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Summary 

This work is about the transport of dangerous goods by rail and road. Explains the concept of 

dangerous goods includes a reference to legislation relating to road and rail transport. 

Try to compare the conditions of carriage from view of employees and the public safety on 

the basis of risk assessment. Another section is devoted to institute safety adviser. 

The conclusion is evaluated safer and more accessible transportation and 

formulated principles to minimize the risks in practice. 
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Anotace 
 
Tato práce se zabývá tématikou přeprav nebezpečných věcí po železnici a na silnici. 

Vysvětluje pojem nebezpečné věci, zmiňuje se o legislativě související s železniční a silniční 

přepravou. 

Snaží se porovnat podmínky přeprav z pohledu bezpečnosti zaměstnanců a veřejnosti a to na 

základě vyhodnocení rizik. Další část je věnována institutu bezpečnostního poradce. 

V závěru práce je vyhodnocena bezpečnější a dostupnější doprava a formulovány zásady k 

minimalizaci rizik v praxi. 
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1. Úvod 
 

Úroveň přepravy nebezpečných věcí prochází dlouholetým vývojem. Zatímco před čtyřiceti 

lety v Evropě existovaly pouze základní předpisy, dnes se úroveň přeprav nebezpečných věcí 

výrazně zlepšila. Přesto není ani zdaleka vše ideální. Rozvoj průmyslu a aplikace nových 

vědeckotechnických poznatků a postupů do výrobní praxe vedou k tomu, že je na různých 

pracovištích využívána celá řada nových látek a věcí, které jsou vyráběny z často 

z nebezpečných komponentů, či jsou sami nebezpečné. S tím vyvstala potřeba jejich přepravy 

v souvislosti s jejich výrobou, skladováním a využitím. Pokud při přepravě nebezpečných 

věcí dojde k havárii, její následky mohou být mnohem závažnější než u ostatních přeprav. 

Dochází k nevratným škodám jak na životním prostředí, tak na zdraví obyvatel. Nedílnou 

součástí k předcházení havárií při přepravě nebezpečných věcí je vyhodnocení možných rizik, 

která z přepravy vyplývají a jejich úplné odstranění či maximální možné snížení. [1] 

Přeprava nebezpečných věcí svou nebezpečností a naprostou nahodilostí možného vzniku 

havárie s únikem nebezpečné látky postihuje v podstatě celé území ČR. Nebezpečné látky se 

v současné době na území ČR přepravují pouze dvěma způsoby a to po silničních 

komunikacích nebo po železnici. Krom již uvedených způsobů přepravy je u nás reálná lodní 

a letecká přeprava. 

Mezi důvody které mě vedly k výběru tohoto téma je skutečnost, že se dlouhodobě zabývám 

poskytováním odborného poradenství v oblastech  BOZP, PO, ŽP a to jako osoba odborně 

způsobilá v prevenci rizik a současně jako osoba odborně způsobilá v požární ochraně v řadě 

firem. Některé z nich mají ve své činnosti i přepravu nebezpečných věcí. Momentálně tyto 

služby poskytuji na komplexní obnově v elektrárně Kadaň - Prunéřov. Hlavní úkol, který 

vychází z mého pracovního zařazení je vyhledávání a vyhodnocování rizik ve vztahu 

k zaměstnanci a ostatních fyzických osob v rámci prevence rizik a požární ochraně a nalézat 

vhodné řešení k minimalizaci vyhodnocených rizik. V  předchozím pracovním vztahu jsem se 

dlouhodobě zabývala přepravou nebezpečných věcí po železnici (RID). V současnosti 

přicházím denně do styku s řešením silniční přepravy (ADR), skladováním, výrobou či 

využitím nebezpečných věcí v rámci BOZP a PO. 
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V rámci své praxe přicházím do styku se skutečným stavem zabezpečení bezpečnosti při 

manipulaci s nebezpečnými věcmi i se skutečným stavem dodržování podmínek a požadavků 

na tyto přepravy. Skutečné provedení přeprav a provedení přeprav dle legislativního rámce se 

bohužel rozchází. Cílem mé práce bude zhodnotit úroveň přeprav RID a ADR z pohledu  

bezpečnosti účastníků možné havárie se zaměřením na bezpečnost zaměstnance a veřejnosti 

z pohledu BOZP a PO. Blíže specifikovat institut bezpečnostního poradce a následně 

doporučit možné další kroky ke snížení vyhodnocených rizik v přepravě nebezpečných věcí.  
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2.  Současný stav dané problematiky přeprav 

nebezpečného zboží 

 

Přeprava nebezpečných věcí je z hlediska závažnosti velmi složitá, a proto je upravena 

mezinárodními předpisy, které vycházejí ze Vzorových předpisů OSN. 

Pro silniční přepravu nebezpečných věcí: 

„ ADR“ European Agrement concerning the international carriage of dangerous goods by 

road – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. [5] 

Pro přepravu nebezpečných věcí po železnici: 

„RID“ Reglement international concernant le transport des marchandies dangereuses par 

chemins de fer – Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží. Řád je 

příohou č. 1 k jednotlivým právním předpisům pro smlouvu o mezinárodní železniční COTIF. 

[6] 

 

2.1 Zakotvení přepravy nebezpečných látek v právní úpravě 
Právní úpravu, která upravuje současné podmínky a požadavky pro přepravu nebezpečných 

látek, lze rozdělit na mezinárodní směrnice a vnitrostátní předpisy.  

2.1.1 Mezinárodní předpisy přeprav nebezpečných zboží 

Nutnost upravit přepravu nebezpečných věcí v jednotlivých dopravních oborech vedla 

k tomu, že v každém oboru je speciální předpis pro jejich přepravu. 

 

 silniční doprava          (ADR) 

 železniční doprava      (RID) 

 námořní doprava         (IMDG Code) 

 letecká doprava           (IATA-DGR) 

 říční doprava               (ADN) 

 

Podkladem pro tvorbu těchto předpisů jsou vzorové předpisy „UN-Model Regulations“, 

zpracované Výborem expertů pro přepravu nebezpečných věcí OSN. [9] 
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2.2 Legislativní rámec dohody ADR a řádu RID 

2.2.1 dohoda ADR 

Dohoda v ADR mezinárodních předpisech  

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen dohoda 

„ADR“) již bylo Československo členem od roku 1986, byla přijata v Ženevě 30. září 1957. 

Znění dohody ADR bylo vyhlášeno MZV pod č. 64/1987 Sb. 

Česká republika dne 2. června 1993 oznámila generálnímu tajemníkovi Organizace spojených 

národů, že jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky se považuje za 

vázanou Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ze 

dne 30. září 1957, včetně výhrad a prohlášení, s účinností od 1. ledna 1993. [9] 

Důležitou součástí dohody ADR jsou její dvě technické přílohy: 

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

(část 1-7). [5] 

Příloha B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě (část8 a9). [6] 

Úplné znění těchto dvou obsáhlých příloh (cca 1150 stran) bylo zveřejněno jako Sdělení MZV 

č. 6/2002 Sb.m.s. Dohoda ADR byla sjednána v rámci EHK OSN a jejím smyslem je omezit 

na co nejnižší mez rizika spojená se silniční přepravou nebezpečných věcí (ADR). 

Mezi směrnice, které byly postupně přijaty na zasedání členských států dohody ADR patří: 

 Směrnice Rady 94/55/ES o sbližování zákonů členských států s ohledem na silniční 

přepravu nebezpečných věcí k přizpůsobení se technickému pokroku. 

 Směrnice Rady 95/50/ES o jednotném postupu při kontrolách při přepravě 

nebezpečných věcí po silnici. 

 Směrnice Rady 96/35/ES ze dne 3. června 1996 o jmenování a odborné způsobilosti 

bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a 

vnitrozemských vodních cestách. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o 

registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 

agentury pro chemické látky. 
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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/18/EHS ze dne 17. dubna 2000 o 

minimálních požadavcích na zkoušky bezpečnostních poradců pro přepravu 

nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách. 

 Nařízení Evropského paramentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, o 

klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS 

a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. 

 Směrnice komise 2003/28/ES ze dne 7. Dubna 2003, kterou se počtvrté přizpůsobuje 

technickému pokroku směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí. 

 Rozhodnutí komise ze dne 2. Prosince 2008, kterým se stanoví formulář pro podávání 

zpráv o závažných haváriích podle směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí 

závažných havárií podle směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných 

havárií s přítomností nebezpečných látek. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ESO o pozemní přepravě 

nebezpečných věcí. 

 Novela směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/187/ES 

 Novela příloh Směrnice 2008/68- směrnice 2010/61/ES 

 Prováděcí Rozhodnutí komise 2012/188/EU 

 Prováděcí směrnice ze dne 6. 5. 2013 -2013/218/EU 

 Sdělení MZV č. 8/2013 Sb.MS 

 

Dohoda 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  

dohody ADR a nedodržení jejich ustanovení může vyústit v uložení sankce národními orgány 

podle jejich vnitrostátních předpisů. Vlastní dohody ADR žádné sankce nestanoví. Na úrovni 

jednotlivých členských států, které přijaly dohodu ADR a států, přes které je doprava 

prováděna se mohou uzavírat zvláštní dvoustranné nebo mnohostranné mezinárodní dohody. 

Tyto dohody mají omezenou platnost maximálně na 5. let.[5] 
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Změny a doplňky v dohodě ADR vstupují v platnost v pravidelných dvouletých intervalech. 

Poslední změna je platná od 1. 1. 2015. 

Dohoda ADR se nevztahuje pouze na mezinárodní přepravu, ale i na přepravu vnitrostátní a 

to, pokud je přeprava prováděna v režimu dohody ADR a není vyňata z platnosti dohody 

ADR. Konkrétní pravidla pro přepravu nebezpečných věcí po silnici včetně klasifikace, 

označení, atd. jsou pravidelně po dvou letech aktualizovány jako základ pro svou vnitrostátní 

legislativu. Poslední znění příloh A i B bylo zveřejněno ve Sbírce mezinárodních smluv 

v části č.5ve Sdělení MZV č. 8/2013 SbMS. 

Dohoda ADR je dohodou otevřenou, což znamená, že k ní může přistoupit každý stát, který ji 

chce respektovat a řídit se jí. [5] 

 

Právní úprava v České republice 

Právní úpravu přepravy nebezpečných věcí v ČR řeší zákony, vyhlášky a nařízení 

jednotlivých ministerstev a jejich sdělení.  

K základním patří: 

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 21/2008  Sb. m. s., kterým se vyhlašují 

opravy Příloh Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, 

vyhlášených pod č. 14/2007 Sb. m. s., 

 Zákon č.  255/2012 Sb. o kontrole, 

 Zákon č.  356/2003 Sb., ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických 

přípravcích a o změně některých zákonů. 

 Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů,  

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

 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve 

znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 200/1990 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 276/2008 Sb., o policii České republiky, 
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 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 240/2000Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, 

 Vyhláška MZV č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční 

dopravě, 

 Vyhláška MDS č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 Vyhláška MDS č.32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod, 

 Vyhláška ministerstva zahraničních věcí č.62/1986 Sb., o mezinárodní úmluvě o 

bezpečnosti kontejnerů, 

 Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o 

chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se 

klasifikace, balení a označování, nebezpečných chemických látek. Tato vyhláška je 

novelizována vyhláškou č.389/2008 sb., 

 Nařízení vlády 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek, 

 Vyhláška MŽP č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií 

 Vyhláška MZ č. 426/2004 Sb. o registraci chemických látek, ve znění pozdějších 

předpisů.   

 Všeobecné přepravní podmínky ČESMAD Bohemia (sdružení automobilových 

přepravců) - účinnost od 15. 5. 2014 [2],[8]  

 

Mezi další předpisy související s přepravou nebezpečných věcí a odpadů spadá například 

zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, nařízení vlády o jedech a některých jiných látkách 

škodlivých zdraví. České normy při přepravě nebezpečných věcí upravují konkrétní oblasti, 

jako jsou přenosné hasičské přístroje, jejich konstrukční provedení a přezkoušení funkčnosti, 

bezpečnostní nálepky nebo typ a použití ochranného obleku. [2] 
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2.2.2.  Řád RID (dále jen RID) 

Důležitým mezníkem v řešení otázky přeprav nebezpečných věcí byl počátek devadesátých 

let. Některé státy, jako například Francie či Velká Británie, zjistily, že přílohy ADR se mají 

stát v budoucnu národním právem pro vnitrostátní přepravy, proto byla založena pracovní 

skupina pro restrukturalizaci ADR. Úkolem této skupiny, bylo co nejdříve obsah ADR nově 

zpracovat, aby bylo možno využít stále se rozšiřující výpočetní techniku, a pak odstranit 

nesrovnalosti. Mezi významnými osobnosti, které se na tomto plánu podílely, byli pan Emil 

Berson z Francie a pan profesor Schulz-Forberg z institutu BAM Berlín. 

Následně se  restrukturalizací připojila i železnice, aby nedošlo k rozdílům mezi silnicí a 

železnicí, které by negativně ovlivňovaly kombinované přepravy. Tím se restrukturalizace 

ADR stala restrukturalizací ADR i RID. Za zmínění stojí i jméno Ing.Vissera z Nizozemí, 

který tři roky předsedal pracovní skupině RID pro restrukturalizaci. 

Cílem těchto reforem bylo především omezit překážky mezi jednotlivými druhy doprav, čili 

podmínky co nejvíce harmonizovat. 

 

Nový restrukturalizovaný RID je platný dnem 1. července 2001. Řád RID má od této doby  

7 dílů, Dohoda ADR dokonce 9 dílů. Díly jsou členěny na kapitoly a oddíly. 

Příklad 

Díl 3 se skládá ze 4 kapitol a 2 tabulek: 

Kapitola 3.1      „ Všeobecná ustanovení“ 

Kapitola 3.2      „  Seznamy nebezpečných věcí“ 

Kapitola 3.3      „  Zvláštní podmínky platné pro určité látky a předměty“ 

Kapitola 3.4      „ Osvobození spojená s přepravou nebezpečných věcí, které jsou zabaleny   

jako omezené množství“  

 

V kapitole zabývající se všeobecnými ustanoveními je především vysvětleno, co se považuje 

za „oficiální pojmenování pro přepravu (pojem převzat ze Vzorových předpisů OSN), což je 

ta část záznamu, která je v tabulce A uvedena velkými písmeny. 

V tabulce A je popsáno, zda lze nebezpečnou věc přepravovat, a pokud ano, pak za jakých 

podmínek.[13] 
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Tabulka B slouží především těm uživatelům, kteří neznají číslo OSN nebezpečné věci, kterou 

chtějí přepravovat, ale znají její jméno. Tabulka B totiž obsahuje seznam nebezpečných věcí 

srovnaný podle abecedy. Každá abecedně uvedená nebezpečná věc zde kromě vlastního 

pojmenování má ještě uvedeno číslo OSN a kód NHM, ke kterým patří. 

V případě, že je uvedenou věc zakázáno přepravovat, příp. je osvobozena z podmínek RID, 

pak je toto uvedeno ve sloupci „poznámky“. [13] 

 

Přípojky 

 

Přípojek je v Řádu  RID celkem 11 a slouží např. pro určení vlastností nebezpečných látek a 

předmětů (přípojky I až III, VII), pro stanovení možných obalů (přípojky V a VI), pro 

stanovení podmínek pro označování (přípojky VIII a IX) a pro stanovení podmínek přeprav 

v nádržkových kontejnerech (přípojek X) a kotlových/cisternových vozech, (přípojek XI), 

obsahují i seznamy nebezpečných látek a předmětů (přípojek VIII). 

Příklad 

Přípojek I: Podmínky stálosti a bezpečnosti pro výbušné látky, předměty a pro nitrované 

směsi celulózy, jakož i glosář pojmenování. 

Přípojek II: Podmínky o vlastnostech nádob z hliníkových slitin pro některé plyny třídy 2, 

podmínky o materiálech a konstrukci nádob určených pro hluboce zchlazené zkapalněné 

plyny třídy 2, podmínky o materiálech a konstrukci nádob kotlových vozů a nádob 

nádržkových kontejnerů, pro které je předepsán zkušební tlak. Rovněž povinnosti polepování 

všech kontejnerů a nádržkových kontejnerů na všech 4 stranách. Zde rovněž dochází 

k harmonizaci mezi RID a ADR.[6] 

 

Řád RID  v  mezinárodních předpisech  

 COTIF (1999) – Úmluva o mezinárodní železniční přepravě, 

 JPP CIM         -  Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční, přepravě 

zboží CIM- (přípojek B k Úmluvě COTIF), 

 RID                 - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí, (přípojek C 

k Úmluvě COTIF), 

 JPP CUV         - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o užívání vozů v mezinárodní 

železniční přepravě (přípojek D k Úmluvě COTIF), 

 VSP                -  Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů (zkratka české verze 

VSP, německé verze AVV, anglické GCU, francouzské CUU.[6] 
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Právní úprava v České republice 

 ŽPŘ – Nařízení vlády č. 1/2000Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní 

dopravu v platném znění, 

 SPP -  Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu Českých drah 

v patném znění, 

 RID -  Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (přípojek C 

k Úmluvě COTIF), 

 VSP -  Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů, 

 NV č.208/2011 Sb. – Nařízení vlády o technických požadavcích na přepravitelná tlaková 

zařízení, 

 KVs5-B-2010 – Údržba a opravy železničních vozů ČD Cargo,a.s. 

 

Platná legislativa ve věcech drah, která se vztahuje na České dráhy, státní organizace a dále na 

všechny provozovatele a dopravce. Kteří podnikají ve veřejné drážní dopravě. 

 

 Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách. Úplné znění zákona o drahách bylo vyhlášeno jako 

zákon č.35/2001Sb. 

 Vyhláška Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 

určených technických zařízení) 

 Vyhláška Ministerstva dopravy č.101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a 

odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky 

Ministerstva dopravy a spojů č. 455/2000 Sb. 

 Vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, 

ve znění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 346/2000 Sb. 

 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro 

veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. 

     Dohoda ADR i Řád RID obsahuje podmínky, které musí být splněny, aby nedošlo k ohrožení 

na zdraví nebo životě obyvatel nebo ohrožení životního prostředí či vodstva. Pokud však 

dojde k ohrožení, řeší tyto situace zákonná legislativa příslušného státu. S ohledem na druh 

nebezpečí a míru ohrožení, řeší dané situace integrované záchranné složky v součinnosti s 

jednotlivými ministerstvy čí úřady nebo na základě jejich pokynů. [6] 
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2.3 Vymezení pojmu nebezpečné věci 

Nebezpečné věci jsou látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být 

v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní 

prostředí. Takovéto věci, mohou mít různá nebezpečí, například výbušnost, hořlavost, 

podporu hoření, schopnost samo-zapálení, jedovatost, infekčnost, radioaktivitu, žíravost, 

rakovinotvornost nebo mohou jinak ohrožovat životní prostředí. [5] 

Pod pojmem nebezpečné věci je nutné chápat nejen látky jako např. palivo pro dieselové 

motory, kyselinu dusičnou či hydroxid sodný, ale též předměty obsahující nebezpečné věci 

jako např. tlakové nádoby, náboje pro zbraně, plniče nafukovacích vaků, lithiové baterie, 

akumulátory a podobně. Látky pak mohou být ve skupenství tuhém, kapalném či plynném. 

Dohoda ADR vymezuje též pojem odpad, který je zařazen mezi nebezpečné věci, jako látku, 

roztok, směs nebo předmět, který nemůže být použit jako takový a který je přepravován 

k dalšímu zpracování, k uložení na skládku odpadu nebo k likvidaci spálením nebo jiným 

způsobem. Již z této definice je zřejmé, že dohoda ADR pracuje při zařazení nebezpečných 

věcí s jinými pojmy než například zákon o odpadech č.185/2001 Sb. Proto není totožný pojem 

„nebezpečný odpad“ dle zákona o odpadech s pojmem „nebezpečná věc jako odpad“ dle 

Dohody ADR. Obdobně nelze klást rovnítko mezi „chemickou látkou“ registrovanou dle 

zákona o chemických látkách a přípravcích a „nebezpečnou věcí“ dle Dohody ADR. Každý 

z těchto předpisů, má svá vlastní kritéria pro zařazení a též rozdílný způsob třídění 

nebezpečných vlastností.[8] 

Zákon o chemických látkách č. 350/2011 Sb. 

Seznam nebezpečných vlastností dle zákona o chemických látkách: 

 a) výbušný 

 b) oxidující 

 c) extrémně hořlavý 

 d) vysoce hořlavý 

 e) hořlavý 

 f) vysoce toxický 

 g) toxický 
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 h) zdraví škodlivý 

 i) žíravý 

 j) dráždivý 

 k) senzibilující 

 l) karcinogenní 

 m) mutagenní 

 n) toxický pro reprodukci 

 o) nebezpečný pro životní prostředí                                            [8] 

 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Seznam nebezpečných vlastností odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. příloha 1. 

Kód 

 H1      Výbušnost 

 H2      Oxidační schopnost 

 H3-A  Vysoká hořlavost 

 H3-B   Hořlavost 

 H4       Dráždivost 

 H5       Škodlivost zdraví 

 H6       Toxicita 

 H7       Karcinogenita 

 H8       Žíravost 

 H9       Infekčnost 

 H10     Teratogenita 

 H11     Mutagenita 

 H12  Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, 

vzduchem nebo kyselinami. 

 H13     Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování. 

 H14     Ekotoxicita                                                               [8] 
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Klasifikace nebezpečných věcí dle ADR/RID 

 Třída 1       výbušné látky a předměty 

 Třída 2       plyny 

 Třída 3       hořlavé kapaliny 

 Třída 4.1    hořlavé tuhé látky 

 Třída 4.2    samozápalné látky 

 Třída 4.3    látky,které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 

 Třída 5.1    látky podporující hoření 

 Třída 5.2    organické peroxidy 

 Třída 6.1    jedovaté látky 

 Třída 6.2    infekční látky 

 Třída 7       radioaktivní látky 

 Třída 8       žíravé látky 

 Třída 9       různé nebezpečné látky a předměty                                   [8] 

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

skupin balení. Tyto obalové skupiny mají následující význam:  

Obalová skupina   I :   látky s vysokým nebezpečím. 

Obalová skupina  II:  látky se středním nebezpečím. 

Obalová skupina III: látky s nízkým (malým) nebezpečím.   

Pro klasifikace látek jsou ve všech třídách zavedeny klasifikační kódy. Pro klasifikaci jsou 

použita tato písmena: 

F-  hořlavý(flammable) 

S-  samozápalný 

W- reagující s vodou (wather) 

O-  podporující hoření (oxid) 

T-  jedovatý (toxic) 

I- infekční, způsobilý vyvolat nákazu (infectious) 

R- radioaktivní    

C- žíravý(corrosive) 

M- různorodý, jiná nebezpečí (miscellaneous) 
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D- znecitlivělá výbušná látka  (desensibilised) 

SR- samovolně se rozkládající (self-reactive) 

P – organický peroxid  [6] 

 

V některých případech jsou dále používány číslovky pro další rozlišení. Je to jakási náhrada 

za dosavadní rozdělení nebezpečných věcí do číslic. 

Každé látce či předmětu je přiřazeno též čtyřmístné identifikační číslo látky (neboli UN číslo 

či UN kód, ty jsou převzaté ze vzorových předpisů OSN: Organizace spojených národů). Toto 

číslo je vždy čtyřmístné, začínající číslovkou: 

 0… 

 1… 

 2… 

 3… 

Číslo je ekvivalentem čísla OSN přiřazeného k látce či předmětu experty OSN. Čísel je 

necelých 3400 a kromě výbušných látek a předmětů třídy 1, u kterých vždy začíná UN číslo 0, 

jsou čísla přiřazena látkám a předmětům nahodilým výběrem. 

Nebezpečných látek a předmětů, které by mohly být zařazeny dle kritérií přílohy A  Příloha 

A- Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů dle Dohody 

ADR a Řádu RID. 

je přitom cca 80 000. Zdánlivý rozpor mezi počtem nebezpečných látek a předmětů mohou 

být zařazeny pod tzv. hromadná pojmenování.[6] 

 

 

Způsob přiřazení látek (příklad): 

1) Samostatné položky pro přesně definované látky a předměty, např. 

     1170 ETHYLALKOHOL (ETHANOL) 

2) Druhové skupinové položky pro přesně definované skupiny látek nebo předmětů, např.:  

     1263 BARVY 

3) Specifické položky (jinde nejmenované hromadné položky), zahrnující skupinu látek 

určitého chemického složení nebo předmětů patřících k určité technické skupině, např.: 

1987 ALKOHOL, HOŘLAVÉ, J. N. 

4) Všeobecné položky (jinde nejmenované hromadné položky), zahrnující látky  

nebo předměty s jednou nebo více nebezpečnými vlastnostmi, jako např.: 

1993 HOŘLAVÁ KAPALINA, J. N. 

Položky 2, 3,4 se označují jako hromadná pojmenování. [6] 
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2.3.1 Značení přeprav nebezpečných látek 

Výstražné tabulky: 

Při silniční i železniční přepravě nebezpečných věcí se užívají výstražné tabulky oranžové barvy 
s černým okrajem umístěné na železničním voze nebo silničním voze přepravující nebezpečné zboží. 
V horní polovině oddělené od dolní černou čarou je identifikační číslo označující povahu nebezpečí, 
v dolní identifikační číslo látky.  V bezpečnostním značení se klade důraz na životnost, stálobarevnost: 
min 5 let dle použití, dále velikost  tabulky a písma 400mm/300mm. 
 
70x20mm - velikost písma 12mm 
40x20mm - velikost písma 6 mm 

Příklad převozu motorové nafty. 

OBRÁZEK č.1: 

Bezpečnostní značení 

 

33:       3= hořlavá (kapalina) pára a plyn v případě větší intenzity  

nebezpečí (vysoká hořlavost) se číslice zdvojí nebo ztrojí (vysoká hořlavost – 33). Protože 

kód musí mít alespoň dvě číslice, používá se 0 na doplnění do dvouciferného čísla. 

1203: motorová nafta 

 

Identifikační číslo nebezpečnosti „ Kelmerův kód“ 

Skládá se ze dvou nebo tří číslic, které určují nebezpečí a případně písmena X 

1. Výbušné látky a předměty. 

2. Unikání plynu pod tlakem nebo chemickou reakcí. 

3. Hořlavost kapalin, par a plynů. 

4. Hořlavost tuhých látek. 

5. Vznětlivost podporující hoření. 

6. Jedovatost nebo nebezpečí nákazy. 

7. Radioaktivita. 

8. Žíravost. 

9. Nebezpečí prudké samovolné reakce.                                [8] 

 

 

 

 

 

33 
Identifikační číslo nebezpečnosti 

(KEMLERŮV KÓD) 

1203 
Identifikační číslo látky 

(UN KÓD) 
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Zdvojení číslice: označují intenzifikaci příslušného druhu nebezpečí. 

X před identifikačním číslem znamená, že látka reaguje nebezpečně s vodou: pro takové 

látky, smí být použita voda pouze po schválení znalci. 

9 (nebezpečí prudké samovolné reakce) podle konkrétní látky může znamenat nebezpečí 

výbuchu, rozpadu nebo polymerační reakce, jejichž následkem může být uvolňování 

značného tepla nebo hořlavých či jedovatých plynů. [6] 

 

Identifikační číslo látky „UN Kód“ 

Je vždy čtyřmístné a značí konkrétní látku podle seznamu Spojených národů. 

Identifikační čísla bezpečnosti: 

například:  

20 dusivý plyn nebo plyn bez vedlejšího rizika 

223 zchlazený zkapalněný plyn, hořlavý 

X333 samozápalná kapalina reagující nebezpečně s vodou [6] 

 

 

Bezpečnostní značky dle Dohody ADR/ Řádu RID 

Bezpečnostní značky (nálepky k označení nebezpečí) informují o druhu nebezpečí. Při 

silniční i železniční přepravě nebezpečných věcí se užívají značky stejných vzorů. Značky 

mohou být ve spodní části opatřeny číslicí nebo nápisem, který upřesňuje informace o 

nebezpečí. V abecedních i číselných seznamech ADR/RID je u každé látky uvedeno, které 

značky musí být použity. 

Bezpečnostní značky musí splňovat uvedená ustanovení a odpovídat barvami, symboly a 

tvarem schváleným vzorům.[6] 

 

K označení nebezpečí se užívají následující značky (např. ve formě nálepky): 

Obrázek č.2 : Bezpečnostní značky 

Č.třídy Značka Popis Poznámka 

1 

 

č.01 (černá na oranžovém podkladě; 

explodující bomba v horní polovině) 

Výbuchem nebezpečné 

file:///C:/Users/kod009/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/7AQHDZMM/seznam.asp?ideznacky=01   
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Č.třídy Značka Popis Poznámka 

1 

 

č.1 (černá na oranžovém podkladě: 

vybuchující bomba v horní polovině, 

příslušné číslo podtřídy a písmeno skupiny 

snášenlivosti v dolní polovině, malá číslice 

1 v dolním rohu) 

náchylné k výbuchu, podtřídy 1.1, 

1.2 a 1.3 

1.4 

 

č.1.4 (černá na oranžovém podkladě: číslo 

podtřídy 1.4 vyplňující větší část horní 

poloviny, příslušné písmeno skupiny 

snášenlivosti v dolní polovině, malá číslice 

1 v dolním rohu) 

náchylné k výbuchu, podtřída 1.4 

1.5 

 

č.1.5 (černá na oranžovém podkladě: číslo 

podtřídy 1.5 vyplňující větší část horní 

poloviny, písmeno skupiny snášenlivosti 

'D' v dolní polovině, malá číslice 1 v dolním 

rohu) 

náchylné k výbuchu, podtřída 1.5 

1.6 

 

č.1.6 (černá na oranžovém podkladě: číslo 

podtřídy 1.6 vyplňující větší část horní 

poloviny, písmeno skupiny snášenlivosti 

'N' v dolní polovině, malá číslice 1 v dolním 

rohu) 

náchylné k výbuchu, podtřída 1.6 

2 

 

č.2 (plynová láhev, černá nebo bílá na 

zeleném podkladě, malá číslice 2 v dolním 

rohu) 

nehořlavý, nejedovatý plyn 

3 

 

č.3 (černý nebo bílý plamen na červeném 

podkladě) 

nebezpečí požáru (hořlavé kapaliny) 

4.1 

 

č.4.1 (černý plamen na podkladě z 

pravidelných svislých pruhů střídavě 

červených a bílých) 

nebezpečí požáru (hořlavé tuhé 

látky) 

4.2 

 

č.4.2(černý plamen na bílém podkladu, 

dolní trojúhelník značky červený) 

samozápalné látky 

2 

http://cep.mdcr.cz/dok/neblatky/seznam.asp?ideznacky=2%20%20%20%20
file:///C:/Users/kod009/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/7AQHDZMM/seznam.asp?ideznacky=1    
file:///C:/Users/kod009/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/7AQHDZMM/seznam.asp?ideznacky=1.4  
file:///C:/Users/kod009/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/7AQHDZMM/seznam.asp?ideznacky=1.5  
file:///C:/Users/kod009/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/7AQHDZMM/seznam.asp?ideznacky=1.6  
file:///C:/Users/kod009/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/7AQHDZMM/seznam.asp?ideznacky=3    
file:///C:/Users/kod009/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/7AQHDZMM/seznam.asp?ideznacky=4.1  
file:///C:/Users/kod009/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/7AQHDZMM/seznam.asp?ideznacky=4.2  
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Č.třídy Značka Popis Poznámka 

4.3 

 

č. 4.3 (černý nebo bílý plamen na modrém 

podkladě) 

nebezpečí vyvíjení zápalného plynu 

při styku s vodou 

5 

 

č. 05 (černý plamen nad černým kruhem 

na žlutém podkladě) 

nebezpečí podpory požáru 

5.1 

 

č. 5.1 (černý plamen nad černým kruhem 

na žlutém podkladě, malá číslice 5.1 v 

dolním rohu) 

látka podporující hoření 

5.2 

 

č. 5.2 (černý plamen nad černým kruhem 

na žlutém podkladě, malá číslice 5.2 v 

dolním rohu) 

organický peroxid, nebezpečí 

požáru 

6.1 

 

č. 6.1 (umrlčí lebka na zkřížených kostech, 

černé na bílém podkladě) 

jedovatá látka: ve vozidlech, na 

místech nakládky, vykládky nebo 

překládky uložit odděleně od 

potravin a ostatních poživatin 

   [6]       

                

2.3.2 Nebezpečná vlastnost: 

Každá nebezpečná věc má definovanou svou „nebezpečnost“. Pro každou „nebezpečnost“ 

jsou dle GHS  (Globálně harmonizovaného systému) stanoveny „P“ a „H“ věty: 

Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné 

nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky. 

P-věty jsou standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a 

přípravky, a to podle nového systému bezpečnostní klasifikace. [6] 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD_klasifikace
file:///C:/Users/kod009/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/7AQHDZMM/seznam.asp?ideznacky=4.3  
file:///C:/Users/kod009/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/7AQHDZMM/seznam.asp?ideznacky=05   
file:///C:/Users/kod009/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/7AQHDZMM/seznam.asp?ideznacky=5.1  
file:///C:/Users/kod009/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/7AQHDZMM/seznam.asp?ideznacky=5.2  
file:///C:/Users/kod009/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/7AQHDZMM/seznam.asp?ideznacky=6.1  
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Příklad: 

 P1: Uchovávejte uzamčené 

 P2: Uchovávejte mimo dosah dětí 

 P3: Uchovávejte na chladném místě 

 P4: Uchovávejte mimo obytné objekty 

 P5: Uchovávejte pod … (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce) 

 P6: Uchovávejte pod … (inertní plyn specifikuje výrobce) 

H-věty jsou stanovené v dokumentu Annex III Evropské unie, 67/548/EEC: Nebezpečné látky 

a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a 

pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány  

Tyto věty upozorňující na nebezpečí jsou používány mezinárodně a nejenom v Evropě. Na 

celosvětové úrovni se však nyní prosazuje Globálně harmonizovaný systém klasifikace a 

označování chemikálií (GHS). Evropská unie ho přijala v roce 2008 a postupně na něj bude 

přecházet v letech 2010 až 2015. GHS je velmi podobný předešlé klasifikaci. [6] 

Příklad: 

 H1: Výbušný v suchém stavu 

 H2: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení 

 H3: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení 

 H4: Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny 

 H5: Zahřívání může způsobit výbuch 

 H6: Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C4%9B_harmonizovan%C3%BD_syst%C3%A9m_klasifikace_a_ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_chemik%C3%A1li%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C4%9B_harmonizovan%C3%BD_syst%C3%A9m_klasifikace_a_ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_chemik%C3%A1li%C3%AD
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2.4 Odpovědnost za bezpečnou přepravu nebezpečných věcí  

      dle dohody ADR a řádu RID                

 

  

2.4.1 Dle dohody ADR                

Bezpečností poradce dle 1.8.3 Dohody ADR (dále BP) 

Je jmenován statutárním orgánem podle ustanovení 1.8.3.1 Dohody ADR. Jeho působnost a 

odpovědnosti z hlediska pracovní náplně, jsou dány ustanovením 1.8.3.3 Dohody ADR.  

Nemá oprávnění k vydávání přímých příkazů a pokynů.  

a) dohlíží na dodržování předpisů při přepravě nebezpečných věcí 

b) s VOJ zpracovává Podnikovou směrnici, případně dílčí směrnice 

c) pokud zjistí, nebo mu jsou oznámeny odchylky od stanovených předpisů, okamžitě 

činí opatření u VOJ případně jejich nadřízených. Při opakování činí důrazná opatření 

d) ověřuje, zda zaměstnanci účastnící se přepravy, nakládky a vykládky nebezpečných 

věcí mají k dispozici podrobné směrnice a pokyny a jsou řádně pro tyto činnosti 

vybaveni 

e) uplatňováním kontrolních postupů zajišťuje, aby byly plněny stanovené požadavky 

f) radí podniku v činnostech souvisejících s přepravou nebezpečných věcí 

 

Stručný obsah z  povinnosti vedoucích organizačních jednotek, nebo jimi pověřených 

osob (dále jen VOJ) 

Jejich působnost je v rozsahu jejich pracovních úkolů daných §74 Zákoníku práce, pracovní 

smlouvou a ostatními podnikovými organizačními normami. Jejich úkolem je zejména 

kontrolovat plnění povinností pověřených osob a koordinovat jejich činnost k zajištění úkolů 

v dané organizační jednotce. VOJ můžou uvedenou povinností pověřit jiného podřízeného 

pracovníka zařazeného na odpovídající pozici. 

a) sleduje a kontroluje plnění úkolů ze strany pověřených osob 

b) vyhotovuje záznamy o zjištěních, záznamy musí být předány BP a osobám na pozicích 

oprávněných činit rozhodnutí 

c) zajišťuje kontroly dopravních prostředků a materiálů v objektech, za které odpovídá[5] 
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Pověřené osoby (dále PO) 

Pracovníci, kteří na základě pracovní smlouvy a podnikových organizačních norem 

odpovídají za dodržování předpisů Dohody ADR na daném pracovišti nebo pozici: 

a) v rámci svých působností daných Podnikovou směrnicí, případně Dílčí směrnicí pro     

danou činnost a pozici zajišťuje plnění stanovených úkolů a postupů, 

b) zjištěné nedostatky musí neprodleně řešit a odstranit, nedostatky v řídících procesech 

musí sdělit BP, 

c) v rámci své působnosti spolu s BP a VOJ vypracovává dílčí směrnice pro jednotlivé 

činnosti. Dle těchto směrnic provádí školení jednotlivých pracovníků ve své 

působnosti 

d) zajišťuje kontroly dodržování směrnic ze strany pracovníků ve své působnosti.[5] 

 

Odesílatel v procesu přepravy 

Role odesílatele v procesu přepravy není nezanedbatelná, neboť pouze odesilatel, zpravidla 

výrobce, zná nebo by mě znát nejlépe povahu zboží, které předává k další přepravě. Odesilatel 

by si proto měl být vědom své nemalé odpovědnosti za možné negativní důsledky plynoucí ze 

zanedbání povinností při nakládce zboží, a v žádném případě by se neměl spoléhat pouze na 

znalosti a zkušenosti řidiče, jemuž zásilku předává.[5] 

 

Přehled povinností dle dohody ADR 

a) předat dopravci řádně a úplně vyplněné průvodní doklady, 

b) zatřídit a předat k přepravě pouze nebezpečné věci, jejichž přeprava je dovolena, 

c) předat nebezpečné věci k přepravě pouze, jsou-li dodržena ustanovení o způsobu přepravy 

nebezpečných věcí, 

d) dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky, 

e) použít k balení nebezpečných věcí pouze schválené a předepsané obaly, 

f) zatřídit, zabalit a označit kusy nebezpečných věcí nápisy a bezpečnostními značkami, 

g) označit kontejner bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu, 

h) ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, 

i) zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě a  uchovávat po dobu 2 let 

předepsané doklady.[5] 
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 Dopravce v procesu přepravy 

a) zajistit, aby v dopravní jednotce byly při přepravě řádně a úplně vyplněné průvodní 

doklady, 

b) zajistit, aby pro přepravu nebezpečných věcí byla použita dopravní jednotka k tomu 

způsobilá a vybavená předepsanými doklady, 

c) zajistit, aby přepravu prováděla pouze osádka dopravní jednotky složená z držitelů 

odpovídajících osvědčení, 

d) převzít k přepravě a přepravovat pouze nebezpečné věci, jejichž přeprava je dovolena, 

e) zajistit dodržení ustanovení o nakládce, včetně zákazu společné nakládky, vykládce, 

manipulaci, zajištění nákladu, provozu dopravní jednotky a dozoru nad ní, 

f) zabránit úniku látek nebo poškození přepravovaných věcí a nepřevzít k přepravě 

nebezpečné věci, u nichž je jejich obal poškozený nebo netěsný, 

g) zajistit, aby v případě nehody nebo mimořádné události členové osádky vozidla provedli 

opatření uvedená v písemných pokynech pro řidiče vozidla, 

h) provádět přepravu dopravní jednotkou označenou bezpečnostními značkami a označením 

vztahujícím se k nákladu, 

i) převzít k přepravě pouze kontejner označený bezpečnostními značkami a označením 

vztahujícím se k nákladu, 

j) používat dopravní jednotku vybavenou předepsanou výbavou, 

k) dodržet ustanovení o způsobu přepravy nebezpečných věcí, 

l) vybavit dopravní jednotku hasicími přístroji, 

m) ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí a 

n) uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady. [5] 

 

 Příjemce v procesu přepravy 

a) ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, 

b) dodržet ustanovení o vykládce, čištění a dekontaminaci vozidla, 

c) zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě a 

d) uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady. 

 

Povinnosti dopravce, odesílatele a příjemce musí být zajištěny i v případě, že jde o přepravu 

pro vlastní potřeby.[5] 
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2.4.2 dle řádu RID 

Železnice, která přijala zboží s nákladním listem k přepravě, odpovídá za provedení přepravy 

zásilky po celé přepravní cestě až do jejího předání příjemci. Každá následující železnice 

s tím, že převezme zboží s nákladním listem vstupuje do přepravní smlouvy podle tohoto 

dokladu a přejímá na sebe závazky, které z tohoto vyplývají. Je přesně specifikováno, kdy 

železnice odpovídá za škodu úplnou, nebo částečnou až do doby předání příjemci kdy je 

zproštěna této odpovědnosti. Rovněž jsou stanovené dodací lhůty během přepravní cesty.[6] 

 

Bezpečností poradce dle 1.8.3 řádu RID (dále BP a RID) 

Hlavním úkolem bezpečnostního poradce, při zachování odpovědnosti vedoucího podniku, je 

snažit se všemi vhodnými prostředky a opatřeními v mezích příslušných činností uvedeného 

podniku usnadnit provádění těchto činností v souladu s platnými předpisy a co 

nejbezpečnějším způsobem.[6] 

 

Odesilatel v procesu přepravy: 

Odesílatel je povinen podat k přepravě zásilku nebezpečných věcí odpovídajícím podmínkám 

RID. 

a) ujistit se, že je nebezpečný náklad klasifikován podle RID a jeho přeprava je povolena, 

b) použít jen obaly, velké obaly, velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) a cisterny 

(kotlové vozy, bateriové vozy, vozy s odnímatelnými cisternami, přemístitelné 

cisterny, nádržkové kontejnery nebo MEGC), které jsou přepravu dotyčného nákladu 

připuštěny a jsou patřeny vhodnými a předepsanými nálepkami a označeními, 

c) dbát na podmínky o způsobu odeslání a omezení (vymezení)výpravních oprávnění, 

d) starat se o to, aby také nevyčištěné a neodplyněné prázdné vozy byly odpovídajícím 

způsobem označeny a polepeny a aby byly právě tak neprodyšně uzavřeny jako 

v naplněném stavu. [6] 

 

Dopravce v procesu přepravy: 

Dopravce, který přejímá nebezpečné věci v místě odeslání zboží, má v rámci 

reprezentativními namátkovými kontrolami 

a) zkontrolovat, zda nebezpečné věci, které se mají přepravit, je dovoleno přepravovat 

b) přesvědčit se že předepsané podklady jsou připojeny k přepravnímu dokladu a že 

budou předány dále, [6] 
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c) přesvědčit se kontrolou pohledem, že vozy a náklad nevykazují viditelné netěsnosti 

nebo trhliny, že nechybí součásti výstroje atd. 

d) přesvědčit se, že u cisternových vozů a ostatních vozů použitých k přepravě 

nebezpečných věcí není překročeno datum příští zkoušky 

e) zkontrolovat, zda vozy nejsou přeloženy 

f) přesvědčit se, zda jsou na vozech umístěny předepsané velké nálepky a označení.[6] 

 

Příjemce v procesu přepravy: 

Příjemce je povinen, nezdržovat příjem nákladu bez nutného důvodu a po vyložení prověřit, 

zda jsou podmínky RID 

a) pro předepsané čištění a zbavení jedů u vozů a kontejnerů splněny 

b) dbát na to, aby úplně vyložené a vyčištěné, odplyněné a jedů zbavené vozy a 

kontejnery neměly již více viditelné velké nálepky a oranžové označení.[6] 

 

2.5 Státní správa a státní odborný dozor 

V silniční přepravě: 

  státní správu podle tohoto zákona vykonává Ministerstvo dopravy a dopravní úřady. 

Dopravními úřady jsou 

a) Magistrát hlavního města Prahy, magistráty statutárních měst a obecní úřady obcí s 

rozšířenou působností ve věcech městské autobusové dopravy a taxislužby a 

b) Krajské úřady v ostatních věcech. 

      Nestanoví-li tento zákon jinak, určuje se místní příslušnost dopravního úřadu podle sídla 

účastníka řízení, jde-li o právnickou osobu, nebo místa podnikání účastníka řízení, jde-li o 

fyzickou osobu. 

     Státní odborný dozor v silniční dopravě vykonávají dopravní úřady, celní úřady a 

Ministerstvo dopravy. Dopravní úřady a celní úřady vykonávají ve svém správním obvodu 

státní odborný dozor ve všech věcech, které nenáleží Ministerstvu dopravy. Ministerstvo 

dopravy vykonává státní odborný dozor v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě 

osob. Při výkonu státního odborného dozoru dozírají, zda dopravci, odesílatelé, příjemci, 

provozovatelé terminálů nebo řidiči dodržují podmínky a plní povinnosti stanovené tímto 

zákonem a přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím práva cestujících v 

autobusové a autokarové dopravě a zda provozují dopravu podle uděleného povolení. Celní 

úřady vykonávají státní odborný dozor nad prací osádek vozidel ve vnitrostátní a v 
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mezinárodní silniční nákladní dopravě a ve věcech mezinárodní dopravy osob a podávají 

dopravním úřadům nebo Ministerstvu dopravy návrhy na zahájení řízení o uložení pokuty 

podle § 35. Jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru stanoví 

prováděcí právní předpis. 

     Řidič vozidla je povinen umožnit orgánům státního odborného dozoru, obecní policii a Policii 

České republiky přístup k záznamovému zařízení a taxametru. 

     Pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech 

silniční dopravy ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru 

spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis. Celník se při výkonu 

státního odborného dozoru ve věcech silniční dopravy prokazuje způsobem stanoveným v 

zákoně o Celní správě České republiky. 

     Vrchní státní dozor vykonává ve všech věcech silniční dopravy Ministerstvo dopravy. Vrchní 

státní dozor dozírá na výkon státního odborného dozoru vykonávaného dopravními úřady.[2] 

  

V železniční přepravě: 

správní úřad Drážní úřad jako orgán státní správy se sídlem v Praze, který je podřízen 

Ministerstvu dopravy. 

V čele Drážního úřadu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy; ministr 

dopravy schvaluje rovněž statut Drážního úřadu. 

 Zřizuje se Drážní inspekce jako správní úřad podřízený Ministerstvu dopravy. Drážní 

inspekce se člení na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. Sídla a územní působnost 

územních inspektorátů stanoví generální inspektor. 

V čele Drážní inspekce je generální inspektor, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh 

ministra dopravy a spojů. 

Drážní inspekce je organizační složkou státu se sídlem v Praze. 

Statut a organizační řád Drážní inspekce schvaluje ministr dopravy a spojů. [9] 

 

Drážní inspekce 
 

Drážní inspekce provádí zjišťování příčin a okolností vzniku závažných nehod v drážní 

dopravě a nehod popřípadě ohrožení stanovených prováděcím právním předpisem. Přitom 

zjišťuje nedostatky ohrožující bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy a jejich 

příčiny. Při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí Drážní inspekce 

postupuje tak, aby provozování dráhy a drážní dopravy bylo obnoveno co nejdříve. Fyzické a 
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právnické osoby dotčené mimořádnou událostí jsou oprávněny vyžadovat informace o 

zahájení a průběhu šetření mimořádné události a vyjadřovat se k jeho závěrům. Výsledky 

šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události projedná Drážní inspekce s 

provozovatelem dráhy a dopravcem zúčastněnými na mimořádné události a s Drážním 

úřadem a vyrozumí o nich fyzické a právnické osoby dotčené mimořádnou událostí. Šetření 

podle tohoto odstavce nenahrazuje řízení podle zvláštního zákona a probíhá nezávisle na něm. 

Došlo-li k závažné nehodě v drážní dopravě, k nehodě nebo ohrožení stanovenému 

prováděcím právním předpisem v pohraničním úseku dráhy a není možné určit, zda místo 

mimořádné události leží na území České republiky, dohodne se Drážní inspekce s inspekčním 

orgánem příslušného členského státu ES na způsobu zjištění příčin a okolností mimořádné 

události v drážní dopravě. 

 Při zjišťování příčin a okolností mimořádných událostí jsou inspektoři Drážní inspekce 

oprávněni 

- vstoupit na místo mimořádné události, na související prostor dráhy a do drážního vozidla 

zúčastněného na mimořádné události, 

- zajišťovat důkazy související s vyšetřováním příčin a okolností vzniku mimořádné události 

včetně výstupů ze záznamových zařízení umístěných v drážním vozidle zúčastněném na 

mimořádné události a kontrolovat odstraňování trosek drážního vozidla a pevných zařízení 

potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy pro účely zkoumání, 

- vyžádat si okamžitý přístup k výsledkům ohledání ostatků obětí závažné nehody nebo 

nehody a k výsledkům vyšetřování zaměstnanců dopravce zúčastněných na mimořádné 

události, 

- vyžadovat podání vysvětlení od zaměstnanců dopravce zúčastněných na mimořádné události 

a od dalších svědků mimořádné události, 

- vyžádat si od provozovatele dráhy, dopravce a Drážního úřadu další údaje nebo záznamy 

vztahující se k zjišťování příčin a okolností mimořádné události. 

Drážní inspekce podá podnět drážnímu správnímu úřadu na zahájení řízení o přechodném 

omezení drážní dopravy na nezbytně nutnou dobu, vyžaduje-li to zajištění bezpečného 

provozování dráhy a drážní dopravy při vzniku mimořádné události, a po zjištění jejich příčin 

a okolností podle povahy věci podá návrh na zahájení řízení 

- o odejmutí osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní a regionální (§ 23a), 

- o odejmutí osvědčení dopravce (§ 34h), 

- o rozhodnutí o nezpůsobilosti drážního vozidla k provozu (§ 44), [9] 
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- o rozhodnutí o nezpůsobilosti určeného technického zařízení v provozu (§ 48). 

Drážní inspekce oznamuje Evropské železniční agentuře do 7 dnů zahájení šetření příčin a 

okolností vzniku mimořádných událostí na dráze celostátní a regionální. O výsledcích šetření 

příčin a okolností vzniku mimořádných událostí vypracuje zprávu, kterou poskytne Evropské 

železniční agentuře, vlastníku dráhy, provozovateli dráhy, dopravci, Drážnímu úřadu a 

příslušnému orgánu členského státu Evropské unie, pokud se na mimořádné události podílel 

dopravce usazený v tomto členském státě. Pokud Drážní inspekce na základě výsledků šetření 

příčin a okolností vzniku mimořádné události přijme ve zprávě bezpečnostní doporučení, jsou 

vlastník dráhy, provozovatel dráhy nebo dopravce povinni přijmout opatření k zajištění 

bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy a přijatá opatření oznámit Drážní inspekci. 

Vzor zprávy o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události stanoví 

prováděcí právní předpis. 

Drážní inspekce zveřejní do 30. září kalendářního roku výroční zprávu o šetření příčin a 

okolností vzniku mimořádných událostí za uplynulý kalendářní rok. Tuto zprávu poskytne 

Evropské železniční agentuře. [9] 

 

3. Zhodnocení stávajících metod přeprav a rizik ADR/RID 
Pro vyhodnocení stávajícího stavu z hlediska bezpečnosti, je důležité zaměřit se na 

bezpečnostní hrozby a rizika plynoucí z přeprav nebezpečných věcí: 

dle Dohody ADR/ Řádu RID. 

 

3.1 Definice pojmů a kritéria pro vyhodnocení bezpečnosti přeprav 

ADR/RID 
Základními pojmy, se kterými v textu dále pracuji, vychází ze sborníku Česká bezpečnostní 

terminologie z roku 2002, editovaného Petrem Zemanem. Zde je definována bezpečnost, 

ústřední pojem mé práce, jako stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby 

pro obyvatelstvo a životní prostředí. Důležité pojmy jsou hrozba a riziko. [10] 

Hrozba je primární, mimo nás nezávisle existující, vnější fenomén, který může nebo chce 

poškodit konkrétní hodnotu. Závažnost hrozby, je přímo úměrná povaze hodnoty a toho, jak si 

danou hodnotu ceníme. Hrozba může být jevem přírodním, definovaným fyzikálně, tedy 

hrozbou neintencionální, nebo naopak jevem působeným či zamyšleným činitelem nadaným 

vůlí, úmyslem (lidský jedinec či kolektiv), a pak se jedná o hrozbu intencionální. [10] 
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Riziko je pravděpodobnost, že dojde ke škodlivé události, jež postihne danou hodnotu. Jde o 

odvozenou závislou proměnnou, která se dá kvantifikovat. Je vyjádřeno pomocí 

pravděpodobnosti či četnosti nehody a velikosti nebo závažnosti následků. 

Zatímco hrozeb se obáváme, rizika poměřujeme a podstupujeme. 

Hrozba a riziko v návaznosti na přepravu nebezpečných věcí a s tím související zajištění 

bezpečnosti má přímou úměrnost nehodě a mimořádné události. [10] 

Dopravní nehoda  

Dopravní nehodou rozumíme „nepředvídatelnou, ale zpravidla předvídatelnou událost, která 

vznikla během provozu na dopravní cestě a měla za následek škodu na životě, zdraví nebo 

majetku či jiný, zvlášť závažný následek. Pro účely IZS se vychází ze dvou pojmů dopravní 

nehody. První pojem vychází ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změně některých zákonů, kde v § 47 je uvedeno, že dopravní nehoda je 

událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala 

nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby 

nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.  Druhé pojetí 

dopravní nehody vychází pro účely Katalogového souboru typových činností složek IZS STČ 

08/IZS, kde za dopravní nehodu je označena taková mimořádná událost, při které v souvislosti 

s provozem na dálnici, silnici, místní nebo účelové komunikaci, kde bezprostředně hrozí nebo 

je přímo ohrožen život nebo zdraví osob, případně hrozí či vznikla škoda na majetku nebo na 

životním prostředí, která podléhá oznamovací povinnosti. [9] 

Z výše uvedeného textu lze vybrat některé pojmy a dále je podrobněji vysvětlit. Mezi jeden z 

pojmů patří předvídatelnost. 

Předvídatelnost dopravní nehody lze rozdělit do dvou skupin. V prvé řadě se jedná o 

předvídatelnost reálnou, kde předvídání konkrétní události je, že s nevětší mírou 

pravděpodobnosti dojde k dopravní nehodě. V daném okamžiku existuje konkrétní příčina 

dopravní nehody. Jako příklad lze uvést řidiče vozidla, který svou rychlou a riskantní jízdou 

předjíždí v nepřehledném úseku na frekventované silnici. Do druhé skupiny lze zařadit 

předvídání dopravní nehody jako abstraktně možné události. Tato nehoda může teoreticky 

nastat, jestliže je naplněna řada souvisejících příčin a podmínek. Zde lze o vzniku dopravní 

nehody hovořit tak, že pravděpodobnost vzniku faktické dopravní nehody je velmi malá a je 

vázaná řadou příčin a podmínek. Nepředvídavost vzniku dopravní nehody v sobě obsahuje 

určitý prvek nedbalosti, nezodpovědnosti a lhostejnosti účastníka silničního provozu. 
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Hovoříme-li o dopravní nehodě nepředvídatelné, lze tedy vycházet z toho, že se jedná o 

událost náhlou a neočekávanou, které v sobě obsahuji i překvapení účastníka. Moment 

překvapení je ve velké míře závislý i na psychických dispozicích řidiče. Dále lze do této 

skupiny zařadit stupeň předvídatelnosti dopravní nehody, celkovou situaci silničního provozu 

a další okolnosti, které mají na nepředvídatelností vzniku dopravní nehody zejména podíl z 

časového hlediska. Dalším znakem dopravní nehody je pohyb dopravního prostředku po 

dopravní cestě, tedy provoz. Za dopravní cestu je považována i účelová komunikace, tedy 

cesta, která slouží spojení jednotlivých objektů s ostatními pozemními komunikacemi.  

Mezi pojmové znaky lze zařadit i následek, tedy způsobení škody na životě, zdraví majetku 

nebo způsobení jiného, zvlášť závažného následku. Za škodu lze považovat reálnou újmu, ale 

i újmu, které hrozí v souvislosti s únikem nebezpečných látek do okolí. V tomto případě lze 

hovořit i o obecném ohrožení. [9] 

Každá dopravní nehoda je charakterizována dvěma komponenty: 

a) nehodovým jednáním, kde jej pokládáno jednání účastníka dopravy, který svým konáním 

nebo opomenutím způsobil dopravní nehodu,  

b) nehodovou událostí, kdy lze předpokládat konkrétní projev dopravní nehody. 

Mimořádnou událostí lze vymezit dle z. č. 239/2000 Sb., o IZS, kde § 2 písm. b) uvádí, že za 

mimořádnou událost lze považovat škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a 

vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.  

Pro účely dopravní nehody vozidla převážející nebezpečné látky lze mimořádnou událost 

vymezit negativně a to z pohledu typových činností na místě události. O mimořádnou událost 

nepůjde v případě, že dopravní nehoda lze vyřešit podle zvláštního předpisu na místě a u 

dopravních nehod, u kterých při odstranění následků (likvidačních nebo obnovovacích 

pracích) asistuje pouze jedna složka IZS.  

Problematiku silniční přepravy nebezpečných chemických látek lze považovat za nejsložitější 

a nejméně zmapovanou. Dopravní nehody při přepravě nebezpečných věcí představují velký 

problém, protože únik přepravovaných nebezpečných věcí může způsobit i trvalé poškození 

zdraví, majetku a životního prostředí. Počet dopravních nehod s účastí vozidla s nákladem 

ADR se ročně pohybuje cca 200 nehod. Při těchto nehodách převažují nehody vozidel 
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přepravujících nebezpečné kapalné látky, kterých je přepravováno nejvíce. [2] 

 

Příklad havárie nebezpečných věcí: 

Havárie cisterny s technickým benzínem 

Explodující benzin ze vznícené cisterny ohrožoval obyvatele nedaleké vesnice Kozlov 

Následky apokalyptické havárie likvidovali hasiči nepřetržitě celou noc. Ještě dopoledne byla 

dálnice zablokovaná ohořelými zbytky kamionu, v němž uhořel jeho devatenáctiletý řidič z 

Prahy. 

Hořící benzin, který po havárii vytékal z cisterny, navíc ohrožoval i kilometr vzdálenou obec 

Kozlov, kam kapalina dotekla kanalizačním korytem a potrubím „V první moment to bylo 

opravdu škaredé, voda v potoce úplně vařila, kanály směrem od dálnice bouchaly, kanalizací 

šel oheň. 

Kamion havaroval poté, co pravděpodobně při předjíždění svou pravou přední částí zachytil 

o zadní část jiného kamionu, jedoucího před ním. Po střetu dostal smyk a převrátil se. Poté 

cisterna s unikající hořlavinou vybuchla a vznítila se. V následném mohutném požáru hořel i 

stometrový úsek stráně na pravé straně dálnice, díky vysokému žáru ohně byl poškozen i beton 

vozovky. Více než polovina ocelové cisterny při požáru doslova shořela. Dosud není s jistotou 

známo, odkud a kam kamión cisternu s benzinem vezl a zda při tom neporušil předpisy, 

které převážení těžkých nebezpečných nákladů upravují. Kamion však pravděpodobně jel ze 

Slovenska.  

V cisterně kamionu bylo zhruba 33 tisíc litrů kapaliny, která chemickým složením 

odpovídala látce mezi lékařským a technickým benzinem. Zhruba dvacet tisíc litrů se z 

cisterny rozlilo do okolí, zbytek po uhašení plamenů hasiči přečerpaly do speciálních cisteren. 

Vyšetřovatelé dosud pouze předpokládají, že se kamion dostal do kolize při předjíždění. „ 

Údajně měla cisterna před havárií předjíždět dvě osobní auta. Obrázek č. 3 : Havárie cisterny 

  [9] 
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Mimořádná událost 

 1) Mimořádnou událostí v drážní dopravě je závažná nehoda, nehoda nebo ohrožení v drážní 

dopravě, která ohrožuje nebo narušuje bezpečnost, pravidelnost a plynulost provozování 

drážní dopravy, bezpečnost osob a bezpečnou funkci staveb a zařízení nebo ohrožuje životní 

prostředí. 

(2) Závažnou nehodou v drážní dopravě je srážka nebo vykolejení drážních vozidel, ke 

kterým došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy, s následkem smrti či újmy na 

zdraví nejméně 5 osob nebo škody velkého rozsahu.  

Nehodou v drážní dopravě je událost, k níž došlo v souvislosti s provozováním drážní 

dopravy s následkem smrti, újmy na zdraví nebo značné škody. Jiné mimořádné události se 

považují za ohrožení. 

(3) Provozovatel dráhy a dopravce jsou povinni 

a) neprodleně oznámit každou mimořádnou událost v drážní dopravě Drážní inspekci a 

současně každou závažnou nehodu a nehodu v drážní dopravě Policii České republiky, 

b) zajistit místo mimořádné události a provést dokumentaci stavu v době vzniku mimořádné 

události, 

c) zabezpečit uvolnění dráhy pro obnovení provozování dráhy nebo drážní dopravy, pokud 

tomu nebrání jiné okolnosti, a Drážní inspekce vydala k uvolnění dráhy souhlas, 

d) zjišťovat příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v případech 

stanovených prováděcím právním předpisem a činit opatření k jejich předcházení, 

e) odstraňovat zjištěné nedostatky při vzniku mimořádných událostí, jejich příčiny a škodlivé 

následky a ve stanovených termínech přijímat opatření určená k předcházení vzniku 

mimořádných událostí.[9] 

 

Příklad havárie nebezpečných věcí: 

VYKOLEJENÍ NÁKLADNÍHO VLAKU V BRNĚ-MALOMĚŘICÍCH 

V Brně-Maloměřicích vykolejil nákladní vlak. Při vykolení došlo k převrácení dvou cisteren a 

vykolejení jednoho taženého drážního vozidla. Převrácené cisterny při pádu poškodily dva 

stožáry trakčního vedení. Do poškozeného trakčního vedení následně narazil osobní vlak 

(Vranovice – Tišnov), který projížděl po vedlejší koleji. Předběžně byla odhadnuta škoda na 

3 440 000 Kč. Nikdo nebyl zraněn.  
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Obrázek č.4 : Mimořádná událost na železnici. 

 [9] 

Zdroj: Drážní inspekce  

 

3.2 Bezpečnost práce 

 

Právo na bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci je obsaženo v řadě významných 

mezinárodních dokumentů a je detailně zakotveno v právním řádu všech vyspělých zemí. Pro 

občany našeho státu je toto základní právo dáno Ústavou České republiky a to Listinou 

základních práv a svobod. Současně jsou mezinárodní závazky státu postaveny nad 

vnitrostátní legislativu. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci vyplývá ze zákoníku práce Zákon 262/2006 Sb., 

v platném znění 2014. V § 101 v bodu 1 se praví „ Zaměstnavatel je povinen zajistit 

bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení 

jejich života a zdraví, které se týkají výkonu práce (dále jen rizika)“. [9] 

V bodu 2 téhož paragrafu se říká „ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená 

zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a 

rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců, které zastávají. Tento 

paragraf upozorňuje na skutečnost, že ochrana zdraví a pracovní hygiena zahrnují nejen úrazy 

způsobené haváriemi a nehodami, ale i chronické působení látek na zaměstnance. [9] 

Od roku 2005 dochází k výrazné změně v podmínkách přeprav nebezpečných věcí a to tím, že 

je zakotvena nová část: Kapitola 1.10 Bezpečnostní předpisy 
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Pro účely této kapitoly se slovem „bezpečnost“ rozumí opatření nebo preventivní kroky ke 

snížení nebezpečí odcizení nebo zneužití nebezpečných věcí, v jehož důsledku by mohlo dojít 

k ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí. [9] 

 

Vzhledem k tomu, že každá lidská činnost je zdrojem rizika jak pro člověka, tak i pro životní 

prostředí, zvyšuje se s rostoucím počtem činností i celkové riziko z nich plynoucí. Nakonec se 

může riziko stát neúnosným. Je tedy nutno přijímat opatření na snížení míry zdravotního a 

ekologického rizika na společensky přijatelnou úroveň, neboť dosažení nulového rizika je 

prakticky nemožné. 

 

Proces, jehož cílem je optimalizace rizika, se nazývá hodnocení a řízení rizik. Tento proces 

má dvě části. První část procesu se zabývá identifikací, hodnocením a srovnáváním rizika, 

v druhé části procesu jsou přijímána opatření pro snížení rizika na únosnou míru. 

Definice rizika ponechává pro ukazatele rizika značnou volnost. Dva nejužívanější pojmy 

označující celé skupiny možných ukazatelů rizika jsou individuální riziko a riziko 

společenské. 

Individuálním rizikem se rozumí riziko jednotlivce pracujícího či žijícího v určité vzdálenosti 

možného výskytu nebezpečí. Společenské riziko se měří celkovou možnou újmou způsobenou 

populaci či životnímu prostředí v okolí. 

V přepravě nebezpečných věcí se nelze vyhnout riziku, neboť za vysokou spolehlivost je 

nutné platit. Příliš jistý režim má zpravidla špatný technologický výsledek, který se ve většině 

případů projeví snížením výkonu. Musí se proto hledat optimum řešení tak, aby produkce byla 

ještě ekonomicky výhodná a rizika s ní spojená ještě únosná. Firmy zabývající se přepravou 

nebezpečných věcí zpravidla usilují o snížení rizika. Ze zkušenosti však vyplývá, že se 

soustředí, jen na některé dílčí problémy. Ve většině případů neexistuje soustavné vyhledávání 

rizik a určení jejich opatření. Takto se samozřejmě stává, že peníze a práce vynaložené na 

zvyšování bezpečnosti práce se využívají neefektivně. Při přijímání a provádění opatření 

k prevenci rizik je nutné upřednostňovat uplatňování prostředků kolektivní ochrany před 

riziky oproti prostředkům individuální ochrany.  

Bezpečnost práce lze také chápat jako mnoho obchodních aktivit a má optimální hladinu, při 

jejímž překročení již návratnost vynaložených opatření přestává být rentabilní. 

Pokud vysoké náklady na bezpečnost vedou k nekonkurence schopnosti podniku, podnik 

končí. 
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Každý podnikový management si musí umět stanovit přiměřenou hladinu nákladů 

vynaloženou na zvýšení bezpečnosti. 

 

 

Cílem mé diplomové práce je vyhodnocení současných rizik z přeprav nebezpečných věcí, 

hodnocení rizik z vlastního průzkumu a navržení možných řešení při minimalizaci rizik 

v přepravě nebezpečných věcí. 

Celý proces identifikace nebezpečí, zhodnocení rizik a návrh opatření k minimalizaci rizik 

bude probíhat ve specifické rovině zaměřené výhradně na rizika vnikající z pohledu technika 

bezpečnosti práce při činnosti: přeprava nebezpečných věcí na silnici dle dohody ADR a 

železnici dle řádu RID. 

 

3.3 Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a 

zdraví zaměstnanců i veřejnosti při přepravě nebezpečných věcí. 

  

3.3.1  Analýza „Co kdyby“ 

Při výběru subsystémů k hodnocení jsem využila analýzu rizik „ Co kdyby…?“  

Analýza rizik je systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí – zdrojů 

rizika. Výstupem je odhad rizika pro zaměstnance, podnik nebo složky životního prostředí. 

Analýza typu „Co kdyby..?“se používá přístupu typu brainstorming, což volně přeloženo 

znamená, zasedání skupiny odborníků obeznámených s procesem. Toto zasedání je tvůrčí, 

navzájem si klade fundované otázky nebo vyslovuje námitky o možných nežádoucích 

událostech, a zároveň si na ně odpovídá. Tato technika vyžaduje, aby vedoucí analytik 

přizpůsobil základní koncepci analýzy konkrétní aplikaci. Tato metoda je často v praxi 

užívaná. 

Koncept analýzy „ Co kdyby..? „ vybízí tým, aby přemýšlel o otázkách, jež začínají otázkou 

 Co kdyby..? 

 - Co kdyby opomněl uzavřít ventil? 

Může však být vznesena i jakákoliv námitka týkající se bezpečnosti projednávané činnosti. 

-  Obávám se, že by mohlo dojít k nesprávnému uložení zásilky. 

Všechny otázky a odpovědi se zapisují a nakonec se rozdělí podle určitých oblastí do 

subsystémů. 
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Účelem analýzy je identifikovat ohrožení, ohrožující situace nebo konkrétní havarijní 

události, které by mohly způsobit nežádoucí následky. Jako výsledek vytváří analýza co 

kdyby seznam otázek a odpovědí o konkrétním procesu, činnosti. Může také vést 

k tabelárnímu seznamu ohrožujících situací, jejich následků, ochran proti nim a možnosti, jak 

tato rizika snížit.  

Vzhledem ke znalosti obou přeprav nebezpečných věcí, jsem se při výběru subsystémů 

zaměřila na vyhodnocení rizik plynoucích z činností: 

 Zaměstnance podílejícího se na přepravě nebezpečných věcí. 

 Řidiče, strojvedoucího nebezpečného nákladu. 

 Dopravní infrastrukturou (silnice, dálnice, železnice) 

 Technický stavem železničních vozů, silničních vozidel. 

 Kvalifikačními předpoklady přímých účastníků přeprav de ADR/RID. 

 Kvalifikačními předpoklady ostatních účastníků silničního provozu. 

 Povinou výbavou silničních a drážních vozidel pro prvotní zásah při nehodové 

události. 

 Selhání lidského faktoru.    

 Umístění a upevnění nákladu. 

Zhodnocení rizik a následné přijetí opatření těchto subsystémů je z hlediska bezpečné 

přepravy nebezpečných věcí dle ADR/RID klíčové. 

Při zjišťování otázek a námitek pro zhodnocení rizik při přepravě nebezpečných věcí dle 

ADR/RID jsem spolupracovala: 

Přeprava dle dohody ADR: 

Poradce pro přepravu nebezpečných věcí dle ADR. 

Ostatní zaměstnanci podílející se na přepravě nebezpečných věcí (vykládka, nakládka, balič, 

plnič, kalkulant, celní deklarant, majitel firmy, řidič, operátor, disponent, dispečer nákladní 

dopravy). 

 Dopravní policie ČR. 

 HZS 

 Technické služby města Jirkova a Chomutova 

 Autoškoly 
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Přeprava dle řádu RID:  

Poradce pro přepravu nebezpečných věcí. 

Ostatní zaměstnanci podílející se na přepravě nebezpečných věcí dle RID (posunovač, 

vozmistr, vozový disponent, nákladní kalkulant, strojvedoucí, výpravčí, dispečer). 

 železniční policie. 

 železniční HZS. 

 SŽDC – Správa železniční dopravní cesty. 

 DVI – vzdělávací institut železniční dopravy a přepravy. 

 Veřejnost, jakož účastník silničního provozu: Autoškola Omega 

 

3.3.2 Stanovení základních ukazatelů 

Rámcová charakteristika možných nebezpečí a z nich vyplývajících rizik, bezpečnosti a 

možných zdrojů úrazů apod. je zpracována formou tabulkového přehledu pro jednotlivé 

činnosti prováděné při přepravě nebezpečného zboží ADR/RID. Tabulka rovněž obsahuje 

opatření k omezení rizik. 

Tabulkový přehled pro vyhodnocení rizik vyplývajících ze současného stavu přepravy 

nebezpečných věcí z pohledu BOZP obsahuje: 

 

 Odhad pravděpodobnosti -                P   je stanoven dle stupnice vzestupně číslem 1 do 5 

 Pravděpodobnost  následků -            N  závažnost, je rovněž stanovena stupněm 1 až 5 

 Názor hodnotitele-                             H   je hodnocen 1 až 5 

 Míra rizika -                                       R   je stanovena mezi 0 až 125 / součin P x N x H/ 

 

Bodové hodnocení míry rizika je součinem hodnoty pravděpodobnosti, možných následků 

ohrožení a názoru hodnotitele. 

Kritéria pro hodnocení analýzy rizik metodou hodnocení pravděpodobnosti a následků. 

P -  Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

1. Nahodilá 

2. Nepravděpodobná 

3. Pravděpodobná 
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4. Velmi pravděpodobná 

5. Trvalá 

 

N-  Pravděpodobnost následků – závažnost 

1. Poranění bez neschopnosti 

2. Absenční úraz (s pracovní neschopností) 

3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5. Smrtelný úraz 

 

H- Názor hodnotitele 

1.  Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí 

 

R-  Míra rizika 

 0-3           bezvýznamné riziko 

 4-10         akceptovatelné riziko 

 11-50       mírné riziko 

 51-100     nežádoucí riziko 

 101- 125  nepřijatelné riziko 

Dosazením takto získaných hodnot do hodnotící tabulky dostáváme bodové hodnocení  na 

základě kterého jsme schopni zařadit příslušnou činnost do příslušné kategorie – 

 stupně rizika. 

  

I. R <   3   bezvýznamné riziko                 -      možno přijmout 

II. R 3-10   akceptovatelné riziko               -     zvýšit pozornost    

III. R 10- 50  mírné riziko                          -     potřeby nápravné činnosti 

IV. R 50- 100 nežádoucí vysoké riziko  -     nutno učinit bezprostřední opatření                                

V. R > 100  velmi vysoké riziko/nepřijatelné riziko/- zastavení činnosti!!! 
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Bodové rozpětí orientačně vyjadřuje naléhavost úkolů přijetí opatření je snížení rizika a -

prioritu bezpečnostních opatření. 

I. Zanedbatelné riziko, nejsou vyžadována zvláštní opatření. Nejedná se však o 

100% bezpečnost, proto je nutné na existující riziko upozornit. 

II. Akceptovatelné/ přijatelné/riziko. Je nutné zvážit náklady a možnosti případného 

řešení nebo zlepšení a zavést alespoň vhodná a přiměřená opatření organizační/ 

školení, běžný dozor apod./ 

III. Mírné riziko, i když urgentnost opatření není tak závažná jako u rizik kat.II je 

zpravidla nutno navrhnout a realizovat bezpečností opatření. 

IV. Nežádoucí riziko, vyžaduje urychlené provedení odpovídajících bezpečnostních 

opatření snižující riziko na přijatelnou úroveň. Na snížení rizika se musí přidělit 

potřebné zdroje. 

V. Nepřijatelné riziko, velmi vysoké riziko, závažné nehody, odstavení provozu. 

Z výše uvedeného je patrné, že v  tabulkách hodnocených rizik se jedná o hodnocení 

standardních (obecných) podmínek přepravy nebezpečných věcí, ty musí být dle konkrétní 

situace upřesněny případně doplněny odpovídajícím opatřením v technologickém nebo 

pracovním postupu pro danou přepravu ADR/RID.V případech, kdy nelze rizika zcela 

eliminovat, je třeba rizika alespoň snížit na nejmenší možnou míru a zbytkové riziko důsledně 

kontrolovat. 
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Tabulka č. 1:  Vyhodnocení rizik  

Subsystém 

ADR 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení závažnosti 

rizika 

P         N           H          R 

Současné bezpečnostní opatření 

 

 

Technický stav vozu 

ADR 

závada řízení, závada provozní brzdy, 

neúčinná nebo nefunkční parkovací 

brzda, opotřebení běhounu pláště pod 

stanovenou mez, defekt pneumatiky 

způsobený průrazem nebo náhlým 

únikem vzduchu, závada osvětlovací 

soustavy vozidla, nepřipojená, nebo 

poškozená spojovací hadice přípojného 

vozidla, upadnutí či ztráta kola vozidla, 

zablokování kol v důsledku 

mechanické závady, poškozená 

bočnice, utržená spojovací hřídel, 

závada závěsu pro přívěs, jiná 

technická závada.  

 

3 

 

5 

 

4 

 

60 

STK: Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí 

kontrola technického stavu, činnosti ústrojí a zařízení 

silničního vozidla. Zjištění, zda je vůz bez závad nebo má 

závady s porovnáním skutečného technického stavu vozidla 

s podmínkami stanovenými pro technický stav vozidla 

zákonem a prováděcím právním předpisem. Vizuální 

prohlídky technického stavu příslušníky dopravní policie ČR.  

Lhůty STK: 

- Nákladní automobil do 3,5t celkové hmotnosti od první 

registrace 4 roky, periodická 2 roky. 

- Přívěs do 750 kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy 

od první registrace 6 let, periodická 4 roky. 

- Přívěs nad 750g celkové hmotnosti s nájezdovou brzdou 

od první registrace 4 roky, periodická 2 roky 
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Tabulka č. 2: Vyhodnocení rizik  

Subsystém 

ADR 

 

Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení závažnosti 

rizika 

P         N           H          R 

Současné bezpečnostní opatření 

 

 

Umístění a upevnění 

nákladu na vozidle 

či jízdní soupravě 

 

 

 

Kvalifikační 

podmínky  

profesionálních 

řidičů a řidičů 

přepravující 

nebezpečný náklad 

 

 

Náklad bránící ve výhledu: 

omezení bezpečného řízení 

vozidla, nesprávné uložení 

nákladu, nedodržené těžiště, 

nedostatečné zajištění 

nákladu: poškození vozidla, 

smyk, neovladatelnost, 

převrácení vozidla 

 

Nesprávná jízda, 

neovladatelnost vozidla, 

nesprávné zajištění a uložení 

nákladu. 

Vysoké ohrožení 

obyvatelstva, životního 

prostředí 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

60 

 

 

 

 

60 

 

125 

Důsledné dodržování zákonu č. 361/2000 Sb. o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a o znění 

novel § 52 odst.2 

 

 

 

Průkaz profesní způsobilosti řidiče dle zákona č. 247/2000Sb. o 

získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel. Vyhláška č.167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 

247/2000 Sb. 

Absolvování školení pro přepravu nebezpečného zboží dle ADR. 

Platnost školení 5.let 
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Tabulka č. 3:  Vyhodnocení rizik  

 Subsystém 

ADR 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení závažnosti 

rizika 

P         N           H          R 

Současné bezpečnostní opatření 

 

 

Selhání 

lidského 

faktoru 

( řidič ADR) 

 

Selhání 

lidského 

faktoru 

(ostatní 

účastníci 

přepravy dle 

ADR) 

 

. 

Únava: nepozornost, nesprávná 

jízda 

 

 

 

Neznalost bezpečnostních opatření 

de Dohody ADR, nesprávné 

vyhodnocení možného nebezpečí 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

4 

 

80 

 

 

 

64 

 

Bezpečnostní přestávky a doba odpočinku dle NV 561/2006 Sb.,  čas 

vykládky a nakládky  dle NV 589/2006 Sb., lhůta pro stahování  

z karty řidiče dle NV 581/2010 Sb., omezení jízdy některých vozidel 

dle zákona č.361/2000 Sb., 

 

Školení ostatních osob podílející se na přepravě nebezpečných věcí dle 

dohody ADR. Platnost školení 5 let. 



      Bc. Martina Kroupová -  PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (ADR/RID) A INSTITUT BEZPEČNOSTNÍHO PORADCE 

  

42 
 

Tabulka č. 4:  Vyhodnocení rizik  

Subsystém 

ADR 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení závažnosti 

rizika 

P         N           H          R 

Současné bezpečnostní opatření 

 

 

 

Technický 

stav silnic a 

dálnic 

 

 

 

Účastníci 

silničního 

provozu 

 

Nesprávná jízda, neovladatelnost 

vozidla. 

Vysoké ohrožení obyvatelstva, 

životního prostředí 

 

 

Neschopnost identifikace možného 

ohrožení v důsledku neznalosti 

bezpečnostního značení. 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

45 

 

 

 

 

100 

 
Stavebně-technických parametry: sledování trasy přepravy nebezpečných věcí 
a vyhodnocení z hlediska prostoru, tj. šířkové, směrové a výškové parametry a z 
toho vyplývající měření šířky jízdního pásu, šířky jízdních pruhů, poloměry 
směrových oblouků, příčné a podélné sklony, rozhledové vzdálenosti, 
hodnocení povrchu vozovky - stav mokrý, suchý, zledovatělý, způsob posypu, 
výtluky, podélné a příčné nerovnosti, 
stav a správnost dopravního značení 
stav svodidel, umístění stromů, okolí PK 

 

Znalost základních identifikací přeprav nebezpečných věcí na základě 

vlastního vzdělávání. 
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Tabulka č. 5:  Vyhodnocení rizik  

Subsystém 

ADR 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení závažnosti 

rizika 

P         N           H          R 

Současné bezpečnostní opatření 

 

 

Povinné 

vybavení 

vozidla pro 

prvotní zásah 

dle ADR 

 

 

Povinné 

vybavení 

silničních 

vozidel 

 

 

 

 

Nemožnost včasného prvotního 

zásahu při havárii, mimořádné 

události přeprav nebezpečných 

věcí. 

 

 

Nemožnost včasného prvotního 

zásahu při havárii, mimořádné 

události. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

64 

 

 

 

 

45 

 
Každá dopravní jednotka musí být vybavena: alespoň jedním zakládacím 
klínem, dvěma stojacími výstražnými prostředky, ruční svítilnou pro každého 
člena osádky, výstražnou vestou pro každého člena osádky, další OOPP a 
nezbytné vybavení dle písemných pokynů přepravy (ochranné obleky, brýle, 
rukavice, obuv, ochrana dýchacích cest. Sorbenty, sorpční rohože, havarijní 
tmely pro utěsnění prasklin, ucpávky kanálových vpustí, sběrná nádoba, 
lopata, koště, hasicím přístrojem dle hmotnosti vozidla. 
 
 
 
 

Povinná výbava silničních vozidel: Vyhláška 341/2002 Sb., 
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Tabulka č. 6:  Vyhodnocení rizik  

Subsystém 

ADR 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení závažnosti 

rizika 

P         N           H          R Současné bezpečnostní opatření 

 

Povinné 

vybavení 

nákladních 

silničních 

vozidel  

 

Nemožnost včasného prvotního 

zásahu při havárii, mimořádné 

události.   

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

64 

Náhradní elektrické pojistky, jedna od každého užitého druhu, pokud jsou 

v elektrické instalaci používány, jedna náhradní žárovka (výměnného 

zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu užívaného v 

zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci, a nářadí nutné k 

jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení, 

příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky 

přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo 

jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z 

největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části 

způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku, klíč na matice 

(šrouby) kol vozidla 

náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně upevněno v 

držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do 

držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více 

rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry 

nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry. 

Auto-lékárnička v pouzdře s charakteristickým označením. 

Výstražný trojúhelník. 
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Tabulka č. 7:  Vyhodnocení rizik  

Subsystém 

ADR 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení závažnosti 

rizika 

P         N           H          R 

Současné bezpečnostní opatření 

ADR 

 

Doporučené 

vybavení 

silničních 

vozidel  

 

Neefektivnost včasného prvotního 

zásahu při havárii, mimořádné 

události.   

 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

60 

Vlečné lano předepsané délky s oky pro uchycení a s červeným praporkem 

měřič tlaku vzduchu v pneumatikách 

kanystr s rezervou paliva (alespoň 5 litrů) 

zásoba destilované vody (alespoň 2 litry) 

hasicí přístroj 

1-2 kolové šrouby nebo matice 

bateriová svítilna 

pracovní rukavice 

hadr nebo papírové utěrky 
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Tabulka č. 8:  Vyhodnocení rizik  

Subsystém 

RID 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení závažnosti 

rizika 

P         N           H          R 

Současné bezpečnostní opatření 

RID 

 

Technický 
stav vozu RID 

Možné závady: 
 správnost a úplnost označení a nápisů dle 

TP,narážecí ústrojí (typ, výška nad rovinou 

temene koleje), tahadlové ústrojí (typ, 

výška nad rovinou temene koleje), dvojkolí 

(rozkolí, jízdní obrys kola), úplnost a 

funkčnost brzdové výstroje včetně 

stacionární zkoušky těsnosti, funkce 

odbrzďovače a zajišťovací brzdy, důležité 

rozměrové parametry včetně kontroly 

obrysu skutečná hmotnost, hmotnost na 

jednotlivá kola,průměrná skutečná 

hmotnost na nápravu vztah mezi 

hmotnostmi na kolo téhož dvojkolí těsnost 

proti úniku mazadel,stav důležitých dílů 

vozidla (úchyty dílu proti pádu na trať, 

odpružení, pojezd, spojkové hadice brzdy a 

napájecího potrubí),úplnost vybavení vozu 

dle TP,úplnost dokladů vozu (např. zápisy 

o kontrole hlavních agregátů, tlakových 

nádob)kontrola madel, stupaček,funkčnost 

ovládacích mechanizmů,provedení úchytek 

pro umístění plomb 

 

 

3 

 

3 

 

4 
 

45 

 

Železniční nákladní vozy (dále jen „vozy“) je nutno udržovat tak, aby 

svým technickým stavem vyhovovaly požadavkům Zákona č. 266/1994 

Sb a jeho prováděcích vyhlášek (viz čl. 170). 

Vozy svou konstrukcí a technickým stavem musí odpovídat požadavkům 

bezpečnosti drážní dopravy, obsluhujících osob, přepravovaných osob a 

věcí. Tyto skutečnosti jsou dokladovány rozhodnutím DÚ o schválení 

typu vozu. 

Vozy musí mít technickou způsobilost prokázánu vydaným osvědčením o 

shodě se schváleným typem. O schválení typu rozhoduje Drážní úřad. 

Vozidla neschváleného typu lze provozovat pouze pro účely zkušebního 

provozu a to jen na dobu potřebnou pro tento účel a s povolením DÚ, 

nebo jako vozidlo pro technologickou obsluhu výroby 

Schvalování způsobilosti podléhají i vozy již provozované, pokud u nich 

došlo k podstatným změnám, kterými se změnily technické parametry 

nebo provedení vozu. 
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Tabulka č. 9:  Vyhodnocení rizik  

Subsystém 

RID 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení závažnosti 

rizika 

P         N           H          R 

Současné bezpečnostní opatření 

 

 

 

Umístění a 

upevnění 

nákladu na 

voze 

 

 

Kvalifikační 

požadavky  

na  

strojvedoucího 

 

 

Rizika nesprávného uložení a 

zajištění nákladu na voze, 

zajištění/upevnění zboží, klouzavý 

způsob uložení 

 překročení zatížení nápravy (zatížení 

podvozku)nedostatečné zajištění proti 

převrhnutí a naklonění, nevhodné 

použití prostředků k zajištění 

nákladu, špatné rozložení nákladu ve 

voze. 

 

Porušení řádu pro zdravotní a 

odbornou způsobilost osob při 

provozování dráhy a drážní 

dopravy, který je obsahem 

vyhlášky Ministerstva dopravy č. 

101/1995 Sb. v platném znění 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

45 

 

 

 

 

25 

Důsledné dodržování: přílohy II k Úmluvě o vzájemném používání 

nákladních vozů v mezinárodní přepravě mezi železničními podniky 

RIV 2000, při přepravě nebezpečného zboží dle Řádu pro přepravu 

nebezpečného zboží po železnici RID 

 

 

 

 

Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a 

drážní dopravy, který je obsahem vyhlášky Ministerstva dopravy č. 

101/1995 Sb. v platném znění:zdravotní vyšetření - psychologické, 

neurologické, psychotesty, oční perimetry, barvocit, a mnoho dalších. 

Několikaměsíční praxi v dílnách na opravě lokomotiv. Půl roku zácvik na 

hnacím vozidle pod dohledem. Zkoušky u drážního úřadu ministerstva 

dopravy z legislativy, techniky, elektra, mechaniky, praktické aj. k získání 

licence strojvedoucího. Seznání tratí a místní výkony na posunu nejméně 

další půlrok. Zkoušky z ovládání vozidla dané trakce i konkrétního stroje, 

zkoušky z návěstních a dalších předpisů včetně přeprav dle RID, složené 

seznání (znalost) dané trati. Minimálně střední vzdělání zakončené 

maturitní zkouškou. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_dopravy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_dopravy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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Tabulka č. 10:  Vyhodnocení rizik  

Subsystém 

RID 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení závažnosti 

rizika 

P         N           H          R 

Současné bezpečnostní opatření 

 

 

Selhání 

lidského 

faktoru 

 strojvedoucí 

 

Selhání 

lidského 

faktoru 

(ostatní 

účastníci 

přepravy dle 

RID) 

 

. 

Únava: nepozornost, nesprávná 

jízda 

 

 

Neznalost bezpečnostních opatření 

de Řádu RID, nesprávné 

vyhodnocení možného nebezpečí 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

4 

 

125 

 

 

 

64 

 

Zákon 262/2006 Sb. –  hlava III, § 88,  

Nařízení vlády ze dne 6. Prosince 2006, kterým se stanoví odchylná 

úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě,  

§ 19. 

 

 

Školení ostatních osob podílející se na přepravě nebezpečných věcí dle 

Řádu. Perioda školení a následného přezkoušení 1x za rok. 
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Tabulka č. 11:  Vyhodnocení rizik  

Subsystém 

RID 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení závažnosti 

rizika 

P         N           H          R 

Současné bezpečnostní opatření 

 

 

 

Technický 

stav železnice 

 

 

 

Znalost 

ostatních 

účastníků 

silničního 

provozu 

přeprav dle 

RID 

 

Nesprávná jízda vaku, 

neovladatelnost vlakové soupravy, 

vykolejení. 

Vysoké ohrožení obyvatelstva, 

životního prostředí 

 

Neschopnost identifikace možného 

ohrožení v důsledku neznalosti 

bezpečnostního značení. 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

Předpis č. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává 

stavební a technický řád drah. 

 

 

 

 

 

Znalost základních identifikací přeprav nebezpečných věcí na základě 

vlastního vzdělávání. 
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Tabulka č. 12:  Vyhodnocení rizik  

Subsystém Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení závažnosti 

rizika 

P         N           H          R 

Současné bezpečnostní opatření 

 

 

 

Povinná 

výbava 

nákladní 

vlakové 

soupravy 

 

 

 

 

 

Nemožnost včasného prvotního 

zásahu při havárii, mimořádné 

události přeprav nebezpečných 

věcí. 

 

 

 

. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 
Vlakový zabezpečovač, vybavení vedením UIC, která umožňuje komunikaci s 
nadřízenými i s podřízenými vozidly v soupravě. 
Kapalina pro výplach očí, 
 fluoreskující bezpečnostní vesta (např. jak je uvedena v EN 471), přenosná 
svítilna, pár ochranných rukavic, ochrana očí (např. ochranné brýle).  
Doplňující ochranné prostředky předepsané pro určité třídy: úniková maska, 
lopata, hasicí přístroj 
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3.4 Vyhodnocení dle zjištěných rizik 

Jak vyplývá z hodnocení rizik přepravy nebezpečných věcí, jedná se o značně rizikový 

potenciál, a to i přes důkladné bezpečnostní předpisy a smlouvy, kterými se tyto dopravy řídí 

a kterým jsou podřízeny. Ovšem ani ty nejkvalitnější a nejpropracovanější předpisy nezabrání 

zcela haváriím a nehodám. V řadě případů se jedná o nerespektování platných obecně 

závazných právních norem, včetně pravidel provozu na pozemních komunikacích a 

nedostatek kázně, to vede každoročně ke značným hmotným škodám i ztrátám na životech.  

Na základě dopravních nehod a havárií vozidel přepravujících nebezpečné věci po silnici lze 

rovněž poukázat na skutečnost, že po pozemních komunikacích v České republice jsou často 

přepravovány nebezpečné věci, které nejsou vůbec deklarovány v nákladových listech či 

jiných dokladech o nákladu anebo jsou uváděny jiné látky, než které jsou převáženy. Často 

jsou také ve stanovených dokladech pro přepravu nebezpečných věcí převážené látky 

deklarovány v rozporu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných 

věcí (ADR). Tato skutečnost značně stěžuje práci zásahovým jednotkám  ( hasiči, Policie ČR, 

RZS  aj.) na místě havárie či dopravní nehody, neboť ty nastupují k likvidaci  jejich následků  

aniž by věděli, jaká chemikálie byla skutečně převážena. To pak stěžuje i výběr optimálních 

prostředků k minimalizování účinků a ochrany zdraví lidí a životního prostředí před 

dlouhodobými dopady či trvalými následky působení ve skutečnosti přepravovaných látek. 

 

Přeprava nebezpečných věcí po silnici 

Jako jedny z hlavních příčin nehod řidičů nákladních vozidel jsou udávány nesprávný způsob 

jízdy, nepřiměřená rychlost, nedání přednosti v jízdě, nesprávně uložený náklad a určitý podíl 

mají i technické závady na vozidle.  

 

Závady při uložení nákladu 

Závady na nákladu mohou v průběhu jízdy vést k poškození vozidla, ke smyku, jeho 

neovladatelnosti a dokonce k jeho převrácení.  

Velmi častou příčinou dopravních nehod je nesprávné uložení nákladu či jeho nedostatečné 

zajištění. Řada dopravních nehod souvisí i s tím, že řidiči často podceňují chování nákladu při 

jízdě. Toto platí zejména pro řidiče cisternových souprav. Naložená cisternová vozidla se při 

jízdě chovají různě podle druhu naloženého nákladu, tj. řidiči musí rozlišovat, zda se jedná o 

tekuté, zrnité či práškové látky, neboť tyto se chovají zcela jinak, než kusové zboží.  

Totéž platí pro vozidla či jízdní soupravy. 
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Technický stav vozidel 

Provozovatelé silniční nákladní dopravy zabývající se přepravou nebezpečných věcí a jejich 

zaměstnanci, musí ve značné míře věnovat pozornost technickému stavu vozů, vozidel. 

Přestože řada z nich prochází každoročně stanovenými technickými kontrolami, dochází k 

řadě dopravních nehod a havárií při přepravě nebezpečných věcí právě v důsledku špatného 

technického stavu pneumatik na vozidlech, špatného stavu brzd atd.  

 

Kvalifikační požadavky na řidiče 

Řada dopravních nehod vozidel přepravujících nebezpečné věci po silnici poukázala mj. také 

na nevyhovující systém školení řidičů k získání osvědčení o školení řidičů vozidel 

přepravujících nebezpečné věci. V současné době je uvedené periodické školení v rozmezí 

pěti let. Za pětileté období již nezaregistrují změny, ke kterým v dohodě ADR dochází každý 

lichý rok. 

 

Selhání lidského faktoru 

Řada dopravních nehod je způsobena únavou řidičů. Je zřejmé, že řidiči často nedodržují 

příslušná ustanovení AETR, týkající se předepsané doby řízení a doby odpočinků. Není 

výjimkou, že řidič řídí nepřetržitě více jak 4 hodiny 30 minut, jen aby splnil zadaný úkol. 

Často tito řidiči policistům tvrdí, že jsou k tomu svými zaměstnavateli nuceni a ti to ani 

nevyvrací.  

Řada dopravních nehod a havárií vozidel přepravujících nebezpečné věci po silnici poukázala 

mj. také na nepřipravenost některých policistů k  jejich včasné reakci na vzniklou situaci a v 

řadě případů i na neznalost základních postupů při šetření takovéto dopravní nehody či 

havárie. Nedostatečné znalosti, špatná informovanost atd. byly například příčinou toho, že při 

šetření následků dopravní nehody kamiónu v Praze došlo k vážnému narušení zdraví dvou 

zasahujících policistů. Rovněž tak na neprofesionálním přístupu policistů DI OŘ Policie ČR 

Brno-město při šetření havárie tahače s cisternovým návěsem, kdy policisté nechali odvézt 

zraněného řidiče k ošetření do nemocnice se všemi průvodními doklady k nákladu, se 

podepsala skutečnost, že ze strany nadřízených orgánů nebyla věnována dostatečná pozornost 

metodice postupu policistů zařazených ve skupině dopravních nehod DI OŘ Policie ČR při 

šetření dopravních nehod a havárií vozidel přepravujících nebezpečné věci po silnici. 

Jak již bylo výše popsáno, řada dopravních nehod je zapříčiněna nevhodně zajištěném či 

uloženém nákladu. I když za správné uložení a upevnění nákladu odpovídá řidič, je zde 
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neopomenutelná nutnost znalostí přeprav nebezpečných věcí i ve směru k ostatním přímým 

účastníkům přepravy a to převážně u nakládky či vykládky.  

Technický stav sinic a dálnic 

V ČR převažuje havarijní stav silnic I. a II. třídy, tím jsou přepravované zásilky vystavovány 

značným rizikům a vnějším vlivům. Jedná se o otřesy, rázy, přetížení vlivem nuceného 

brzdění, působením odstředivých sil vlivem nemožnosti plynulé jízdy atd.  

 

3.4.1 Možnosti řešení při minimalizaci rizik v přepravě nebezpečných věcí 

     

Oblast lidský činitel: 

 uvědomění účastníků silničního provozu o stálém riziku: 

účastníky silničního provozu se většina stává již od dětství, se základními pravidly 

silničního provozu se většina z nás setkala již v mateřské školce a pokračovala na škole 

základní a v neposlední řadě v autoškole.  

 zvýšení úrovně výchovy nových řidičů v autoškolách 

každý řidič a tedy účastník provozu by mě znát rizika z přepravy nebezpečných věcí na 

silnici. Byl by tak schopný rozpoznat možné nebezpečí a včas zareagovat. Dnešní situace 

je taková, že řada z nich nerozpozná bohužel ani základní bezpečnostní značení.   

 opatření k zabránění řízení při požívání drog a některých léků a jejich následnou 

kontrolu, 

 přijetí zákazu používání mobilních telefonů neupravených pro provoz ve vozidle 

během jízdy řidičem 

 kontrolu četnosti a délky pracovního výkonu profesionálních řidičů: je nutné, aby 

státní orgány, pověřené kontrolou, zaměřili činnost i na tuto oblast kontroly. Jak je již 

zmíněno v hodnocení rizik, unavený a nekoncentrovaný řidič nákladu nebezpečných věcí 

představuje velmi vysoké riziko nejen k vlastní bezpečnosti, ale i pro všechny účastníky 

silniční dopravy včetně chodců. 

 legislativní dořešení oznamovací povinnosti držitele vozidla při porušení dopravních 

předpisů jiným řidičem než je držitel vozidla, pokud je toto porušení prokazatelně 

zdokumentováno, 



      Bc. Martina Kroupová -  PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (ADR/RID) A INSTITUT BEZPEČNOSTNÍHO PORADCE 

  

54 
 

 podstatné zvýšení dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu a 

profesionální výkon Policie včetně její technické a materiální vybavenosti, zvýšení 

znalostí přeprav dle ADR/RID 

 kvalifikační předpoklady řidiče: zaměstnavatelé by vzhledem k velké rizikovosti 

přepravy nebezpečných věcí měli touto přepravou pověřovat řidiče, kteří jsou nejen 

náležitě vyškoleni, ale kteří patří i k vyspělým řidičům s dostatkem zkušeností a dopravní 

kázně (viz. Zmíněná dopravní nehodna cisterny). O tom se mj. přesvědčí, budou-li na nich 

při nástupu do zaměstnání požadovat i výpisy z evidenční karty řidiče, která je vedena na 

každého řidiče na příslušném dopravním inspektorátu dle místa trvalého bydliště.  

Pracovník odpovědný za personální práci by pak měl zvážit, zda je pro firmu, zabývající se 

přepravou nebezpečných věcí, přínosem řidič, který předloží kartu s několika záznamy o 

trestech, z toho některé pro zavinění dopravní nehody.  Nebo řidič, který na kartě nemá ani 

jeden negativní záznam popř. má záznam pro ne příliš hrubý přestupek v dopravě. Dalším 

dle mého názoru důležitým kritériem je praxe v řízení. V dnešní době zaměstnavatelé hledí 

převážně na co nejlevnější pracovní sílu a zkušenosti v dopravě řadí až do pozadí. 

 důsledné proškolování a výcvik řidičů i ostatních pracovníků (ve skladu, v expedicích) 

z přeprav nebezpečných věcí a následné přezkoušení.  

Oblast vozidla 

 reflexní zvýraznění obrysu těžkých nákladních vozidel, 

 zařízení na ochranu proti podjetí pod těžká nákladní vozidla, 

 rychlejší zavádění omezovačů rychlosti pro nákladní vozidla  

 blokovací systémy na zařízení pasivní ochrany (bezpečnostní pásy pro vybrané druhy 

nákladních vozidel a zádržné dětské systémy), 

 zavádění telematiky do vozidel 

 zpřísnění technických i ekonomických podmínek pro dovoz ojetých automobilů: 

daný problém musí být řešen komplexně, tj. není možné sledovat pouze technický stav tak, 

jak je uveden v zákoně 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 zákonů (zákon o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění novel, a ve 

vyhlášce MD č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, nýbrž je třeba beze zbytku 

splnit i ty požadavky, které stanoví na jednotlivé přepravní prostředky Evropská dohoda 
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o mezinárodní silniční přepravě po silnici. A naopak, nelze se pouze věnovat vybavení 

vozidla z hlediska požadavků dohody ADR a nedbat při tom na základní vybavení, 

stanovené na technický stav a povinné vybavení vozidel obecně závaznými právními 

normami České republiky. 

Oblast dopravní infrastruktury 

 úpravu míst častých nehod, 

 realizaci opatření s nízkými náklady, nutící řidiče k dodržování pravidel silničního 

provozu, zejm. dovolené rychlosti, 

 úpravu dopravního prostoru oddělením jednotlivých druhů doprav,   

 výstavbu obchvatů obcí, 

 budování zklidněných zón v obcích,  

 zavádění telematiky do všech oblastí zasahujících do silničního provozu a zlepšujících 

bezpečnost jejich uživatelů, 

 rozšíření měření nápravových tlaků nákladních vozidel, 

 odstraňování úrovňových přejezdů s dráhou a zlepšení stávajících úrovňových přejezdů 

 udržování stavu sinic a dálnic v provozuschopném a bezpečném stavu 

Oblast pokut a sankcí za porušení platné legislativy vztahující se k silniční 

dopravě. 

 zvýšení pokut za silniční přestupky včetně více možností odebrání řidičského oprávnění 

nebo nutné přezkoušení, 

 sankce za přetížení vozidla, špatně uložený náklad či nevhodný technický stav vozu, 

 sankce za porušení dopravní cesty vzhledem k hmotnosti vozidel 

 zavedení efektivního bodového systému hodnocení řidičů s možností odebrání řidičského 

průkazu za opakované závažnější přestupky,  

 sankce za hrubé porušení přepravy dle Dohody ADR 

 

Oblast  transportu - naložení a uložení nákladu 

 Dostatečné proškolení a výcvik zaměstnanců podílejících se na přepravě nebezpečných 

věcí: při nakládání musí být spolehlivě zabezpečeno, že řidič, ani ostatní účastníci 

silničního provozu nebudou přepravovaným, nákladem ohroženi a nedojde k poškození 
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přepravovaných věcí (zboží). Základními podmínkami pro bezpečnou přepravu nákladů 

přitom jsou: 

 použití vhodného vozidla pro přepravovaný druh zboží,  

 správné rozdělení nákladu na ložné ploše, 

 správné upevnění a zajištění nákladu proti pohybu za jízdy. 

     

4. Bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí 

V rámci mezinárodních dohod je na subjekty podílející se na přepravě nebezpečných věcí 

kladen požadavek ustanovit bezpečnostního poradce. 

To tedy znamená, že firmy, které přijímají nebezpečné věci nebo dopravují nebezpečné věci 

(a to i pro vlastní potřebu), případně odesílají nebezpečné věci v tzv. nadlimitním množství, 

musejí jmenovat bezpečnostního poradce. Obdobně to platí pro přepravu, odesílání a příjem 

nebezpečných věcí po železnici dle Zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách a dle Nařízení vlády 

zveřejněné ve Sbírce zákonů pod č.1/2000Sb. (s odkazem na Přílohu I Řádu pro 

mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí RID - zveřejněna ve Sbírce 

mezinárodních smluv). 

Pojem "PŘEPRAVA" zahrnuje proces příjmu, odesílání a dopravy nebezpečných věcí. I když 

v názvech předpisů ADR a RID je použit pojem "mezinárodní přeprava", oba předpisy se 

plně týkají i přepravy vnitrostátní. 

Řada firem se mylně domnívá, že v případě, kdy nedopravují, nevyrábějí ani neodesílají 

nebezpečné věci, ale jsou pouze příjemci nebezpečných věcí, nevztahuje se na ně 

povinnost ustanovit bezpečnostního poradce. Avšak z textace zákonů (paragrafu 23, odst. 

3 Zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě v platném znění a z paragrafu 14 odst. 5 Nařízení 

vlády č. 1/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu) vyplývá, že i 

firmy, které pouze přijímají nebezpečné věci, musejí bezpečnostního poradce jmenovat. 

Bezpečnostního poradce musí ustanovit každý účastník přepravy nebezpečných věcí, který 

v kalendářním roce odešle, přepraví nebo obdrží nebezpečné věci v objemu větším než 50 tun 

za kalendářní rok. Stejná povinnost se vztahuje i na vedlejší účastníky přepravního řetězce 

například: balič, plnič, nakládce, provozovatel vozu, provozovatel infrastruktury. 

Firmy, které přijímají nebo odesílají či dopravují tzv. podlimitní množství nebezpečných věcí 

nebo nebezpečné věci balené v tzv. omezených množstvích, bezpečnostního poradce 
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jmenovat nemusejí, avšak některé omezené povinnosti se jich přesto týkají. (Například 

proškolení osob, případně vystavování přepravní dokumentace). [5],[6] 

4.1 Kvalifikační požadavky na bezpečnostního poradce dle dohody 

ADR / řádu RID 
 

 úplné střední vzdělání, 

 praxe v délce nejméně pěti let v oblasti nakládání s nebezpečnými věcmi, 

 zdravotní způsobilost, 

 absolvování školení, 

 úspěšné složení zkoušky na Ministerstvu dopravy 

Bezpečnostní poradce musí být držitelem osvědčení o absolvování odborného školení 

zakončeného zkouškou schválenou příslušným státním orgánem. Toto osvědčení platí pro 

všechny státy dohody ADR/RID, tedy v podstatě ve všech státech Evropy. Poradcem může 

být zaměstnanec společnosti, nebo osoba, která není zaměstnancem, a je tuto činnost schopna 

vykonávat externí formou. Firmy jsou na požádání povinny sdělit kontrolním orgánům 

totožnost svého bezpečnostního poradce. [5],[6] 

4.2 Náplň práce bezpečnostního poradce  
 

Jako důležité je nutnost zdůraznění, že bezpečnostní poradce je skutečně poradce. Mnoho 

firem si myslí, že jeho úkolem je kontrolovat a to je omyl. Musí upozorňovat na zjištěné 

nedostatky a podílet se na zkvalitňování činností spojených s manipulací s nebezpečným 

zbožím. Musí také pomáhat s výběrem vhodných dopravních prostředků, s vybavením vozidel 

potřebnými pomůckami apod. toto jsou jen některé úkony, jeho činnost je daleko rozsáhlejší 

např:  

 analýza skutečného stavu společnosti v oblasti přeprav nebezpečných věcí (úvodní audit) 

 doporučení změn oproti stávajícímu stavu 

 podíl na přípravě potřebných podkladů, formulářů, přepravních dokladů 

 zpracování povinné výroční zprávy pro vedení podniku a orgán veřejné správy 

 informační a poradenský servis po telefonu, mailu 

 kontrolní audit (minimálně jedenkrát za rok) 

 pomoc při zpracování firemní směrnice ADR/RID 
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 zpracování zpráv o mimořádných událostech 

 návrh a pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů dle 1.10 ADR/RID (tzv. protiteroristická 

opatření) 

 proškolení zaměstnanců společnosti zúčastněných na přepravě a manipulaci s 

nebezpečnými věcmi z problematiky ADR/RID a souvisejících předpisů 

 

4.3 Míra závaznosti doporučení bezpečnostního poradce pro danou 

firmu 
 

Bezpečnostní poradce může pouze doporučovat, závaznost doporučení je pak věcí majitele 

firmy či jejího vedení. Je na nich, zda tyto návrhy budou akceptovat a realizovat nápravu 

závad či nikoli. Například nová právní úprava platná od 1. ledna 2013 klade velké nároky na 

plniče a stáčeče železničních cisteren. Plnič má například povinnost vypracovat technologický 

postup, má povinnost před a po vykládce překontrolovat všechny armatury. Schopnost plniče 

vypracovat technologický postup je zde velmi nereálná a je tedy na firmách, jak k dané 

problematice přistoupí.  

Bezpečnostní poradce by měl být respektovanou osobou, mělo by ho především respektovat 

zejména vedení organizace, pro kterou pracuje. Na druhou stranu samotný bezpečnostní 

poradce by měl jednat věcně a doporučovat reálné věci.“ [9] 

 

 Česká asociace bezpečnostních poradců 

Před deseti roky byla založena Česká asociace bezpečnostních poradců a to za účelem potřeby 

sdílet informace, vyměňovat si zkušenosti, poradit se s řešením provozních problémů, 

vysvětlit předpisy a zároveň získávat informace o připravovaných změnách v legislativě. 

Česká asociace byla vůbec první asociací bezpečnostních poradců RID v celé Evropě, dnes 

jich už několik existuje, vznikla také Evropská asociace bezpečnostních poradců, naše 

asociace je jejím členem. Asociace zastřešuje i znalce, kteří například provádějí technické 

kontroly železničních cisteren.[9]  
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5.Formulacezásad pro snížení rizik z přepravy 

nebezpečných látek 
 

5.1Porovnání bezpečnosti přepravy nebezpečných věcí ADR/RID z  

pohledu bezpečnosti zaměstnanců a veřejnosti. 

 

ŽELEZNICE: 

  Výhody 

- Železniční tratě jsou převážně vedeny na okraji měst a obcí, je tak tím zvýšená i 

bezpečnost přepravy. 

- Zásadním kladem v bezpečnosti železniční přepravy je oddělení osobní a nákladní 

přepravy, čímž se eliminuje možnost rizika při mimořádné události. 

- Vzhledem k řízení dopravy z dopravních kanceláří, popř. dispečerských stanovišť se 

minimalizují rizika nesprávného způsobu jízdy. 

- Trať je vybavena zabezpečovacím zařízením v případě nutnosti okamžitého zastavení 

vlaku při celé trase přepravy. 

- Neustálý dohled na vlakovou soupravu a neustálé spojení se strojvedoucím během 

železniční přepravy. 

- Během přepravy jsou prováděné nácestné technické kontroly, včetně kontroly uložení a 

zajištění nákladu. 

- Možnost zařazení nebezpečné věci do rychlo-zásilky ( vlak Nex ) má přednost před 

veškerou dopravou a tím se minimalizuje doba eventuelního nebezpečí. 

- K maximální minimalizaci rizika slouží střídání strojvedoucích na vlakové soupravě, 

tím je zajištěno nepřekročení pracovní doby. 

- Sjízdnost tratí je zajišťována nepřetržitou službou s možností okamžitého zásahu. 

- Školení strojvedoucích a ostatních zaměstnanců, kteří se podílejí na nákladní železniční 

přepravě je periodicky prováděno jednou za rok s následným přezkoušením z řádu RID 

dle pracovního zařazení. 

- Důsledné dodržování přepravy dle řádu RID, vzhledem k následným kontrolám během 

přepravy v železničních stanicích ležících na přepravní trase. 

- Vysoké požadavky na kvalifikaci strojvedoucích a ostatních zaměstnanců. 
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- Stanoviště strojvedoucího je vybaveno vlakovým bezpečnostním zařízením (živák), 

který zajistí okamžité zastavení vlaku v případě, že ho strojvedoucí nestiskne, čímž se 

eliminují rizika možné nehody např.: při náhlé zdravotní komplikaci strojvedoucího  

- Při železniční přepravě je možnost předhlášky příjezdu nebezpečného nákladu vždy do 

další stanice celé přepravní trase. Tím zde vzniká možnost časového horizontu, pro 

přípravu plynulého a bezpečného průjezdu. 

Nevýhody 

- Nevýhodou železničních tratí je nutnost překládky a manipulace s nebezpečným 

nákladem ve výchozí a  konečné stanici z (do) silničního vozidla ke konečné přepravě k 

příjemci. 

- Z ekonomického hlediska je železniční přeprava finančně náročnější.  

- Z časového hlediska je delší. 

SILNICE 

Výhody 

- Nespornou výhodou, je množství silničních tras, které umožňují plynulou přepravu od 

odesílatele k příjemci. 

- Z ekonomického hlediska je silniční přeprava finančně výhodnější. 

- Z časového hlediska je rychlejší. 

- Výhodou silniční přepravy není nutnost překládky nákladu během přepravy a tím se 

významně snižují rizika při manipulaci s  nebezpečným nákladem. 

Nevýhody 

- Nevýhodou z hlediska bezpečnosti přepravy je společná doprava osobní a nákladní. Tím 

se velmi zvyšuje možné ohrožení ostatních účastníků silničního provozu.  

- Velké riziko při silniční přepravě představuje možnost havárie automobilů 

s nebezpečnými látkami, které ve styku extrémně reagují.  

- Při silniční přepravě není zajištěna podpora řidiče na trase, vzhledem k možným 

technickým či zdravotním komplikacím. 

- Školení dle Řádu RID je prováděno periodicky jednou za 5 let což je k vzhledem 

k aktualizaci řádu v každém lichém roce velmi nedostačující, to vede k možné 

neprofesionalitě při přepravě nebezpečného zboží. 
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- Vzhledem k dodržení časového horizontu přepravy dochází často k překročení pracovní 

doby řidičů a k nedodržování bezpečnostních přestávek. 

- Přeprava je závislá na klimatických podmínkách a to v každém ročním období. 

- Vzhledem ke zbytnělé dopravě je zde zvýšené riziko možné nehody.  

6. Ověření aplikovatelnosti formulovaných zásad v praxi  
         Z uvedeného hodnocení vyplývá, že největší riziko v ohrožení zdraví, majetku či životního 

prostředí vzniká na trase přepravy nebezpečných věcí. Z tohoto hlediska je železniční doprava 

bezpečnější. Dle mých zkušeností, je to vlivem kvalifikace osob, které se na přepravě 

nebezpečných věcí podílejí. Jedná se o vyškolené a kvalifikované zaměstnance ČD a 

v prostorách ČD kde styk s veřejností je minimální. Z ekonomického hlediska však 

shledávám železniční přepravu nevýhodnější a u řady zboží i časově nevhodnou.  

    Na základě těchto skutečností byla, je a s největší pravděpodobností i bude vždy ve větší míře 

využívána přeprava silniční. 

     Přesto, že dohoda ADR a řád RID mají harmonizované  podmínky  které  uvedené přepravy 

podmiňují při silniční přepravě vznikají vzhledem ke styku s veřejností další specifická rizika, 

které mohou vést v důsledku k nehodě či mimořádné události. Zajistit tak bezpečnou přepravu 

nebezpečných věcí po silnici je daleko složitější. 

    V ČR hraje silniční nákladní doprava nezastupitelnou roli, zejména pro zajištění plošné 

obsluhy území, zajištění svozu a rozvozu. Z toho důvodu je nutné, zaměřit se na zvýšení 

bezpečnosti jak profesionální řidiče přepravující nebezpečný náklad, profesionální řidiče 

obecně, tak i ostatních účastníků silničního provozu.  

 

Řidiče kamionů a nákladních aut potkáváme na českých a evropských silnicích denně. Řada 

řidičů se o nich vyjadřuje (někdy i právem) velmi nevybíravě. Jejich práce spočívá v přepravě 

zboží a komodit a i díky nim si můžeme užívat výdobytky moderní civilizace. Práce řidiče v 

silniční dopravě nepatří k nejlehčím a nejbezpečnějším a často je spojována s nadměrnou 

zátěží. Řidiči jsou mnohokrát vystaveni nadměrnému hluku či vibracím v kabině a potýkají se 

třeba s tak prostou věcí jako je dlouhodobé sezení na sedačce, které se negativně odráží na 

jejich zdraví. Řidiči se mnohokrát ocitají v časové tísni ať už ze strany zaměstnavatelů tlakem 

na kvalitu a rychlost odváděné práce nebo díky momentální situaci či povětrnostním vlivům 

panujícím v silničním provozu. Častokrát jsou nuceni se potýkat s nedostatkem spánku, 
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samotou a mnohdy není optimální ani hygiena během dlouhých cest. Výjimkou nejsou ani 

útoky a fyzická napadení. 

Všechny tyto aspekty mohou vést ke zvýšení rizika nehody či mimořádné události. To by si 

měl uvědomit každý účastník silničního provozu a to v okamžiku, kdy se s těmito řidiči na 

silnici setká. Je to stejné, jako zvýšená pozornost u dětského hřiště či školy atd. Většina z nás 

automaticky např. zpomalí či zvýší pozornost při projíždění těmito úseky. Důvod, proč např. 

u dětského hřiště zvýšíme pozornost, je naše schopnost rozpoznat potencionální nebezpečí. 

Abychom byli schopni rozpoznat nebezpečí při styku s nákladním vozem, který převáží 

nebezpečný náklad, je nezbytné znát základní klasifikaci nebezpečných látek a rozpoznat 

bezpečnostní označení na vozidle. I z tohoto důvodu, je vozidlo opatřeno bezpečnostními 

značkami a to z každé strany vozidla. Tím bychom dokázali rozpoznat možné nebezpečí a 

získali tak čas pro zhodnocení dopravní situace. Nejefektivnější řešení spatřuji v začlenění 

školení bezpečnostního značení a základních nebezpečných vlastností do učiva již od základní 

školy.  Podrobnější školení s ověřením znalostí v autoškole.  

Stejně důležité, je při silniční dopravě i schopnost rozeznat potencionální nebezpečí řidičem 

kamionu či nákladního vozu ve směru k ostatním účastníků silniční dopravy. Na svých 

cestách se setkávají s řidiči různých řidičských schopností, s vozidly různého stáří a 

v neposlední řadě s řidiči různých věkových skupin. Je nutné umět vyhodnotit možné riziko 

při velmi rychle měnící se dopravní situaci během jízdy, kdy na zhodnocení a reakci jsou  

pouze vteřiny nebo jejich zlomky a přijaté řešení již mnohdy nelze opravit.  

Zároveň je nutné zdůraznit, že školení řidičů přepravující nebezpečné věci dle ADR a jeho 

následná periodicita je velmi nedostačující. Ke snížení tohoto rizika bych převzala model a 

periodu školení přeprav nebezpečných věcí ze železniční přepravy tj. 1x za rok i vzhledem 

k pravidelným aktualizacím Dohody ADR v liché roky. Dalším nedostatkem v probíhajících 

školení shledávám v neexistenci metodiky školení. Každý bezpečnostní poradce, tak školí dle 

svého uvážení.  

Školení profesionálních řidičů tzv. řidičů referentů, se provádí periodicky dle zákona 

247/2000 Sb. 1x za rok. Bohužel praxe je taková, že se školení provádí jen podepsáním 

absolvovaného školení tj. od stolu. Záleží pouze na konkrétním školiteli a jeho vědomí či 

svědomí. Což pokládám za velmi nedostačující.   

Dle statistik jsou řidiči z povolání častěji účastníky dopravních nehod než běžná populace. 

Více než ¼ řidičů uvádí, že za posledních 12 měsíců usnuli za volantem. Hlavní příčinou je 
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stres a únava. Jako nejvíce nebezpečnou uvádějí kombinaci únava (psychický stav) a časový 

pres (externí faktor). 

Přesto firemní řidiči v porovnání s běžnou řidičskou populací vykazují větší: 

- Despekt k dopravním předpisům. 

- Ochotu jezdit pod časovým tlakem. 

- Ochotu jezdit unaveni. 

- Zabývat se sekundárními úkoly při řízení. 

- Ochotu provádět riskantní operace. 

Sami sebe považují firemní řidiči za méně zodpovědné a bezpečné řidiče než se považuje 

řidičská populace obecně. 

Řidiči, kteří najezdí ročně více než 35 000 km, za účelem práce, vystavují se riziku 1:8000, že 

budou zabiti při dopravní nehodě. Tato pravděpodobnost je zhruba podobná, jako mají vysoce 

rizikové profese např. horník. 

V kombinaci přepravy nebezpečných věcí po silnici se toto riziko pro veřejnost a životní 

prostředí dramaticky zvyšuje. 

Výše napsaný výčet rizik při pracovním zařazením řidiče je velmi stručný, na řidiče se dále 

kladou vysoké požadavky vědomostní např. technický stav vozu . 

Pro možnost komplexních opatření rizik plynoucích z pracovní pozice řidič je možnost zařadit 

tuto profesi do Národní soustavy kvalifikací a vytvořit Rámcový vzdělávací program. Vznikl 

by tak nový učební obor či nástavba, zaměřená pouze na rizika vyplývající ze silniční dopravy 

obecně a zároveň možnost zaměření na rizika plynoucí z přepravy nebezpečných věcí dle 

ADR. 

Tento model je opět možné převzít z železniční dopravy, kde je již pozice strojvedoucího 

zařazena do čtyřletého maturitního oboru na Dopravních školách.  

Značný podíl na mimořádných událostech má i infrastruktura. Současný stav dopravní sítě 

z pohledu kvality a funkčnosti: 

- Nedostatečná kvalita silniční sítě, vedení v nevyhovujících trasách (průtahy zastavěnými 

územími). 

- Vysoká míra vzniku dopravních kolon, jako důsledek přivedení silniční dopravy do 

aglomerací, kterým chybějí obchvaty či okruhy. 

- Vysoká míra nehodovosti na silnicích, vysoký počet nehod s vážnými či smrtelnými 

zraněními. 
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Silniční doprava 

Dlouhodobým cílem je dokončení sítě dálnic a rychlostních silnic, které slouží ČR a zajišťují 

spojení se sousedními státy (prostřednictvím koncepce transevropské dopravní sítě). Bohužel 

nedostatek finančních prostředků pro dostavbu páteřní sítě (definované usnesením vlády č. 

741/1999 Sb.) do roku 2025 vyžaduje přehodnocení přístupu k plánování a přípravě staveb 

dopravní infrastruktury.  

Do splnění plánovaných oprav nezbývá řidičům jiná možnost bezpečné jízdy, než zvýšit 

pozornost a přizpůsobit jízdu kvalitě vozovky.  

Z pohledu bezpečnosti přeprav nebezpečných věcí by bylo vhodné systematicky vytvářet 

předpoklady pro převzetí většího podílu přeprav nebezpečných nákladů bezpečnějšími druhy 

doprav. [9] 

 

Železniční doprava by měla hrát významnou úlohu zejména v nákladní dopravě 

nebezpečných věcí v případě silných přepravních proudů na dlouhé a střední vzdálenosti.  

Jednou z možností bezpečnější přepravy přináší doprava kombinovaná:  železnice - silnice.    

Kombinovaná přeprava nebo kombinovaná doprava je speciální případ intermodální přepravy, 

při kterém je podíl přepravy po silničních komunikacích animální, většina přepravy tedy 

probíhá po železnici nebo na vodě. Smyslem kombinované dopravy je zabránit častému 

překládání nákladu (náklad je totiž v uzavřených přepravních jednotkách). 

V roce 2011 se kombinovaná doprava podílel 5,15% na mezinárodní nákladní dopravě ČR. 

Počet ucelených vaků kombinované přepravy má stále rostoucí trend. V roce 2011 to bylo 

více než 16 tisíc ucelených vlaků, zatímco v roce 2008 zhruba 13 400 vlaků. Co se týče 

nedoprovázené kamionové dopravy její podíl vzrostl o devítinásobek. 

Aby se přeprava konala ekologicky a co nejbezpečněji jak jen je to možné, využívá se 

v kombinované dopravě optimální kombinace přepravců. 

- Železnice na velké vzdálenosti (ekologická a bezpečnější přeprava). 

- Kamiony pro počáteční a závěrečnou fázi trasy (flexibilní vyzvednutí a doručení). 

- Smyslem kombinované dopravy je zabránit častému překládání nákladu (náklad je totiž 

v uzavřených přepravních jednotkách). 

- Situace v EU: pro nákladní automobily navážející výměnné nástavby a kontejnery 

kombinované dopravy do terminálů KD se nevztahují místní omezení provozu kamionů 

o víkendech, v noci či v pátek odpoledne.[9] 
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Obrázek č.5: Kombinovaná doprava [7] 
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7. Závěr 
 

Nejen v přepravě nebezpečných věcí jde především o zajištění bezpečnosti. Přeprava 

nebezpečných věcí následky nehod či mimořádných událostí se na silnici a železnici 

dramaticky zvyšuje. Dohoda ADR a Řád RID významným způsobem zasahuje do těchto 

přeprav a stanovením velmi přísných podmínek minimalizuje možné rizika z přeprav 

vyplývající.  

Osobně však při přepravě nebezpečných věcí postrádám např. uložení zákonné povinnosti 

informovat o možném ohrožení veřejnost. Zajistit bezpečnost uvnitř podniku při nakládce či 

vykládce nebezpečných věcí dle mého názoru lze minimalizovat a to ve spolupráci 

s bezpečnostními techniky BOZP, PO, ŽP konkrétního pracoviště. Převážně se však nehody 

vozidel přepravující nebezpečné zboží stávají na trase přepravy. 

Přes veškerá negativa, která jsou se silniční dopravou spojená (poškozování životního 

prostředí, fatální závislost na neobnovitelných zdrojích) intenzita silniční dopravy neustále 

narůstá, zvyšují se počty vozidel, četnost jejich používání, snižuje se kvalita a propustnost 

silniční sítě. Všechny tyto faktory zvyšují i pouhou teoretickou pravděpodobnost vzniku 

dalšího negativního jevu spojeného se silniční přepravou nebezpečných věcí. Stát má právo 

kontrolovat namátkově organizace, které manipulují s nebezpečnými látkami. Kontrolují se 

výroční zprávy, kontroluje se, jak se firma vyrovnala s případnými připomínkami. Myslím si, 

že by firmy mohly dělat více, zejména pokud jde o prevenci. Takto vynaložené finanční 

prostředky se mnohokrát vrátí.“ 

Co se týká legislativního rámce, jako takový je na patřičné úrovni. Předpisy a nařízení 

vydávat umíme, co vázne, je kázeň a jejich dodržování. Vláda by tedy v této oblasti měla 

klást důraz na dodržování všech zákonů a norem všemi, kteří v této oblasti pracují. 

V některých zemích EU jsou vytvořeny mnohem lepší podmínky, je větší počet kontrolních 

orgánů a tím je daná možnost kontroly většího procenta kontrolovaných subjektů ať již 

v silniční nebo železniční dopravě.“ 

V silniční přepravě vstoupily v účinnost dne 15. 5. 2014 Všeobecné přepravní podmínky 

ČESMAD Bohemia (dále jen VPP), které jsou vydány ve smyslu § 1751 odst. 3 zákona č. 

89/2012 Sb. Občanský zákoník, jako oborové podmínky, podrobněji upravující vztahy 

vyplývající z přepravních smluv. VPP upravují podrobně práva a povinnosti v silniční 

nákladní přepravě a tím jistě významně přispějí k bezpečnější přepravě nebezpečných věcí.    
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