRY.CZ: V Ostravě hořel kamion s vodíkem - DN Kamion ADR vodík. 

[online]. [cit. 2014-03-28]. Dostupné z: http://www.pozary.cz/clanek/10048-v-

ostrave-horel-kamion-s-vodikem/ 

http://www.pozary.cz/clanek/50602-hazchem-a-diamant-oznacovani-nebezpecnych-latek-pri-silnicni-preprave/
http://www.pozary.cz/clanek/50602-hazchem-a-diamant-oznacovani-nebezpecnych-latek-pri-silnicni-preprave/
http://firepatch.blog.cz/0609/kod-hazchem-a-diamant
http://geoportal.jsdi.cz/geoportal_RSDCR/default.aspx
http://adr-russia.ru/p28944486-znak-opasnyj-gruz.html
http://www.directa.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=15462&search=2SE
http://www.directa.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=15462&search=2SE
http://www.eurochem.cz/EKO/TOXI_CLP_524896/index.html?a_clp_pp5.htm
http://www.eurochem.cz/EKO/TOXI_CLP_524896/index.html?a_clp_pp5.htm
http://www.eurochem.cz/EKO/TOXI_CLP_524896/index.html?a_clp_pp5.htm
http://www.eurochem.cz/EKO/TOXI_CLP_524896/index.html?a_clp_pp5.htm
http://www.mapy.cz/#!x=18.290455&y=49.789440&z=12
http://www.pozary.cz/clanek/10048-v-ostrave-horel-kamion-s-vodikem/
http://www.pozary.cz/clanek/10048-v-ostrave-horel-kamion-s-vodikem/


Jan Štorkán: ADR, převoz nebezpečné látky přes město Ostrava a dopravní nehoda 

s nebezpečnou látkou 

2013  42 
 

[23] POŽÁRY.CZ: V Ostravě hořel kamion s vodíkem - Ochlazování baterií. [online]. 

[cit. 2014-03-28]. Dostupné z: http://www.pozary.cz/clanek/10048-v-ostrave-horel-

kamion-s-vodikem/ 

[24] POŽÁRY.CZ: V Ostravě hořel kamion s vodíkem - Demontáž baterií z návěsu. 

[online]. [cit. 2014-03-28]. Dostupné z: http://www.pozary.cz/clanek/10048-v-

ostrave-horel-kamion-s-vodikem/ 

[25] SEZNAM - MAPY.CZ: Případná místa kolize 2. část. [online]. [cit. 2014-03-28]. 

Dostupné z: http://www.mapy.cz/#!x=18.257842&y=49.841824&z=12 

[26] SEZNAM - MAPY.CZ: Případná místa kolize 3. část. [online]. [cit. 2014-03-28]. 

Dostupné z: http://www.mapy.cz/#!x=18.182686&y=49.826065&z=12 

[27] SEZNAM - MAPY.CZ: Případná místa kolize 4. část. [online]. [cit. 2014-03-28]. 

Dostupné z: http://www.mapy.cz/#!x=18.182686&y=49.826065&z=12 

[28] pplk. Ing. Vladimír, ŠULC Ph. D., POLICEJNÍ PREZÍDIUM ČR. Policie ČR - 

přeprava nebezpečných věcí podle dohody ADR: Graf - Počty nehod vozidel ADR 

2003 - 2013. Praha, 2013. 

[29] POŽÁRY.CZ: Hasiči zasahovaly u úniku Argonu z cisterny – Únik argonu z 

cisterny. [online]. [cit. 2014-03-28]. Dostupné z: 

http://www.pozary.cz/clanek/54321-hasici-zasahovali-u-uniku-argonu-z-cisterny/ 

[30] POŽÁRY.CZ: Zásah na D5 potrvá až do rána – Požár NA převážející 

propanbutanové a acetylenové láhve. [online]. [cit. 2014-03-28]. Dostupné z: 

http://www.pozary.cz/clanek/41955-zasah-na-d5-potrva-az-do-rana/ 

[31] POŽÁRY.CZ: U nehody za Blučinou na Brněnsku museli hasiči zasahovat 

v protichemických oblecích – Dopravní nehoda automobilu převážejícího kyseliny. 

[online]. [cit. 2014-03-28]. Dostupné z: http://www.pozary.cz/clanek/61659-u-

dopravni-nehody-za-blucinou-na-brnensku-museli-hasici-zasahovat-v-

protichemickych-oblecich/ 

[32] POŽÁRY.CZ: Řidič cisterny při transportu podlehnul zraněním – Dopravní nehoda 

NA s tekutým asfaltem. [online]. [cit. 2014-03-28]. Dostupné z: 

http://www.pozary.cz/clanek/48427-ridic-cisterny-pri-transportu-podlehl-zranenim/ 

[33] POŽÁRY.CZ: Na dálnici D1 u Brna museli hasiči pod nehodě kamionu likvidovat 

tisíce litrů unikající kyseliny – Dopravní nehoda NA s kyselinou chlorovodíkovou. 

[online]. [cit. 2014-03-28]. Dostupné z: http://www.pozary.cz/clanek/76206-na-

dalnci-d1-u-brna-museli-hasici-pod-nehode-kamionu-likvidovat-tisice-litru-

unikajici-kyseliny/ 

http://www.pozary.cz/clanek/10048-v-ostrave-horel-kamion-s-vodikem/
http://www.pozary.cz/clanek/10048-v-ostrave-horel-kamion-s-vodikem/
http://www.pozary.cz/clanek/10048-v-ostrave-horel-kamion-s-vodikem/
http://www.pozary.cz/clanek/10048-v-ostrave-horel-kamion-s-vodikem/
http://www.mapy.cz/#!x=18.257842&y=49.841824&z=12
http://www.mapy.cz/#!x=18.182686&y=49.826065&z=12
http://www.mapy.cz/#!x=18.182686&y=49.826065&z=12
http://www.pozary.cz/clanek/54321-hasici-zasahovali-u-uniku-argonu-z-cisterny/
http://www.pozary.cz/clanek/41955-zasah-na-d5-potrva-az-do-rana/
http://www.pozary.cz/clanek/61659-u-dopravni-nehody-za-blucinou-na-brnensku-museli-hasici-zasahovat-v-protichemickych-oblecich/
http://www.pozary.cz/clanek/61659-u-dopravni-nehody-za-blucinou-na-brnensku-museli-hasici-zasahovat-v-protichemickych-oblecich/
http://www.pozary.cz/clanek/61659-u-dopravni-nehody-za-blucinou-na-brnensku-museli-hasici-zasahovat-v-protichemickych-oblecich/
http://www.pozary.cz/clanek/48427-ridic-cisterny-pri-transportu-podlehl-zranenim/
http://www.pozary.cz/clanek/76206-na-dalnci-d1-u-brna-museli-hasici-pod-nehode-kamionu-likvidovat-tisice-litru-unikajici-kyseliny/
http://www.pozary.cz/clanek/76206-na-dalnci-d1-u-brna-museli-hasici-pod-nehode-kamionu-likvidovat-tisice-litru-unikajici-kyseliny/
http://www.pozary.cz/clanek/76206-na-dalnci-d1-u-brna-museli-hasici-pod-nehode-kamionu-likvidovat-tisice-litru-unikajici-kyseliny/


Jan Štorkán: ADR, převoz nebezpečné látky přes město Ostrava a dopravní nehoda 

s nebezpečnou látkou 

2013  43 
 

[34] Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 

[35]  POŽÁRY.CZ: Cvičení hasičů v klímkovickém tunelu s únikem nebezpečné látky se 

zúčastnilo šest jednotek –Taktické cvičení HZS Ostrava. [online]. [cit. 2014-03-28]. 

Dostupné z: http://www.pozary.cz/clanek/64205-video-cviceni-hasicu-v-

klimkovickem-tunelu-s-unikem-nebezpecne-latky-se-zucastnilo-sest-jednotek/ 

[36] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

[37] Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 

zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 

 

  

http://www.pozary.cz/clanek/64205-video-cviceni-hasicu-v-klimkovickem-tunelu-s-unikem-nebezpecne-latky-se-zucastnilo-sest-jednotek/
http://www.pozary.cz/clanek/64205-video-cviceni-hasicu-v-klimkovickem-tunelu-s-unikem-nebezpecne-latky-se-zucastnilo-sest-jednotek/


Jan Štorkán: ADR, převoz nebezpečné látky přes město Ostrava a dopravní nehoda 

s nebezpečnou látkou 

2013  44 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Kemler a UN kód[6] ............................................................................................ 3 

Obrázek 2: Hazchem kód doplněn UN kódem[8] ................................................................. 4 

Obrázek 3: Kód Diamant[11] ................................................................................................ 7 

Obrázek 4: Ostravská silniční síť [13] ................................................................................... 9 

Obrázek 5: Bezpečnostní tabulka Vodíku [14] .................................................................... 14 

Obrázek 6: Označení HAZCHEM vodíku [15] ................................................................... 15 

Obrázek 7: Informační symbol – plamen [17] ..................................................................... 21 

Obrázek 8: Informační symbol – plynová láhev[19] ........................................................... 21 

Obrázek 9: Případná místa kolize 1. část [21] ..................................................................... 23 

Obrázek 10: DN Kamion ADR vodík [22] .......................................................................... 23 

Obrázek 11: Ochlazování baterií [23] .................................................................................. 24 

Obrázek 12: Demontáž baterií z návěsu [24] ....................................................................... 25 

Obrázek 13: Případná místa kolize 2. část [25] ................................................................... 26 

Obrázek 14: Případná místa kolize 3. část [26] ................................................................... 27 

Obrázek 15: Předpokládaná místa kolize 4. část [27] .......................................................... 28 

Obrázek 16: Únik argonu z cisterny [29] ............................................................................. 30 

Obrázek 17: Požár NA převážející propanbutanové a acetylenové láhve [30] ................... 31 

Obrázek 18: Dopravní nehoda automobilu převážejícího kyseliny [31] ............................. 32 

Obrázek 19: Dopravní nehoda NA s tekutým asfaltem [32] ............................................... 33 

Obrázek 20: Dopravní nehoda NA s kyselinou chlorovodíkovou [33] ............................... 34 

Obrázek 21: Taktické cvičení HZS Ostrava [35] ................................................................. 38 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1: Četnost dopravy 2013 ........................................................................................ 10 

Tabulka 2: Celkový přehled látek převážené přes Ostravu ................................................. 11 

Tabulka 3: Plošné pokrytí ZZS ............................................................................................ 37 

 

Graf 1: Počet nehod vozidel ADR [28] ............................................................................... 29 

 



Jan Štorkán: ADR, převoz nebezpečné látky přes město Ostrava a dopravní nehoda 

s nebezpečnou látkou 

2013  45 
 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1. .............................................................................................................................. 24 

Příloha 2 ............................................................................................................................... 35 

Příloha 3 ............................................................................................................................... 38 

 



Příloha 1 

Stránka 1 z 3 
 

 ISV 5.0, IKIS - Přehled událostí  KOPIS HZS 
Moravskoslezského kraje 

 Dokumentace k události  č.: 58810081 
 Den ohlášení:  Sobota 12.April 2008  Čas ohlášení: 06:47:49  Ev. číslo: 8108004423 

 Aktuální stav:  Potvrzená krajským garantem  Zařazení: Mimooádná událost 

 Dat. a čas vzniku: 12/04/2008 06:47:47 

Dat. a čas lokaliz.: 12/04/2008 08:00:00 

Dat. a čas likvid.: 12/04/2008 08:45:00 

 Adresa události:  

 Kraj:  Moravskoslezský  Okres:  Ostrava-město  Pověřená obec:  Ostrava 

 Obec:  Ostrava  Část obce:  Zábřeh  Zákl. sídel. jedn.:   

 Ulice:  Plzeňská  Místní část:  Ostrava-Jih 

 ČP/OČ:    Objekt:   

 Majitel:  Wimmer Transportdienst, spol. s r. o.  Objekt,iniciátor: ANO  Patro:  

 Uživatel:  Linde Gas a.s.  Objekt, přev. škody: ANO  Poč. podlaží:  

 Objekt/Prostor:  tahač: Mercedes SPZ 8A25141 

 Aktuální typ a rozsah události: 

 Typ a podtyp události:  POŽÁR-DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 

 Dopřesnění:  Požár tlakových lahví vodíku na návěsu (převrácený kamion po DN) 

 Poznámka:   

 Rozsah:  3-III. stupeň poplachu 

 Ohlášení události: 

 Způsob založení události:  Ze systému TCTV 112 

 Telefon:  721160887  Volající:  XY 

 Seznam zpráv založených k události: 

 Čas vložení:   Od zahájení  Význam zprávy/text: 
   DD,HH:MM:SS 

 12/04/2008 06:47:47 0 , 00 :00 :00 Zahájeno zpracování události. Převzetí ze systému 112 

 12/04/2008 06:47:49 0 , 00 :00 :02 Provedena kontrola informací přejaté události.  

 12/04/2008 06:49:44 0 , 00 :01 :57 Textová zpráva. Na MP v externím systému zprávu  přijali 

 12/04/2008 06:50:20 0 , 00 :02 :33 Textová zpráva. Na MP v externím systému zprávu  zpracovávají 

 12/04/2008 06:57:27 0 , 00 :09 :40 Textová zpráva. hoří tlakové láhve 

 12/04/2008 06:57:32 0 , 00 :09 :45 Žádost o posilovou jednotku.  

 12/04/2008 06:59:29 0 , 00 :11 :42 Žádost o posilovou jednotku.  

 12/04/2008 07:01:25 0 , 00 :13 :38 Textová zpráva. troleje vypnuty 

 12/04/2008 07:04:21 0 , 00 :16 :34 Žádost o posilovou jednotku.  

 12/04/2008 07:09:21 0 , 00 :21 :34 Žádost o posilovou jednotku.  

 12/04/2008 07:09:45 0 , 00 :21 :58 Žádost o posilovou jednotku.  

 12/04/2008 07:11:54 0 , 00 :24 :07 Textová zpráva. VZ převzal ing.Vlček 

 12/04/2008 07:12:11 0 , 00 :24 :24 Žádost o posilovou jednotku.  

 12/04/2008 07:12:47 0 , 00 :25 :00 Žádost o posilovou jednotku.  

 12/04/2008 07:16:56 0 , 00 :29 :09 Vyhlášení poplachového stupně 3.  

 12/04/2008 07:23:12 0 , 00 :35 :25 Žádost o posilovou jednotku.  

 12/04/2008 07:23:46 0 , 00 :35 :59 Žádost o posilovou jednotku.  

 12/04/2008 07:27:20 0 , 00 :39 :33 Žádost o posilovou jednotku.  

 12/04/2008 07:27:30 0 , 00 :39 :43 Žádost o posilovou jednotku.  

 12/04/2008 07:28:17 0 , 00 :40 :30 Žádost o posilovou jednotku.  

 12/04/2008 07:43:09 0 , 00 :55 :22 Textová zpráva. ROZ informován 

 12/04/2008 07:43:17 0 , 00 :55 :30 Textová zpráva. DPMO informováno 

 12/04/2008 07:43:24 0 , 00 :55 :37 Žádost o posilovou jednotku.  

 12/04/2008 07:43:26 0 , 00 :55 :39 Textová zpráva. OVAK informován 

 12/04/2008 07:46:12 0 , 00 :58 :25 Textová zpráva. info p. Kubiš - technik Linde, jede na místo 

12/04/2008 07:49:55 0 , 01 :02 :08 Textová zpráva. Žádost o OVAK na zvýšení tlaku v řádu - zamítnuto 
OVAKem 

 12/04/2008 07:50:11 0 , 01 :02 :24 Textová zpráva. ing. Vlček vyhlásil III. SPA 

 12/04/2008 07:50:43 0 , 01 :02 :56 Textová zpráva. ROZ jede na místo 

 12/04/2008 07:50:53 0 , 01 :03 :06 Textová zpráva. Na místě vypnuto trolejové vedení 

 12/04/2008 07:51:13 0 , 01 :03 :26 Textová zpráva. Informovan starosta - Sobinský (v zahraničí) 
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 ISV 5.0, IKIS - Přehled událostí  KOPIS HZS 
Moravskoslezského kraje 

 Dokumentace k události č.: 58810081  Ev. číslo:  8108004423 

 Den ohlášení:  Sobota 12/04/2008   Čas ohlášení: 06:47:49 

 Aktuální stav:  Potvrzená krajským garantem  Zařazení: Mimooádná událost 

 Dat. a čas vzniku: 12/04/2008 06:47:47 

Dat. a čas lokalizace: 12/04/2008 08:00:00 

Dat. a čas likvidace: 12/04/2008 08:45:00 

 

12/04/2008 07:51:37 0 , 01 :03 :50 Textová zpráva. Informován místostarosta ing. Voloch - 724 181 
872 jede na místo 

 12/04/2008 07:53:17 0 , 01 :05 :30 Textová zpráva. Nám. primátora RNDr. Ženatý na místě 

 12/04/2008 07:53:25 0 , 01 :05 :38 Textová zpráva. intormován hejtman kraje 

 12/04/2008 07:56:16 0 , 01 :08 :29 Textová zpráva. tlakové lahve na vozidle jsou "napevno" 

 12/04/2008 07:56:26 0 , 01 :08 :39 Textová zpráva. Baterie nejde rozebrat 

 12/04/2008 07:57:43 0 , 01 :09 :56 Žádost o posilovou jednotku.  

 12/04/2008 08:05:09 0 , 01 :17 :22 Žádost o posilovou jednotku.  

 12/04/2008 08:09:48 0 , 01 :22 :01 Textová zpráva. celk. hmotnost s návěsem cca. 40 t 

 12/04/2008 08:10:05 0 , 01 :22 :18 Žádost o posilovou jednotku.  

 12/04/2008 08:10:44 0 , 01 :22 :57 Textová zpráva. nelze rozebrat 

 12/04/2008 08:10:54 0 , 01 :23 :07 Textová zpráva. za urč. podmínek lze otočit na kola 

 12/04/2008 08:11:16 0 , 01 :23 :29 Textová zpráva. info od p. Kubín 731 608 842 

 12/04/2008 08:14:17 0 , 01 :26 :30 Žádost o posilovou jednotku.  

 12/04/2008 08:22:05 0 , 01 :34 :18 Textová zpráva. Požadavek na štábní kontejner 

 12/04/2008 08:22:21 0 , 01 :34 :34 Textová zpráva. Zajištěna strava a pití pro 70 lidí 

 12/04/2008 08:37:19 0 , 01 :49 :32 Textová zpráva. MOS zahájil provoz 

 12/04/2008 08:39:55 0 , 01 :52 :08 Textová zpráva. zajišťujeme jeřáb 50 t 

 12/04/2008 08:41:29 0 , 01 :53 :42 Textová zpráva. jeřáb f. Malina 50 t 

 12/04/2008 08:41:53 0 , 01 :54 :06 Textová zpráva. kontakt jeřábník p. Goj - 603 504 652 

 12/04/2008 08:42:03 0 , 01 :54 :16 Textová zpráva. na místo se dostavil místostarosta Zábřeh p. Hoch 

 12/04/2008 08:46:01 0 , 01 :58 :14 Žádost o posilovou jednotku.  

 12/04/2008 08:57:27 0 , 02 :09 :40 Textová zpráva. všechna vozidla doplněna 

 12/04/2008 09:03:41 0 , 02 :15 :54 Textová zpráva. technik Linde na místě 

 12/04/2008 09:04:15 0 , 02 :16 :28 Textová zpráva. technik Linde na místě od 08:30 

 12/04/2008 09:05:37 0 , 02 :17 :50 Textová zpráva. dána informace do rádií o objízdných trasách 

12/04/2008 09:06:55 0 , 02 :19 :08 Textová zpráva. VZ rozhodl 2výjezd CHS a Tatra HS 2 jedou na 
základnu 

12/04/2008 09:09:13 0 , 02 :21 :26 Textová zpráva. Přijetí mimořádné události č. 58810; Informace o 
mimořádné události byly v 12.04.2008 08:40:37 
přijaty a potvrzeny obsluhou operačního a 
informačního střediska GŘ HZS ČR. Jméno 
přejímajícího důstojníka:  Štěpán Buchta; OPIS GŘ 
HZS ČR 

 12/04/2008 09:10:57 0 , 02 :23 :10 Textová zpráva. t.č.731608896 Kubiš 

12/04/2008 09:12:48 0 , 02 :25 :01 Textová zpráva. jeřáb vyjíždí z Kunčic, do 9:30 by měl dorazit na 
místo 

 12/04/2008 09:15:59 0 , 02 :28 :12 Textová zpráva. JSDH Vratimov jede domů 

 12/04/2008 09:18:26 0 , 02 :30 :39 Textová zpráva. tramvajová doprava přes křižovatku - bez náhrady 

 12/04/2008 09:18:45 0 , 02 :30 :58 Textová zpráva. odklov tramvají na Palkovského, Jubilejní kolonie 

12/04/2008 09:19:19 0 , 02 :31 :32 Textová zpráva. autobusy odklon přes Interspar, zbytel dle řízeného 
odklonu PČR 

 12/04/2008 09:19:36 0 , 02 :31 :49 Textová zpráva. informaci podal dispečer Dopravního podniku 

12/04/2008 09:20:26 0 , 02 :32 :39 Textová zpráva. iskový mluvčí HZS P.Kůdela dojíždí na místo 
události 

12/04/2008 09:30:37 0 , 02 :42 :50 Textová zpráva. 7:25 dokončena evakuace - 3 vchody - 36 bytů a 
dva RD 

 12/04/2008 09:34:24 0 , 02 :46 :37 Textová zpráva. JSDH Stará Bělá jede na základnu 

12/04/2008 09:34:51 0 , 02 :47 :04 Textová zpráva. evakuováno 7O lidí 

 12/04/2008 09:35:23 0 , 02 :47 :36 Textová zpráva. o evakuaci informováno OPIS GŘ 

 12/04/2008 09:36:42 0 , 02 :48 :55 Textová zpráva. Strava na místě 

 12/04/2008 09:36:55 0 , 02 :49 :08 Textová zpráva. příjezd jeřábu 7O t 
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 ISV 5.0, IKIS - Přehled událostí  KOPIS HZS 
Moravskoslezského kraje 

 Dokumentace k události č.: 58810081  Ev. číslo:  8108004423 

 Den ohlášení:  Sobota 12/04/2008   Čas ohlášení: 06:47:49 

 Aktuální stav:  Potvrzená krajským garantem  Zařazení: Mimooádná událost 

 Dat. a čas vzniku: 12/04/2008 06:47:47 

 Dat. a čas lokalizace: 12/04/2008 08:00:00 

 Dat. a čas likvidace: 12/04/2008 08:45:00 

 

 12/04/2008 10:01:45 0 , 03 :13 :58 Žádost o posilovou jednotku.  

 12/04/2008 10:03:49 0 , 03 :16 :02 Textová zpráva. KHA 318 jede plnit Dusíkem 

12/04/2008 10:22:36 0 , 03 :34 :49 Textová zpráva. není předpoklad, že by se někdo evakuovaný vrátil 
do svého bytu 

 12/04/2008 10:22:55 0 , 03 :35 :08 Textová zpráva. autobus HZS nebyl využit, byl vrácen zpět na CHS 

 12/04/2008 11:09:27 0 , 04 :21 :40 Textová zpráva. KHA 318 naplněna dusíkem, je k dispozici 

 12/04/2008 11:27:19 0 , 04 :39 :32 Textová zpráva. KHA POS 318 na základně 

 12/04/2008 11:50:07 0 , 05 :02 :20 Textová zpráva. evakuovaní se mohou vrátit domů 

 12/04/2008 11:54:04 0 , 05 :06 :17 Textová zpráva. pro CTV: svadby povoleny, příjezd z ulice Moravská 

 12/04/2008 12:44:10 0 , 05 :56 :23 Žádost o posilovou jednotku.  

 12/04/2008 12:45:41 0 , 05 :57 :54 Žádost o posilovou jednotku.  

 12/04/2008 12:53:39 0 , 06 :05 :52 Textová zpráva. na HBZ podána žádost o dřevěné hranoly 

 12/04/2008 13:42:54 0 , 06 :55 :07 Textová zpráva. na místo přijel Actros s výdřevou z HBZ 

 12/04/2008 15:10:48 0 , 08 :23 :01 Textová zpráva. Odjezd všech dobrovolných jednotek na základnu 

 12/04/2008 15:11:34 0 , 08 :23 :47 Textová zpráva. velitelem zásahu snížen stupeň ze tři na jedna 

 12/04/2008 15:46:36 0 , 08 :58 :49 Textová zpráva. Požadavek na zametač od OK 

 12/04/2008 16:05:38 0 , 09 :17 :51 Textová zpráva. Zametač OK jede na místo 

 12/04/2008 16:22:18 0 , 09 :34 :31 Textová zpráva. zametač OK na místě 

 12/04/2008 16:22:41 0 , 09 :34 :54 Textová zpráva. auto na kolech 
 12/04/2008 16:24:23 0 , 09 :36 :36 Textová zpráva. Výdřeva z HBZ se vrací zpět 

 12/04/2008 16:34:02 0 , 09 :46 :15 Textová zpráva. 16.33 předáno velení Ing. Šlachta 

 12/04/2008 16:54:40 0 , 10 :06 :53 Textová zpráva. MOS ukončení  

 12/04/2008 16:54:57 0 , 10 :07 :10 Textová zpráva. obnovena tramvajová doprava 

 12/04/2008 17:21:33 0 , 10 :33 :46 Textová zpráva. HS1 se vrací zpět, na místě zůstává HS 4 

 12/04/2008 18:09:49 0 , 11 :22 :02 Ukončení poplachového stupně 3.  

 12/04/2008 18:11:24 0 , 11 :23 :37 Textová zpráva. cesta uklizena 

 12/04/2008 20:09:38 0 , 13 :21 :51 Ukončení události operačním střediskem.  

 12/04/2008 20:09:38 0 , 13 :21 :51 Uzavření události operačním střediskem.  

 Spolupráce složek IZS: 

 Složka IZS:  Zdravotnická záchranná služba  Ohlášeno: 12/04/2008  Odjezd:  12/04/2008  
 Počet osob:    Výjezd: 06:49:00 Konec:  07:30:00 
  
 Upřesnění složky:    Zaháj. spol.: 12/04/2008  
 Poznámka: 06:49:00 
  
 Složka IZS:  Obecní policie  Ohlášeno: 12/04/2008  Odjezd:  12/04/2008  
 Počet osob:    Výjezd: 06:49:34 Konec:  18:15:00 
  
 Upřesnění složky:    Zaháj. spol.: 12/04/2008  
 Poznámka: 06:49:00 
  
 Složka IZS:  Policie ČR  Ohlášeno: 12/04/2008  Odjezd:  12/04/2008  
 Počet osob:    Výjezd: 06:49:00 Konec:  18:15:00 
  
 Upřesnění složky:    Zaháj. spol.: 12/04/2008  
 Poznámka: 06:49:00     
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Typ požární stanice počet hasičů dojezd k zásahu technika

CAS 20 MB Econic

CAS 32 TATRA 815

CAS 20 MB Econic

CAS 20 MB Econic II

CAS 30 TATRA 815-7

PPLA

KHA

TA/CHA

CHA kontejner, MB Actros

Mobilní ventilátor

CAS 24 MB Atego

CAS 32 TATRA 815

SDH Klimkovice (JPO III) 3 25 CAS 15 MAN

CAS 8 Daewoo Avia

CAS 32 TATRA 148

SDH Vřesina (JPO III) 3 25 CAS 25 LIAZ

CAS 20 MB Econic

CAS 36 TATRA 815

CAS 20 MB Econic

CAS 20 MB Econic II

CAS 30 TATRA 815-7

PPLA

KHA

CAS 20 MB Econic

CAS 32 TATRA 815

Mobilní dekonta přívěs

SDH Krásné Pole (JPO III) 2 20 CAS 36 TATRA 815

SDH Polanka (JPO III) 3 15 CAS 25 LIAZ

SDH Plesná (JPO III) 2 15 CAS 32 TATRA 815

SDH Zábřeh (JPO III) 2 20 CAS 30 TATRA 815-7

SDH Strará Bělá (JPO III) 2 20 CAS 32 TATRA 815

SDH Radvanice (JPO II) 6 25 CAS 20 Terrno

CAS 20 MB Econic

CAS 32 TATRA 815

CAS 24 MB Atego

CAS 24 MB 1124AF

CAS 32 TATRA 815

TA/CHA

PPLA

III. stupeň

HS 4 Hrabuvka (P3) 10 25

HS 1 Nový Jíčín (C1) 18 25

I. stupeň

HS 6 Přívoz (P3) 8 15

HS 1 Zábřeh (C3) 30 15

HS 2 Bílovec (P1) 6 10

SDH Studénka (JPO II) 6 20

HS 5 Slezská (P3) 8 25

II. stupeň

HS 3 Poruba (P3) 12 15

HS 2 Fifejdy (P4) 22 20
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

ÚZEMNÍ ODBOR OSTRAVA 
STANICE HS 6 - Přívoz 

Adresa stanice : Slovenská 1149, Ostrava Přívoz 

SMĚNA „C“ 

 
Schválil: ……………………………… 

                    krajský ředitel 

 

 

 

 

 

PLÁN TAKTICKÉHO CVIČENÍ 

 

 

 

 

 

TÉMA: Dopravní nehoda vozidla přepravující nebezpečné látky 

MÍSTO: Tunel Klimkovice 

ADRESA: Tunel Klimkovice, Dálnice D1 346-347 km 

 

Zpracoval:   …………………………    V Ostravě dne 25.3. 2013 

 nprap. Bc Nagy Radim  
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I. 

Cíle cvičení 

1. Vyproštění osob z havarovaných vozidel za přítomnosti nebezpečné látky. 

2. Evakuace osob z prostor ohrožených přítomnosti nebezpečné látky. 

3. Zkrápění unikající látky vodou z hydrantů. 

4. Prověření koordinace jednotek při likvidaci mimořádné události s únikem 

nebezpečných látek. 

5. Stanovení taktických postupů při zásahu na nebezpečnou látku v dálničním tunelu. 

II. 

Téma cvičení 

V dopoledních hodinách dojde k dopravní nehodě mezi cisternou přepravující chlór a 

osobním vozidlem. Řidič osobního vozidla a spolujezdec se následkem nehody zraní a 

zůstanou uvězněni uvnitř vozidla. U cisterny se vlivem nárazu urazí ventil, ze kterého 

začne unikat chlór. Řidič kamiónu se pokusí o pomoc posádce osobního vozidla, při této 

snaze dojde u něj k přílišnému nadýchání chlóru a upadnutí do bezvědomí.  

III. 

Místo provedení cvičení 

Dálnice D1 346- 347 km, celý komplex tunelu Klimkovice 

IV. 

Námět cvičení 

 Provedení průzkumu.  

 Stanovení nebezpečné a vnější zóny. 

 Vyproštění a záchrana přímo ohrožených osob. 

 Stanovení sektorů a úseků.  

 Vytvoření nástupního, dekontaminačního a týlového prostoru. 

 Zajištění dostatek SaP a koordinace zásahu v nebezpečné zóně. 

 Likvidace mimořádné události s únikem nebezpečné látky. 

 Funkčnost spojení mezi jednotlivými úseky a sektory. 

V. 

Termín cvičení 

9.4.2013 
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VI. 

Způsob provedení cvičení 

Všechny jednotky cvičení se soustředí na ostravském portálu. Cvičení bude probíhat 

v celém komplexu tunelu Klimkovice. K události dojde v pravé tunelové troubě. Proudění 

vzduchu bude ve směru z brněnského na ostravský portál. Jednotky HS6 a HS Bílovec 

provedou záchranu osob v OPCH, monitoring situace a poté předají místo zásahu jednotce 

HS1. Dále budou jednotky HS6 a HS Bílovec provádět vyhledávání a evakuaci osob ze 

zasažené trouby. Jednotky SDH budou provádět zkrápění chlóru, k tomuto použijí 

tunelovou hydrantovou síť a také budou provádět transport evakuovaných osob.  Nástupní 

a dekontaminační prostor bude vytvořen uvnitř zasažené tunelové trouby u nejbližší 

tunelové propojky k nehodě s ohledem na bezpečnou vzdálenost. Týlový prostor bude na 

ostravském portálu.  

Rádiová komunikace v průběhu cvičení nebude probíhat s KOPIS HZS MSK. 

VII. 

Materiální zabezpečení cvičení 

Vozidla a technické prostředky hasičských stanic MSK ÚO Ostrava a ÚO Nový Jičín. 

CAS 32 k simulaci havarované cisterny, osobní automobil VW Caddy, 3x figurína. 

10x cvičné OPCH, 10x cvičný dýchací přístroj. 

VIII. 

Zúčastněné stanice, technika, jednotky PO 

HS Přívoz        CAS 20 Econic    1+5 

      CAS 32 T815    1+1 

CHS Zábřeh                   CAS 20 Econic   1+5 

CAS 20 Econic II   1+5 

      CHA kontejner, MB Actros  1+1 

                                                      PPLA     1+1 

      KHA      1+1 

HS  Bílovec      CAS 24 MB Atego   1+3 

SDH Studénka    CAS 32 T815    1+1 

         Klimkovice    CAS 15 MAN    1+1 

         Vřesina      CAS 25 LIAZ    1+1 
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IX. 

Meteorologická situace v době cvičení 

Dle aktuálních podmínek. 

X. 

Předpokládána činnost jednotek PO 

ÚO Ostrava HS6 – Přívoz 

 - průzkum 

 - záchrana osob 

 - omezení rozsahu havárie 

ÚO Ostrava HS1 – Zábřeh 

 - vytvoření nástupního, dekontaminačního, týlového prostoru a jejich obsluha 

 - zamezení úniku nebezpečné látky 

 - přečerpání nebezpečné látky 

ÚO Nový Jičín HS Bílovec 

 - průzkum 

 - záchrana osob 

 - omezení rozsahu havárie 

 - evakuace osob 

 - vyhledávání osob 

SDH Studénka 

 - zkrápění chlóru na brněnském portálu 

 - transport evakuovaných osob 

SDH Vřesina 

 - zkrápění chlóru na ostravském portálu 

 - transport evakuovaných osob 

SDH Klimkovice 
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 - zkrápění chlóru na ostravském portálu 

 - transport evakuovaných osob 

XI. 

Úkoly pro pomocníky vedoucího cvičení 

Nejsou stanoveny. 

XII. 

Bezpečnostní opatření 

Jednotky budou před cvičením poučeny o možném pohybu pracovníků SSÚD a 

mechanismů na údržbu zařízení tunelu se kterými mohou při cvičení přijít do kontaktu. 

XIII. 

Vedoucí cvičení 

nprap. Bc Nagy Radim 

XIV. 

Vyhodnocení 

Základní vyhodnocení splnění cílů cvičení bude provedeno po ukončení cvičení. 

XV. 

Časový harmonogram 

08:30 Sraz všech cvičících na ostravském portálu, 

08:40 Poučení o bezpečnosti v prostorách tunelu, rozbor cvičení 

08:50 Zahájení cvičení vedoucím cvičení, velitel HS  č.6   zůstává  na ostravském portálu, 

jednotky zahájí činnost podle stanoveného postupu    

09:50   Předpokládané   ukončení cvičení 


