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Anotace 

Práce se zabývá silniční přepravou nebezpečných látek v Evropské unii a Spojených státech 

amerických. Je zde uveden přehled nehod při přepravě nebezpečných látek a platná 

legislativa. V práci je více rozvedena problematika klasifikace, označování, balení a 

přepravní doklady podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných 

věcí platné v Evropské unii a zákona 49 federálních nařízení platného ve Spojených státech 

amerických. Následně jsou tyto dva předpisy porovnány a vyhodnoceny. 

Klíčová slova: nebezpečné látky, Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí, zákon 49 federálních nařízení 

Annotation 

This thesis deals with road transportation of dangerous goods in the European Union and the 

United States of America. It includes dangerous goods transport accident survey and valid 

regulations. This thesis is focused on classification, marking, packing and shipping papers 

according to The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous 

Goods by Road for Europe and Code of Federal Regulation 49 for the United States of 

America. Afterwards, these two regulations are compared and evaluated. 

Keyword: dangerous goods, The European Agreement concerning the International 

Carriage of Dangerous Goods by Road, Code of Federal Regulation 49 
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Úvod

V souvislosti se stále rostoucí průmyslovou výrobou roste i množství 

přepravovaných chemických látek. Velké množství látek má konkrétní nebezpečné 

vlastnosti. Ať už se jedná o látky hořlavé, výbušné, toxické, žíravé, anebo s jinými 

nebezpečnými vlastnosti, mohou v případě dopravní nehody ohrozit zdraví a životy osob a 

zvířat a znečistit životní prostředí. Pro snížení rizik a sjednocení požadavků, byly vytvořeny 

předpisy pro přepravu nebezpečných látek: 

• Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR); 

• Mezinárodní železniční řád pro přepravu nebezpečného zboží (RID); 

• Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po 

vnitrozemských cestách (ADN); 

• předpis pro leteckou přepravu – IATA DGR; 

• předpis pro námořní přepravu – IMDG kód; 

• zákon 49 federálních nařízení pro přepravu nebezpečných látek v USA a další. 

Tyto předpisy jsou však rozdílné pro jednotlivé státy nebo jejich skupiny a liší se 

také v závislosti na typu přepravy. 

Diplomová práce se zabývá zajištěním bezpečné přepravy ve státech Evropské unie 

a ve Spojených státech amerických. Součástí je přehled nehod při přepravě nebezpečných 

látek po silnici, přehled a rozbor předpisů zabývajících se silniční přepravou nebezpečných 

látek a jejich porovnání. Cílem práce je vyhledat nejpodstatnější rozdíly, provést  

jejich vyhodnocení a případně navrhnout úpravy ADR.  
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1 Přehled nehod s nebezpečnými látkami 

Pro seznámení s problematikou nehodovosti při přepravě jsou dále zpracovány 

údaje o silniční přepravě se zaměřením na nebezpečné látky. 

1.1 Česká republika 

V České republice je v průměru přepraveno přibližně 1500 milionů tun-kilometru 

každý rok. Údaje pro jednotlivá roční období od roku 2011 do roku 2015 jsou uvedeny 

v grafu č. 1. Graf č. 2 zobrazuje procentuální rozdělení přepravených tříd v tun-kilometrech 

během roku 2012. Je patrné, že nejvíce bylo přepraveno hořlavých kapalin stejně jako v celé 

Evropě [16, 20]. 

 

Graf č. 1 Silniční přeprava nebezpečných látek v ČR v milion tun-kilometrech  

v letech 2011 až 2015 [15]
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Graf č. 2 Rozdělení přepravovaných nebezpečných látek po silnici  

podle tříd v tun-kilometrech v ČR v roce 2012 [20] 

V České republice klesl počet nehod s nebezpečnými látkami za posledních 11 let 

skoro na polovinu, jak je znázorněno v grafu č. 3. Během těchto let však došlo celkem k více 

než 1500 nehodám vozidel přepravujících nebezpečné látky. Během těchto nehod došlo 

celkem k 33 úmrtím, viz graf č. 4 [17]. 

 

Graf č. 3 Počty nehod při přepravě nebezpečných věcí v ČR v letech 2005 až 2016 [17] 
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Graf č. 4 Počet úmrtí při silniční přepravě v ČR v letech 2005 až 2016 [17] 

V roce 2016 došlo ke 116 dopravním nehodám a ve většině byla přítomna 

nebezpečná látka v kapalném skupenství, viz graf č. 5. Nejvíce nehod se stalo  

ve Středočeském a Ústeckém kraji a v Praze. Na obrázku č. 1 je zobrazena nehodovost 

spojená s nebezpečnými látkami v jednotlivých krajích v roce 2016 [17]. 

 

Graf č. 5 Rozdělení nehod podle přepravovaných nebezpečných látek v ČR  

v roce 2016 [17] 
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Obrázek č. 1 Počet nehod v okresech v roce 2016 [17] 

V České republice existuje Dopravní informační systém (DOK), který obsahuje 

veškeré informace o látkách a jejich přepravě, legislativu spojenou s přepravou 

nebezpečných věcí, statistiku nehodovosti a kontaktní informace na bezpečnostní poradce. 

Tento systém byl velmi nápomocný při vyhledávání veškerých informací spojených  

s přepravou nebezpečných látek. Bohužel byl naposledy aktualizován v roce 2009 a nelze 

dohledat žádné změny či události, které nastaly po tomto roce. 
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1.2 Evropa 

V Evropské unii a okolních státech množství přepravených látek v roce 2011  

a 2015 bylo skoro stejné, viz tabulka č. 1 a graf č. 6. K největšímu snížení přepravního 

výkonu došlo v roce 2013. Jednou z hlavních příčin mohlo být snížení přepravených tun-

kilometrů látek ve Velké Británii o 3 000. Na grafu č. 7 Graf č. 7můžeme vidět rozdělení 

přepravených tun-kilometrů nebezpečných látek podle tříd nebezpečných věcí [15]. 

 

Graf č. 6 Přeprava nebezpečných látek v milionech tun-kilometrech po silnici  

v letech 2011 až 2015 v EU [15] 

  

Graf č. 7 Přeprava nebezpečných látek podle tříd nebezpečných věcí v EU  

v roce 2015 [15]  
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Tabulka č. 1 Přeprava nebezpečných látek v milion tun-kilometrech po silnici  

v letech 2011 až 2015 v Evropě [15] 

 2011 2012 2013 2014 2015 

EU (28 států) 81 023 80 805 73 946 75 027 81 650 

Belgie 1 973 1 985 2 124 1 694 2 922 

Bulharsko 665 928 958 684 885 

Česká Republika 1 787 1393 1 281 1 567 1869 

Dánsko 730 767 760 690 814 

Německo 13 028 12 773 12 958 12 912 12 912 

Estonsko 189 133 163 172 146 

Irsko 419 443 476 355 347 

Řecko 1 989 2 268 1 169 1 010 1 446 

Španělsko 11 908 11 833 10 626 11 718 12 269 

Francie 7 785 8 900 8 158 7 976 8 281 

Chorvatsko 533 511 483 501 455 

Itálie 9 556 8 313 8 037 7 358 6 942 

Kypr 194 167 181 147 138 

Litva 234 219 213 227 315 

Lotyšsko 324 392 386 534 488 

Lucembursko 482 581 700 839 454 

Maďarsko 1 032 883 997 1 023 1 206 

Nizozemí 2 749 2 232 1 342 957 1 204 

Rakousko 1 144 928 946 933 927 

Polsko 6 848 6 801 7 024 8 778 9 174 

Portugalsko 1 143 715 973 946 1 158 

Rumunsko 1 182 1 453 1 704 1 664 1 623 

Slovinsko 842 637 552 724 714 

Slovensko 361 289 228 329 364 

Finsko 1 535 1 357 1 426 1 423 1 909 

Švédsko 1 304 1 251 1 064 1 283 2 122 

Velká Británie 11 087 12 653 9 017 8583 10 566 

Norsko 778 1 319 1 141 1 029 1 333 

Švýcarsko 506 833 749 812 634 
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Nejvíce nebezpečných látek se přepravuje ve Španělsku, Německu a Velké Británii, 

viz obrázek č. 2. Při porovnávání údajů v jednotlivých zemích je nutno brát v úvahu  

jejich rozlohu, populaci i hustotu dopravní sítě [15] 

 

Obrázek č. 2 Přeprava nebezpečných látek v jednotlivých státech Evropy  

v tun-kilometrech v roce 2015 [15] 

V Evropských zemích docházelo ke snižování počtu úmrtí spojených s nákladní 

přepravou během posledních 10 let. V tabulce č. 2 jsou uvedeny počty smrtelných zranění 

ve vybraných státech EU v letech 2005 až 2015. Tabulka zahrnuje veškerá úmrtí spojená 

s nákladní přepravou obecně. Počty nehod nebo úmrtí spojených s přepravou nebezpečných 

věcí nebyly Evropským statistickým úřadem zveřejněny [20]. 
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Tabulka č. 2 Úmrtí při nákladní dopravě ve vybraných státech EU v letech 2005 až 2015 

[20] 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

EU 1897 1968 1825 1733 1496 1379 1290 1218 1131 1097 

Německo 208 234 213 180 160 157 169 154 148 143 

Španělsko 299 332 282 241 210 155 143 122 93 130 

Francie 95 175 162 180 174 178 176 179 161 169 

Itálie 192 202 148 177 139 161 133 134 119 121 

Polsko 217 227 198 175 136 142 138 104 90 92 

Portugalsko 145 115 89 103 95 98 88 64 77 56 

Rumunsko 151 146 128 134 96 77 83 86 73 80 

Velká Británie 116 96 117 71 55 67 64 64 61 48 

1.3 Spojené státy americké 

Ve Spojených státech amerických v rozmezí let 1993 a 2012 množství 

přepravovaných nebezpečných látek při silniční nákladní dopravě vzrůstalo,  

viz tabulka č. 3, kde je uvedeno množství přepraveného zboží v letech 1993 až 2012. 

Necelých 17 % z celkového množství přepraveného zboží po silnici v roce 2012 byly 

nebezpečné látky. Tabulka č. 4 uvádí množství nebezpečných látek přepravených různými 

typy přepravy v roce 2012, pro následující roky nebyly statistiky zveřejněny [11]. 

Tabulka č. 3 Silniční nákladní přeprava v USA v letech 1993, 1997, 2002, 2007 a 2012 

[11] 

 1993 1997 2002 2007 2012 

Hmotnost [milion t] 6386 7701 7843 8779 9060 

Dopravní výkon [bilion tkm] 1400 1648 2021 2160 2008 

 

 



 

10 

Tabulka č. 4 Přeprava nebezpečných látek podle typu přepravy v USA v roce 2012 [11] 

Typ přepravy 
Hmotnost 

[milion tkm] [%] 

Silniční 1531,4 59,3 

Železniční 111,0 4,3 

Námořní 283,6 11,0 

Letecká 0,3 0,0 

Dálkovody 626,7 24,3 

Kombinovaná přeprava 27,3 1,1 

Celkem 2580,3 100,0 

 

Největší množství přepravených nebezpečných látek po silnici v roce 2012  

představují hořlavé kapaliny, jak je uvedeno v tabulce č. 5 [11]. 

Tabulka č. 5 Přeprava nebezpečných látek dle třídy nebezpečnosti v USA v roce 2012 [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Třídy nebezpečnosti 
Hmotnost 

[milion t] [%] 

Třída 1: Výbušniny 4,0 0,2 

Třída 2: Plyny 165,0 6,4 

Třída 3: Hořlavé kapaliny 2204,0 85,4 

Třída 4: Hořlavé pevné látky 11,0 0,4 

Třída 5: Látky podporující hoření a 

organické peroxidy 
12,0 0,5 

Třída 6: Toxické (jedovaté) látky 8,0 0,3 

Třída 7: Radioaktivní látky nedostupná data 

Třída 8: Žíravé látky 125,0 4,8 

Třída 9: Další nebezpečné látky 51,0 2,0 

celkem 2580,0 100,0 
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Navzdory zvyšování množství přepravovaných látek počet nehod zůstává stálý. 

Tabulka č. 6 a graf č. 8 uvádějí počty nehod při přepravě nebezpečných látek při různých 

typech přepravy. Za posledních deset let došlo celkem k více než 160 000 nehodám 

spojeným s přepravou nebezpečných látek, při nichž došlo k úmrtí 104 osob, z toho 99 osob 

zahynulo při přepravě látek po silnici. Na obrázku č. 3 je vyobrazeno v jakých státech USA 

byla nejvyšší nehodovost, co se týká přepravy nebezpečných látek v roce 2016. Je zřejmé,  

že nejvíce nehod bylo v Kalifornii, Texasu a Illinois. Důvodem může být skutečnost,  

že tyto státy patří mezi pět nejlidnatějších. Grafy č. 9 a 10 znázorňují počty zranění a úmrtí 

při přepravě nebezpečných látek po silnici za posledních 10 let [12, 14]. 

Tabulka č. 6 Počet nehod při přepravě nebezpečných látek podle typu přepravy v USA 

v letech 2007 až 2016 [14] 

Typ 

přepravy 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Celkový 

součet 

Letecká 

přeprava 
1 556 1 278 1 356 1 295 1 401 1 460 1 441 1 327 1 129 1 098 13 341 

Silniční 

přeprava 
16 932 14 803 12 730 12 651 12 812 13 254 13 886 15 312 15 120 15 351 142 851 

Železniční 

přeprava 
753 748 642 747 745 661 667 717 581 513 6 774 

Námořní 

přeprava 
61 100 90 105 71 70 63 47 24 10 641 

Celkový 

součet 
19 302 16 929 14 818 14 798 15 029 15 445 16 057 17 403 16 854 16 972 163 607 
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Graf č. 8 Počet nehod při přepravě nebezpečných látek v USA v letech 2007 až 2016 [14] 

 

Obrázek č. 3 Počet nehod v USA při silniční přepravě nebezpečných látek  

v roce 2016 [14] 
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Graf č. 9 Počet zranění při silniční přepravě nebezpečných látek v USA v roce 2016 [14] 

 

Graf č. 10 Počet úmrtí při silniční přepravě nebezpečných látek v USA v roce 2016 [14] 

Následující tabulka č. 7 udává statistická data nehodovosti podle tříd nebezpečnosti 

v roce 2016. Za zmínku stojí převážně hořlavé kapaliny, při jejichž převozu po silnici došlo 

k více než 7,5 tisícům nehod, a látky žíravé, které figurovaly skoro u 5,5 tisíců nehod.  

Tato data jsou následně pak vyobrazena na grafu č. 11 [14]. 
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Tabulka č. 7 Přehled nehod při přepravě nebezpečných látek podle třídy nebezpečnosti 

v USA v roce 2016 [14] 

Třída nebezpečnosti Nehody Hospitalizováno 
Lehká 

zranění 
Úmrtí 

1.3 výbušniny – nebezpečí požáru 1 0 0 0 

1.4 
výbušniny – bez nebezpečí 

trhacího účinku 
9 0 0 0 

1.5 výbušniny – velmi intenzivní 1 0 0 0 

2.1 hořlavé plyny 259 2 4 0 

2.2 nehořlavé stlačené plyny 190 1 25 1 

2.3 jedovaté plyny 9 0 1 0 

3 

hořlavé kapaliny 7 653 1 7 3 

hořlavé kapaliny při vyšších 

teplotách 
57 0 0 0 

4.1 hořlavé pevné látky 49 0 0 0 

4.2 samovolně se vzněcující látky 12 0 0 0 

4.3 
látky nebezpečné při styku s 

vodou 
4 0 0 0 

5.1 oxidanty 708 1 5 0 

5.2 organické peroxidy 215 0 0 0 

6.1 jedovaté látky 184 0 3 0 

6.2 infekční látky 13 0 0 0 

7 radioaktivní látky 7 0 0 0 

8 žíravé látky 5 405 2 61 1 

9 jiné nebezpečné látky 396 0 0 0 

látky podléhající jiným předpisům 194 0 0 0 
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Graf č. 11 Počet nehod při silniční přepravě nebezpečných látek podle tříd nebezpečnosti 

v USA v roce 2016 [14] 

V roce 2016 se uskutečnilo 6 nehod na silnici, při nichž došlo k úmrtí a zároveň 

k výbuchu nebo požáru, viz tabulka č. 8. Při každé nehodě zemřela pouze jedna osoba,  

buď obsluha při plnění (nehoda u Chattanoogy), nebo řidiči vozidla [9]. Při nehodách u měst 

Leeds, Belton, Cle Elum a Oakridge řidič sjel z neznámých důvodů ze silnice, došlo 

k převrácení vozidla a následoval požár či výbuch [6, 13, 17, 21]. Řidiči byly na místě 

prohlášeni za mrtvé. U města Neese řidič cisterny narazil do nákladního automobilu 

s papírovými krabicemi a vznikl požár. Řidič cisterny byl na místě mrtev, avšak řidič 

nákladního automobilu vyvázl pouze s lehkými zraněními [10]. U města Chattanooga došlo 

k nehodě při plnění plastových nádob. Podle vyšetřovatelů došlo k roztržení nádoby vlivem 

zvýšeného tlaku. Roztok zasáhl obsluhu, která byla následně s vážnými zraněními převezena 

do nemocnice, kde jim podlehla [3]. 
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Tabulka č. 8 Vybrané nehody při přepravě nebezpečných látek po silnici v USA  

za rok 2016 [9] 

Datum Město Stát Jméno přepravce UN Nebezpečná látka 
Uniklé 

množství 

30.3. Leeds Al Penn Tank Lines, Inc. 1203 
benzín nebo palivo  

pro zážehové motory 
31 797 l 

23.3. Belton Sc 
Associated. Petrolem 

Carriers, Inc. 
1203 

benzín nebo palivo  

pro zážehové motory 
31 033 l 

3.8. Cle Elum Wa 
HG Liberty Transports 

LLC 
1005 bezvodý amoniak 226 l 

19.8. Neeses Sc Eagle Transport Corporati 1203 
benzín nebo palivo  

pro zážehové motory 
7 571 l 

1.10. Oakridge Or 
ED Staub and Sons 

Petroleum INC 

1203 
benzín nebo palivo  

pro zážehové motory 
5 678 l 

1993 
dieselové palivo – 

hořlavá kapalina 
18 927 l 

1203 
benzín nebo palivo  

pro zážehové motory 
16 227 l 

7.10. Chattanooga Tn 
Coca-Cola Bottling 

Company United, Inc. 
1908 roztok chloritanu 1 249 l 
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2 Legislativa pro oblast přepravy nebezpečných látek 

Bezpečnost přepravy nebezpečných látek je stále aktuálním tématem. I při přepravě 

dochází k ohrožení osob, majetku a životního prostředí. Aby došlo ke snížení rizik  

byla vytvořena určitá pravidla týkající se přepravy nebezpečných látek po silnici, železnici, 

letecky i na vodě. Avšak jednotlivé státy nebo skupina států nemají vždy stejná pravidla. 

2.1 Evropa 

Základním předpisem pro přepravu nebezpečných věcí v Evropské unii je Evropská 

dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (The European Agreement 

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road – ADR),  

která byla vydána 30. září 1957 v Ženevě pod záštitou Evropské hospodářské komise OSN 

pro Evropu (UNECE) a která vstoupila v platnost 29. ledna 1968. Dohoda byla pozměněna 

protokolem, kterým se mění článek 14 (3) podepsaný v New Yorku 21. srpna 1975, který 

vstoupil v platnost 19. dubna 1985 [7]. 

Československá socialistická republika přijala ADR 17. srpna 1986 vyhláškou 

ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí (ADR), která platila pouze po mezinárodní přepravu.  

Pro silniční přepravu nebezpečných látek obecně platí zákon č. 111/1994 Sb.,  

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, který udává povinnost dodržování ADR. 

Zákon obsahuje požadavky na některé účastníky přepravy nebezpečných látek a uvádí, že 

ADR se vztahuje i na vnitrostátní přepravu nebezpečných látek. Pro vnitrostátní přepravu 

nebezpečných věcí se vydává sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR, o vyhlášení přijetí 

doplňků přílohy A a B dohody ADR, kterým se aktualizuje vyhláška ministra zahraničních 

věcí č. 64/1987 Sb. Ke dni odevzdání diplomové práce nebylo zveřejněno sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí ČR týkající se přijetí ADR 2017 [2]. 
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Dohoda je zpracována jako krátký a jednoduchý dokument. Nejdůležitější článek 

je druhý, který udává, že nebezpečné látky, které nejsou zakázány v příloze A, musí splňovat 

požadavky stanovené v: 

• příloze A, zejména pokud jde o jejich balení a označování;  

• příloze B, týkající se konstrukce, výbavy a provozu vozidla přepravujícího 

nebezpečné látky [7]. 

Přílohy A a B jsou průběžně pozměňovány a aktualizovány. 1. ledna 2017 byl 

zveřejněn nový dokument ECE/TRANS/257 svazek I a II, známý pod názvem ADR2017. 

Struktura předpisu je v souladu s Doporučením OSN pro přepravu nebezpečných věcí, 

Vzorovými předpisy, IMDG kódem, Technickými pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu 

nebezpečných látek a Nařízením o přepravě nebezpečných látek po železnici.  

Obsah je následující [7]:  

• příloha A: Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek  

a předmětů: 

o část 1: Všeobecná ustanovení 

o část 2: Klasifikace 

o část 3: Pojmenování nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí  

z platnosti pro omezená vyňatá množství 

o část 4: Ustanovení o používání obalů a cisteren 

o část 5: Postupy při odesílání 

o část 6: Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně 

ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren 

o část 7: Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky  

a manipulace 

• příloha B: Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě: 

o část 8: Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní 

doklady 

o část 9: Požadavky na konstrukci a schvalování vozidel 
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ADR je dohoda mezi státy a neexistuje žádný regulační orgán. V praxi jsou 

kontroly prováděny smluvními stranami a může se stát, že dochází k právním krokům 

státních orgánů při nedodržení příslušných předpisů podle národních zákonů. ADR 

nestanovuje žádné sankce. Nyní je tato dohoda platná pro následující státy: Albánie, Andora, 

Rakousko, Ázerbájdžán, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, 

Kypr, Česká Republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, 

Island, Irsko, Itálie, Kazachstán, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, 

Montenegro, Maroko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Moldávie, Rumunsko, 

Rusko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, 

Tádžikistán, Makedonie, Tunis, Turecko, Ukrajina a Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska [7]. 

2.2 Spojené státy americké 

Ministerstvo dopravy (Department of Transportation – DOT) má pod sebou několik 

úřadů:  

• Federální úřad letecké přepravy (Federal Aviation Administration); 

• Federální úřad bezpečné dopravy motorových vozidel (Federal Motor Carrier 

Safety Admnistration); 

• Federální úřad pro železnice (Federal Railway Administration); 

• Úřad pro bezpečnost produktovodů a nakládaní s nebezpečnými látkami (Pipeline 

and hazardous materials Safety Administration - PHMSA); 

• Úřad spojených států pro obranu pobřeží (United States Coast Guard) [8].  

PHMSA se zabývá přepravou nebezpečných látek po silnici. Vede statistiky 

přepravy nebezpečných látek a jejich nehodovosti a základní údaje veškerých nehod 

spojených s přepravou nebezpečných věcí. Předpisy pro přepravu nebezpečných látek 

v USA jsou součástí federálních zákonů. Zákon pro přepravu nebezpečných látek po silnici, 

železnici, leteckou i námořní se nazývá zákon 49 federálních nařízení (49 CFR). Struktura 

zákona je uvedena v tabulce č. 9. Zákon je základním předpisem pro všechny státy USA,  

ale každý stát, kraj, území kmenu i města mohou svými nařízeními upravovat podmínky 

přepravy nebezpečných látek v mezích tohoto zákona [8].  
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Tabulka č. 9 Struktura zákona 49 federálních nařízení [18] 

Díl Kapitola Paragraf Řešený objekt 

1 
A: Kancelář ministra dopravy 

 1-99 Kancelář ministra dopravy 

2 
B: Ostatní přepisy spojené s transportem 

I 
100-177 Produktovody a státní správa bezpečnosti nebezpečných 

látek (ministerstvo dopravy) 3 178–199 

4 II 200-299 Federální úřad železnic, ministerstvo dopravy 

5 III 300-399 
Federální úřad bezpečnosti přepravy motorovými vozidly 

(ministerstvo dopravy)  

6 
IV 400-499 Obrana pobřeží, ministerstvo bezpečnosti 

V 
500-571 Národní úřad bezpečnosti dopravy na dálnicích 

(ministerstvo dopravy) 

7 

572-599 

VI 600-699 Federální úřad tranzitu (ministerstvo dopravy) 

VII 700-799 Národní korporace pasažérů vlakové dopravy (AMTRAK) 

VIII 800-999 Národní komise bezpečnosti dopravy 

8 
X 

1000-1199 
Komise pozemní dopravy 

9 

1200-1399 

XI 1400-1499 
Technologický úřad pro výzkum a inovace 

 (ministerstvo dopravy) 

XII 1500-1699 Úřad pro ochranu přepravy (ministerstvo bezpečnosti) 

 

Pro přepravu nebezpečných látek je nejdůležitější kapitola I: Produktovody a státní 

správa bezpečnosti nebezpečných látek, která je dále dělena na části A až D. Část A 

vymezuje výkon státní správy a příslušných orgánů. Část B řeší přepravu produktovody. Pro 

silniční, železniční, námořní i leteckou přepravu nebezpečných látek je nejpodstatnější  

část C, která obsahuje: definice, tabulky nebezpečných látek, požadavky na značení, balení 

i cisterny, přepravní doklady, požadavky na účastníky přepravy, specifikace při různých 

typech přepravy apod. Část D se zabývá bezpečností produktovodů [18]. 
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3 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí 

3.1 Klasifikace 

Podle ADR jsou veškeré nebezpečné látky rozděleny do 9 tříd, viz tabulka č. 10. 

Dále jsou zde uvedeny požadavky klasifikace jednotlivých tříd a vyjmenovány látky,  

které nepodléhají tomuto předpisu [7]. 

Tabulka č. 10 Třídy nebezpečnosti podle ADR [7] 

Třída Název třídy 

1 Výbušné látky a předměty 

2 Plyny 

3 Hořlavé kapaliny 

4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky, polymerující látky a 

znecitlivěné tuhé výbušniny 

4.2 Samozápalné látky 

4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 

5.1 Látky podporující hoření 

5.2 Organické peroxidy 

6.1 Toxické látky 

6.2 Infekční látky 

7 Radioaktivní látky 

8 Žíravé látky 

9 Jiné nebezpečné látky a předměty 

 

Veškeré látky jsou dále označovány klasifikačními kódy, které upřesňují jejich další 

nebezpečné vlastnosti a jiné podstatné informace. Pro třídu 1 – výbušné látky a předměty 

jsou součástí klasifikačních kódů podtřídy 1.1 až 1.6, které specifikují míru nebezpečnosti, 

a 13 skupin snášenlivosti označenými písmeny. Klasifikační kódy třídy 2 – plyny se skládají 

z číslice (1 až 9) označující formu plynu (např. stlačený, zkapalněný, pod tlakem rozpuštěný) 
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a písmena nebezpečné vlastnosti. Třída 3 – hořlavé kapaliny je označována písmeny,  

které popisují jejich nebezpečné vlastnosti, a číslicí, která upřesňuje jejich nebezpečnost  

ve vztahu k teplotě vzplanutí. Podobně jako u třídy 3 jsou označovány ostatní třídy.  

V příloze č. 1 jsou uvedeny klasifikační kódy pro všechny třídy [7]. 

V části 3 ADR je uvedena tabulka nebezpečných látek seřazených  

podle UN kódů s veškerými potřebnými údaji pro zajištění bezpečné přepravy.  

V tabulce č. 11 je uveden příklad tabulky pro vybrané nebezpečné látky. První sloupec 

jednoznačně identifikuje nebezpečnou látku pomocí UN kódu. V dalším sloupci je uveden 

její název a popis. Sloupce 3a a 3b uvádí třídu a klasifikační kód. Čtvrtý sloupec udává 

obalovou skupinu (viz kapitola 3.2). V sloupci číslo 5 jsou uvedeny předepsané bezpečnostní 

značky (viz kapitola 3.2). Šestý sloupec obsahuje číselné kódy zvláštních ustanovení  

(např. zákazy přepravy, vynětí z platnosti některých požadavků, vysvětlivky, dodatečná 

ustanovení ke značení). Sloupce 7a a 7b udávají maximální množství, které je možné 

přepravovat. Osmý sloupec obsahuje alfanumerické kódy pokynů pro balení, kde písmeno 

značí typ obalu a číslice požadavky na obaly. Sloupce 9a a 9b udávají požadavky pro balení, 

obaly, nádoby a společná balení. V sloupcích 10 až 14 jsou uvedeny kódy požadavků  

na kontejnery, cisterny, volně ložené látky a vozidla. Patnáctý sloupec obsahuje v horní části 

číslici s přepravní kategorií pro účely vynětí z platnosti vztahující se k množství 

přepravované dopravní jednotkou a ve spodní části je uvedeno omezení pro tunely.  

Sloupce 16 a 17 vymezují požadavky na přepravu kusů a volně ložených látek. Ve sloupcích 

18 a 19 jsou uvedeny požadavky pro bezpečné nakládání s nebezpečnou látkou.  

Sloupec číslo 20 obsahuje identifikační číslo nebezpečnosti, které udává nebezpečné 

vlastnosti látek (viz kapitola 3.3) [7]. 

  



 

23 

 

T
ab

u
lk

a 
č.

 1
1
 T

ab
u
lk

a 
v

y
b
ra

n
ý
ch

 n
eb

ez
p

eč
n
ý
ch

 l
át

ek
 d

le
 č

ás
ti

 3
 A

D
R

 [
7
] 



 

24 

3.2 Balení a značení 

Pro účely balení jsou látky přiřazeny k obalovým skupinám pomocí  

tabulky A v části 3 ADR: 

• obalová skupina I: látky velmi nebezpečné; 

• obalová skupina II: látky středně nebezpečné; 

• obalová skupina III: látky málo nebezpečné [7]. 

ADR také obsahuje požadavky na jednotlivé skupiny obalu [7]. 

Veškeré nebezpečné látky musí být označeny bezpečnostními značkami  

podle tabulky č. 11. Kusová balení musí být označena bezpečnostními značkami ve tvaru 

kosočtverce o velikosti 100x100 mm. Veškeré značky musí být čitelné a odolné vnějším 

vlivům. Každé kusové balení musí být označené UN kódem. Je-li potřebné, je nutné na obal 

umístit značení s orientačními šipkami, viz obrázek č. 4. Při přepravě lithiových baterií  

je nutno obal označit značkou uvedenou na obrázku č. 5 [7]. 

 

 

 

Obrázek č. 5 Označení lithiových baterií [7] 

Obrázek č. 4 Označení orientačními 

šipkami [7] 
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Na kontejnery, cisterny a vozidla se umisťují velké bezpečnostní značky o velikosti 

250x250 mm. Tyto značky se umisťují na obě podélné strany a na přední a zadní část vozidla. 

Příklady bezpečnostních značek jsou uvedeny na obrázcích č. 6 a 7 [7]. 

 

Obrázek č. 6 Bezpečnostní značky pro třídy 1 až 4 [7] 
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Obrázek č. 7 Bezpečnostní značky pro třídy 5 až 9 [7] 
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Dopravní jednotky přepravující nebezpečné látky musí být také opatřeny reflexními 

oranžovými tabulemi, viz obrázek č 8. Jedna tabule musí být umístěna na přední straně 

vozidla a druhá na zadní straně. Jejich velikost musí být 40x30 cm [7]. 

 

Obrázek č. 8 Oranžová tabulka [7] 

Spodní polovina tabulky obsahuje UN kód příslušné nebezpečné látky.  

V horní polovině oranžové tabulky je uvedeno identifikační číslo nebezpečnosti, které se 

skládá ze dvou nebo tří čísel, popř. s předřazeným písmenem X, které značí nebezpečí  

při styku s vodou. Zdvojení číslic znamená zvýšené nebezpečí. Význam jednotlivých čísel 

je uveden v tabulce č. 12 [7]. 

Tabulka č. 12 Význam čísel v identifikačním čísle nebezpečnosti [7] 

Číselní označení Nebezpečná vlastnost 

2 Únik plynu pod tlakem nebo chemickou reakcí 

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

4 Hořlavost tuhých látek nebo látek schopných samoohřevu 

5 Podpora hoření 

6 Toxicita nebo nebezpečí infekce 

7 Radioaktivita 

8 Žíravost 

9 Nebezpečí prudké samovolné reakce 
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Dalším označením při přepravě nebezpečných látek může být značka pro zahřáté 

látky a látky nebezpečné pro životní prostředí, viz obrázky č. 9 a 10 [7]. 

 

 

 

 

 

3.3 Přepravní doklady 

Přeprava každé nebezpečné látky musí být provázena přepravními doklady. 

Přepravní doklad musí obsahovat: 

• název a UN kód; 

• třídu a klasifikační kód; 

• obalovou skupinu; 

• počet a popis kusů; 

• celkové množství každé položky; 

• jméno a adresu odesílatele a příjemce; 

• prohlášení vyžadované podmínkami případné zvláštní dohody; 

• kód omezení pro tunely [7]. 

Přepravní doklad musí být vyhotoven v jazyce odesílající země a při mezinárodní 

přepravě též v angličtině, němčině nebo francouzštině. Příkladem přepravního dokladu  

je nákladní list [7]. 

  

Obrázek č. 10 Látky nebezpečné pro životní 

prostředí [7] 

Obrázek č. 9 Značení zahřátých 

látek [7] 
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Dalším dokumentem potřebným při přepravě nebezpečných látek jsou písemné 

pokyny, které slouží jako pomoc během nehodové nouzové situace. Obsahují: 

• seznam činností v případě nehody nebo nouzového stavu; 

• informace o dodatečných opatření pro členy osádky vozidla  

o nebezpečných vlastnostech nebezpečných látek podle tříd a o činnostech 

za obvyklých okolností; 

• seznam výbavy pro osobní a obecnou ochranu k provádění všeobecných 

činností a specifických nouzových činností [7]. 

Písemné pokyny jsou pro všechny nebezpečné látky stejné a jsou uvedeny  

v příloze č.  2. Společně s těmito dokumenty musí být v kabině vozidla i osvědčení silničních 

vozidel a řidičů [7]. 
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4 Zákon 49 federálních nařízení 

4.1 Klasifikace 

Podle předpisů pro přepravu nebezpečných věcí ve Spojených státech amerických 

se nebezpečné látky dělí na třídy a kategorie uvedené v tabulce č. 13. Vlastnosti jednotlivých 

tříd jsou uvedeny v dalších částech tohoto zákona. Dále tento zákon vyjmenovává zakázané 

látky a výbušniny a látky podléhající jiným předpisům [18]. 

Tabulka č. 13 Třídy a kategorie nebezpečných látek v USA [18] 

Třída Kategorie Název třídy nebo kategorie 

1 1.1 Výbušniny (s nebezpečím masivního výbuchu 

1 1.2 Výbušniny (s nebezpečím rozletu) 

1 1.3 Výbušniny (převážně s nebezpečím požáru) 

1 1.4 Výbušniny (s nevýznamným trhacím účinkem) 

1 1.5 Velmi intenzivní výbušniny, trhaviny 

1 1.6 Extrémně intenzivně detonující látky 

2 2.1 Hořlavý plyn 

2 2.2 Nehořlavý stlačený plyn 

2 2.3 Toxický (jedovatý) plyn 

3  Hořlavá kapalina 

4 4.1 Hořlavá pevná látka 

4 4.2 Samozápalné látky 

4 4.3 Látky nebezpečné při styku s vodou 

5 5.1 Látky podporující hoření 

5 5.2 Organické peroxidy 

6 6.1 Toxické (jedovaté) látky 

6 6.2 Infekční látky (původci chorob) 

7  Radioaktivní látky 

8  Žíravé látky 

9  Jiná nebezpečí 
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U třídy 1 - výbušniny se dále určuje 14 skupin snášenlivosti, která dále specifikují 

složení nebo vlastnosti výbušnin. Pro kategorii 2.3 - jedovatý plyn se dále určují zóny A  

až D podle nebezpečné koncentrace látky. Kategorie 5.2 – organické peroxidy se dělí na typ 

A až G, které vymezují jejich reaktivitu. Kategorie 6.1 – jedovaté látky obsahuje kategorie 

podobně jako kategorie 2.3, ale jsou spojeny se skupinami balení. Kategorie 6.2 – infekční 

látky může být dále dělena na kategorie A a B. Kategorie A může způsobit trvalou invaliditu 

nebo ohrozit životy a látky kategorie B nezpůsobí trvalé následky [18]. 

Požadavky na veškeré nebezpečné látky jsou zpracovány tabulkově. Obsah 

požadavků pro vybrané nebezpečné látky je v tabulce č. 14. Povolené přepravované 

maximální množství látek je v samostatné tabulce. Sloupec 1 obsahuje symboly,  

které definují typ přepravy (národní, mezinárodní, letecká nebo námořní) nebo požadavky 

k názvům nebezpečných látek. Druhý sloupec definuje názvy a popis látek. Sloupec číslo 3 

udává třídu a kategorii nebezpečných látek nebo zákaz přepravy dané látky. V dalším sloupci 

je uvedeno identifikační číslo. Pátý sloupec obsahuje skupiny obalů (viz kapitola 4.2). 

V sloupci 6 jsou uvedeny kódy značení, které odpovídají třídám a kategoriím nebezpečných 

látek (viz kapitola 4.3). Sloupec 7 - zvláštní ustanovení obsahuje požadavky na balení, 

množství, zákazy, výjimky, zákazy použití látky při konkrétním typu přepravy apod. Skládá 

se z písmen, které označují typ přepravy či balení, a čísel, které definují vlastnosti látek  

nebo požadavky na jejich přepravu. V sloupci 8 jsou uvedeny požadavky na balení. 

V desátém sloupci jsou uvedena maximální množství při přepravě osobními vlaky a letadly 

a nákladními letadly. Poslední sloupec udává požadavky pro námořní přepravu [18]. 
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4.2 Balení a značení 

Pro balení nebezpečných látek se používají skupiny obalů, které určují ochranu 

látek. Existují tři skupiny: 

• skupina I: vysoké nebezpečí; 

• skupina II: střední nebezpečí; 

• skupina III: malé nebezpečí [18]. 

Každá třída má své specifické požadavky na určení skupiny obalu v závislosti  

na jejich nebezpečnosti [18]. 

Každý přepravce nebezpečných látek musí tyto látky označit podle zákona 49 

federálních nařízení. Jednotlivé látky se označují pomocí štítků a nákladní automobily 

pomocí výstražných tabulí. Štítky musí být vytištěny nebo připevněny na povrchu obalu  

na viditelném místě a blízko označení názvu nebezpečné látky. Každé značení musí být 

trvanlivé a odolné povětrnostním podmínkám a musí být schopno odolávat 30-ti dennímu 

působení podmínek způsobenými dopravní nehodou, aniž by došlo k poškození či podstatné 

změně barvy. Štítky jsou ve tvaru kosočtverce o minimálním rozměru 100x100 mm.  

Pokud má látka více nebezpečných vlastností, musí být označeny všechny tyto vlastnosti. 

Štítky s barevným pozadím mohou obsahovat černý nebo bílý text. U třídy 1, 2, 3, 4, 5, 6,  

a 8 nemusí být na štítku uveden text s nebezpečím látky. U jedovatých látek může být 

nahrazeno slovo „POISON“ za slovo „TOXIC“. Zobrazení základních štítků je uvedeno  

na obrázku č. 11 [18]. 
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Obrázek č. 11 Štítky nebezpečných látek v USA [5] 
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Výstražné tabule na dopravních prostředcích musí mít rozměry minimálně  

250x250 mm. Výstražné tabule se od štítků liší pouze v několika detailech.  

Příklady základních výstražných tabulí jsou uvedeny na obrázku č. 12. Výstražné tabule 

musí být trvanlivé a odolné povětrnostním podmínkám minimálně po dobu 30 dní [18].  

 

Obrázek č. 12 Výstražné tabule nebezpečných látek v USA [5] 
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Nákladní automobily pro přepravu nebezpečných věcí musí být dále označeny  

UN kódem. UN kód může být umístěn na oranžových značkách s černým okrajem  

nebo uvnitř výstražných značek, jak je uvedeno na obrázku č. 13 [18]. 

 

Obrázek č. 13 Označení pomocí UN kódu v USA [5] 

4.3 Přepravní doklady 

Každý přepravce musí vypracovat nákladní list. Nákladní list obsahuje popis 

nebezpečných látek, nouzových kontaktních telefonních čísel a typ přepravy.  

Příklad vyplněného nákladního listu je zobrazen na obrázku č. 14. Musí být čitelný  

a v anglickém jazyce. Tento doklad se vyplňuje pro každou látku zvlášť. Musí obsahovat: 

• UN kód;  

• chemický název; 

• třídu a kategorie; 

• skupinu obalu; 

• typ balení a 

•  množství nebezpečné látky [18].  

a   nebo 
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Obrázek č. 14 Nákladní list [4] 

Dalším dokladem pro přepravu je certifikace odesílatele, která obsahuje seznam 

všech přepravovaných látek. Jedná se o potvrzení, že celý proces přepravy odpovídá platným 

předpisům. Na obrázku č. 15 je uveden příklad vyplněného certifikace odesílatele [18]. 

 

Obrázek č. 15 Certifikace odesílatele [4] 
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Dalším dokumentem při přepravě nebezpečných látek jsou nouzové informace, 

které předepisují požadavky na dodržování pravidel během přepravy. Hlavním účelem  

je jejich použití pro zmírnění následků havárie s nebezpečnou látkou. Nouzové informace 

musí obsahovat: 

• základní popis a název nebezpečných látek; 

• nebezpečí pro zdraví; 

• rizika požáru a výbuchu; 

• okamžitá opatření v případě nehody; 

• bezpečné způsoby manipulace při požáru; 

• základní postup v případě úniku; 

• první pomoc; 

• nouzová telefonní čísla [18]. 

Tyto informace mohou být uvedeny v nákladním listu nebo v jiném dokumentu. 

Musí být čitelně tištěné v anglickém jazyce a umístěné v dostatečné vzdálenosti  

od nebezpečných látek. Příkladem nouzových informací je Emergency Response Guidebook 

viz obrázek č. 16, který může být ve formě knihy nebo aplikace pro mobilní telefony. Jsou 

zde obsaženy potřebné údaje o všech nebezpečných látkách [18]. 
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Obrázek č. 16 Nouzové informace [19] 

Každý přepravce musí vytvořit a dodržovat bezpečnostní plány na řešení rizik 

spojených s přepravou nebezpečných látek. Každý bezpečnostní plán musí obsahovat: 

- posouzení rizik spojených s přípravou, skladováním, vykládkou, nakládkou  

a přepravou nebezpečných látek a opatření pro jejich řešení; 

- personální zabezpečení, jejich povinnosti a školení; 

- způsoby zamezení neoprávněného přístupu [18]. 
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5 Srovnání požadavků pro silniční přepravu 

nebezpečných látek v Evropě a USA 

Prvním a jedním z největších rozdílů v předpisech týkajících se přepravy 

nebezpečných látek je skutečnost, že americký zákon lze použít pro všechny typy přepravy. 

Jedním z důvodů může být častější kombinování dopravních prostředků. 

V Evropě i Spojených státech amerických jsou nebezpečné látky klasifikovány 

pomocí tříd nebezpečnosti, které jsou v obou předpisech stejné. Jediným rozdílem  

je názornější rozdělení první a druhé třídy do kategorií v zákoně 49 federálních nařízení  

pro přepravu nebezpečných látek v USA. Oproti tomu ADR blíže specifikuje  

třídu 4.1 - hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky, polymerující látky  

a znecitlivěné tuhé výbušniny.  

Požadavky na přepravu všech nebezpečných látek jsou v obou předpisech uvedeny 

formou přehledné tabulky. Obě tabulky obsahují názvy, UN kódy, třídy nebezpečnosti, 

požadavky na značení a obaly. Tabulka v ADR zahrnuje i požadavky týkající se provedení 

cisteren a vozidel, v zákoně 49 federálních nařízení jsou uvedeny v jiné části zákona. 

V případě více nebezpečných vlastností při přepravě nebezpečných látek v Evropě 

jsou látky označovány pomocí klasifikačních kódů. V USA je použito více bezpečnostních 

značek a slovní popis veškerých nebezpečných vlastností. 

V Evropě se cisterny přepravující nebezpečné látky označují bezpečnostní značkou 

převládajícího nebezpečí a oranžovými tabulkami s UN kódem a identifikačním číslem 

nebezpečnosti. Oproti tomu v USA se používá oranžová tabulka pouze s UN kódem a 

několik značek nebezpečnosti, které mohou obsahovat i slovní popis nebezpečných 

vlastností. Další možností je uvedení UN kódu přímo do značky nebezpečnosti. Nafta a 

benzín mohou být označeny pomocí názvů přímo v bezpečnostní značce. Kyslík se označuje 

pomocí vlastní žluté bezpečnostní značky stejně jako látky podporující hoření, ale ve spodní 

části obsahuje číselné označení třídy 2 - plyny. Při přepravě nebezpečných látek s více 

nebezpečnými vlastnostmi je pro osoby neznalé v oboru názornější zobrazení 
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bezpečnostními značkami než dvou nebo tříčíselné označení pomocí identifikačního kódu 

nebezpečnosti. 

Nákladní list pro silniční přepravu nebezpečných látek v Evropě a Spojených 

státech amerických obsahuje stejné informace. V USA je možné na jeho druhou stranu uvést 

písemné pokyny a doplnit přední stranu o nouzová telefonní čísla, což má svůj význam. 

V zákoně 49 federálních nařízení není předepsaná forma písemných pokynů, pouze jejich 

obsah. V ADR je obsah písemných pokynů přesně stanoven, a kromě nepatrných rozdílů, 

týkajících se především ochranných pomůcek a vysvětlení nebezpečnosti, je shodný pro 

všechny nebezpečné látky. 
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Závěr 

Pro názornost a prokázání významu zpracování diplomové práce je uveden přehled 

nehod s nebezpečnými látkami v České Republice, Evropě a Spojených státech amerických. 

Nejlepší přístup ke statistickým údajům a přehledu nehod je ve Spojených státech 

amerických, kde se počet nehod za poslední 3 roky nezměnil. Pro Evropu nebylo možné 

získat konkrétní informace týkající se nehodovosti při silniční přepravě nebezpečných látek, 

a proto tuto problematiku nelze vyhodnotit. Za zmínku stojí přepravní výkon ve státech 

Skandinávského poloostrova a Belgii, kde za posledních 5 let došlo k značnému navýšení 

přepravy. Na rozdíl od této skutečnosti, došlo v Itálii a Nizozemí došlo k silnému poklesu 

přepravených tun-kilometrů nebezpečných látek. V České republice jsou přehledy dostupné 

pouze na vyžádání u příslušných orgánů. V minulosti byly veškeré údaje uvedeny v systému 

DOK, který si nechalo zpracovat Ministerstvo dopravy ČR. Bohužel od roku 2009 nedošlo 

k doplnění a obnovení dat a velmi často je tento systém nedostupný. 

Pozornost byla věnována i legislativě v Evropě a Spojených státech amerických. 

Blíže je vysvětlen obsah Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných 

věcí, kde jsou uvedeny konkrétní požadavky týkající se především klasifikace, používání 

obalů a vozidel, podmínky přepravy, nakládky, vykládky a manipulace s nebezpečnými 

látkami. Je třeba zdůraznit, že pro přepravu nebezpečných látek jsou také stanoveny 

požadavky na osádku vozidla, jejich výbavu, dokumentaci, konstrukci vozidla a jejich 

schvalování. Ve Spojených státech amerických je tato problematika řešena pomocí zákona 

49 federálních nařízení pro všechny typy přepravy včetně produktovodů. Proto je práce 

zaměřena pouze na předpisy Úřadu pro bezpečnost produktovodů a nakládání 

s nebezpečnými látkami., které se zabývají přepravou nebezpečných látek. V USA každý 

stát vydává své předpisy zpřísňující požadavky na přepravu nebezpečných látek v mezích 

zákona. V rámci ADR a zákona 49 federálních nařízení je blíže popsána klasifikace, 

požadavky na balení, značení a přepravní doklady. Oba předpisy řeší problematiku přepravy 

nebezpečných látek obdobným způsobem. 

Největší rozdíl při přepravě nebezpečných látek v Evropě a Spojených státech 

amerických je ve značení nebezpečných látek. V Evropě jsou označovány jednou 

bezpečnostní značkou podle převládající nebezpečné vlastnosti a oranžovou tabulkou, 



 

43 

v případě cisteren se jedná o oranžovou tabulku s UN kódem a identifikačním číslem 

nebezpečnosti. Ve Spojených státech amerických se označují bezpečnostními značkami 

všechny nebezpečné vlastnosti látky. UN kód může být uveden na bezpečnostní značce nebo 

na oranžové tabulce vedle bezpečnostních značek. Bezpečnostní značky také mohou 

obsahovat slovní popis nebezpečné vlastnosti. Tento způsob značení je pro lidi v případě 

nehody vhodnější, protože velké množství lidí v Evropě nezná význam identifikačních čísel 

nebezpečnosti, tzn. veškeré nebezpečné vlastnosti látky. V případě dopravní nehody 

s nebezpečnou látkou, při které řidič nemůže odpovídajícím způsobem zabezpečit místo 

nehody, mohou osoby ohrozit nejen sebe ale i své okolí.  

Při přepravě nebezpečných látek musí být věnována pozornost jejich klasifikaci, 

balení a značení a rovněž požadavkům na účastníky přepravy a zabezpečení vozidel z 

důvodu snížení rizik. Veškeré předpisy je nezbytné aktualizovat a podle potřeb upravovat, 

ať už se jedná, v případě ADR, např. o požadavky klasifikace tunelů, materiály a provedení 

nových obalů nebo upřesnění třídění. Je třeba zdůraznit, že i nejlépe zpracovaný předpis 

nemůže plnit svůj účel, pokud nebude dodržován.   
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Příloha č. 1 Klasifikační kódy 

Třída 1 – Výbušné látky a předměty 

Definice podtříd: 

1.1. Látky a předměty nebezpečné hromadným výbuchem; 

1.2.Látky a předměty nebezpečné rozletem, které však nejsou nebezpečné hromadným 

výbuchem; 

1.3.Látky a předměty nebezpečné prudkým ohněm s malým nebezpečím od tlakové vlny 

nebo rozletu nebo oběma těmito účinky, které ale nejsou nebezpečné hromadným 

výbuchem; 

1.4. Látky a předměty, které v případě jejich zážehu nebo počinu během přepravy 

vykazují pouze malé nebezpečí výbuchu;  

1.5. Velmi necitlivé látky schopné hromadného výbuchu, které jsou tak necitlivé, že 

pravděpodobnost jejich počinu nebo přechodu z hoření v detonaci je při běžných 

podmínkách přepravy velmi nízká.;  

1.6.Velmi málo citlivé předměty, které nejsou nebezpečné hromadným výbuchem.  

Definice skupin snášenlivosti látek a předmětů: 

A Třaskavina;  

B Předmět obsahující třaskavinu; 

C Střelivina nebo jiná deflagrující výbušnina nebo předmět obsahující takovou 

výbušninu; 

D Trhavina, černý prach nebo předmět obsahující trhavinu, vždy bez roznětných 

prostředků a bez hnací náplně nebo předmět obsahující třaskavinu, který má 

nejméně dvě účinná pojistná zařízení; 

E Předmět, obsahující trhavinu, bez roznětných prostředků a s hnací náplní;  

F Předmět obsahující trhavinu s vlastním roznětným prostředkem, s hnací náplní nebo 

bez hnací náplně; 
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G Pyrotechnická látka nebo předmět obsahující pyrotechnickou látku nebo předmět 

obsahující jak výbušnou látku, tak i osvětlovací, zápalnou, slzotvornou nebo 

dýmotvornou látku; 

H Předmět, který obsahuje výbušnou látku a bílý fosfor;  

J Předmět, který obsahuje výbušnou látku a hořlavou kapalinu nebo hořlavý gel;  

K Předmět, který obsahuje výbušnou látku a toxickou chemickou látku;  

L Výbušná látka nebo předmět obsahující výbušnou látkou, které představují zvláštní 

nebezpečí a vyžadující oddělení jednotlivých druhů;  

N Předměty, které obsahují jen velmi málo citlivé látky; 

S Látka nebo předmět, který je zabalen nebo zkonstruován tak, aby všechny 

nebezpečné účinky vyvolané náhodným uvedením do činnosti zůstaly omezeny na 

vnitřek obalu, pokud nebyl obal poškozen požárem. 

Třída 2 – Plyny 

Látky a předměty třídy 2 jsou rozděleny následovně:  

1. Stlačený plyn: plyn - s kritickou teplotou -50 °C nebo nižší;  

2. Zkapalněný plyn; 

3. Hluboce zchlazený zkapalněný plyn;  

4. Rozpuštěný plyn - rozpuštěn v kapalném rozpouštědle;  

5. Aerosoly a malé nádobky obsahující plyn (plynové kartuše);  

6. Jiné předměty obsahující plyn pod tlakem;  

7. Plyny, které nejsou pod tlakem, podléhající zvláštním předpisům (vzorky plynů);  

8. Chemické látky pod tlakem - kapaliny, pasty nebo prášky natlakované s hnací 

látkou; 

9. Adsorbovaný plyn - absorbován v tuhém porézním materiálu.  

Látky a předměty třídy 2 jsou podle svých nebezpečných vlastností přiřazeny k jedné z 

následujících skupin: 

A dusivé; 

O podporující hoření; 

F  hořlavé; 
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T toxické  

a jejich kombinace. 

Třída 3 – Hořlavé kapaliny 

Látky a předměty třídy 3 jsou rozděleny následovně: 

F Hořlavé kapaliny bez vedlejšího nebezpečí a předměty obsahující takové látky; 

F1 s bodem vzplanutí nejvýše 60 °C;  

F2 s bodem vzplanutí nad 60 °C, přepravované nebo  podávané k přepravě 

  při teplotě rovnající se jejich bodu vzplanutí nebo vyšší (zahřáté látky); 

F3 Předměty obsahující hořlavé kapaliny;  

FT Hořlavé kapaliny, toxické;  

FT1 Hořlavé kapaliny, toxické;  

FT2 Pesticidy; FC Hořlavé kapaliny, žíravé;  

FTC Hořlavé kapaliny, toxické, žíravé; 

D Znecitlivěné kapalné výbušné látky. 

Třída 4.1 - Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky, polymerující látky a 

znecitlivěné tuhé výbušniny 

Látky a předměty třídy 4.1 se dále dělí následovně: 

F Hořlavé tuhé látky bez vedlejšího nebezpečí (1 organické, 2 organické,  

 roztavené, 3 anorganické, 4 předměty); 

FO Hořlavé tuhé látky, podporující hoření;  

FT Hořlavé tuhé látky, toxické (1 organické, 2 anorganické); 

FC Hořlavé tuhé látky, žíravé (1 organické, 2 anorganické); 

D Znecitlivěné tuhé výbušné látky bez vedlejšího nebezpečí;  

DT Znecitlivěné tuhé výbušné látky, toxické;  

SR Samovolně se rozkládající látky (1 nevyžadující řízení teploty,  

  2 vyžadující řízení teploty); 

PM Polymerující látky (1 nevyžadující řízení teploty, 2 vyžadující řízení teploty). 
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Třída 4.2 - Samozápalné látky 

Látky a předměty třídy 4.2 se dělí následovně: 

S Samozápalné látky bez vedlejšího nebezpečí:  

S1 organické, kapalné;  

S2 organické, tuhé;  

S3 anorganické, kapalné;  

S4 anorganické, tuhé;  

S5 organokovové;  

SW Samozápalné látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny; 

SO Samozápalné látky, podporující hoření;  

ST Samozápalné látky, toxické (1 organické kapalné, 2 organické tuhé,  

  3 anorganické kapalné, 4 anorganické tuhé); 

SC Samozápalné látky, žíravé (1 organické kapalné, 2 organické tuhé,  

  3 anorganické kapalné, 4 anorganické tuhé). 

Třída 4.3 – Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 

Látky a předměty třídy 4.3 se dělí následovně:  

W Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, bez vedlejšího nebezpečí 

  (1 kapalné, 2 tuhé, 3 předměty); 

WF + hořlavé (1 kapalné, 2 plyny);  

WS + tuhé, schopné samoohřevu;  

WO + tuhé, podporující hoření;  

WT + toxické (1 kapalné, 2 tuhé); 

WC + žíravé (1 kapalné, 2 tuhé); 

WFC +hořlavé, žíravé. 
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Třída 5.1 – Látky podporující hoření 

Látky třídy 5.1, jakož i předměty, které takové látky obsahují, se dělí následovně:  

O Látky podporující hoření bez vedlejšího nebezpečí (1 kapalné, 2 tuhé,  

  3 předměty); 

OF Látky podporující hoření, tuhé, hořlavé;  

OS Látky podporující hoření, tuhé, schopné samoohřevu;  

OW Látky podporující hoření, tuhé, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny;  

OT Látky podporující hoření, toxické (1 kapalné, 2 tuhé); 

OC Látky podporující hoření, žíravé (1 kapalné, 2 tuhé);  

OTC Látky podporující hoření, toxické, žíravé. 

Třída 5.2 – Organické peroxidy 

Látky třídy 5.2 se dělí následovně:  

P1 Organické peroxidy, nevyžadující řízení teploty;  

P2 Organické peroxidy, vyžadující řízení teploty. 

Třída 6.1 – Toxické látky 

Látky třídy 6.1 jsou rozděleny následovně:  

T Toxické látky bez vedlejšího nebezpečí:  

T1 organické, kapalné;  

T2 organické, tuhé;  

T3 organokovové;  

T4 anorganické, kapalné;  

T5 anorganické, tuhé;  

T6 kapalné, používané jako pesticidy;  

T7 tuhé, používané jako pesticidy;  

T8 vzorky;  

T9 jiné toxické látky;  
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TF Toxické látky, hořlavé (1 kapalné, 2 kapalné, 3 tuhé); 

TS Toxické látky, schopné samoohřevu, tuhé;  

TW Toxické látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny (1 kapalné, 2 tuhé) 

TO Toxické látky, podporující hoření (1 kapalné, 2 tuhé); 

TC Toxické látky, žíravé (1 organické, kapalné, 2 organické, tuhé, 3 anorganické,  

 kapalné, 4 anorganické, tuhé); 

TFC Toxické látky, hořlavé, žíravé; 

TFW Toxické látky, hořlavé, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny. 

Třída 6.2 – Infekční látky 

Látky třídy 6.2 jsou rozděleny následovně: 

I1 Infekční látky nebezpečné pro lidi;  

I2 Infekční látky nebezpečné jen pro zvířata;  

I3 Klinické odpady;  

I4 Látky biologické; 

Třída 8 – Žíravé látky 

Látky a předměty třídy 8 jsou rozděleny následovně: 

C1 - C11 Žíravé látky bez vedlejšího nebezpečí:  

C1 - C4 Kyselé látky;  

C5 - C8 Zásadité látky;  

C9-C10 Jiné žíravé látky;  

C1  Předměty;  

CF Žíravé látky, hořlavé (1 kapalné, 2 tuhé); 

CS Žíravé látky, schopné samoohřevu (1 kapalné, 2 tuhé); 

CW Žíravé látky, ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny (1 kapalné, 2 tuhé); 

CO Žíravé látky, podporující hoření (1 kapalné, 2 tuhé); 

CT Žíravé látky, toxické (1 kapalné, 2 tuhé, 3 předměty); 



Zajištění bezpečné přepravy nebezpečných věcí po silnici v EU a v USA 

  Bc. Kateřina Francová 

7/7 

CFT Žíravé látky, kapalné, hořlavé, toxické; 

COT  Žíravé látky, podporující hoření, toxické. 

Třída 9 – Jiné nebezpečné látky a předměty 

Látky a předměty třídy 9 jsou rozděleny následovně:  

M1 Látky, které při vdechnutí jemného prachu mohou ohrozit zdraví;  

M2 Látky a přístroje, které mohou v případě požáru vytvářet dioxiny;  

M3 Látky uvolňující hořlavé páry;  

M4 Lithiové baterie;  

M5 Záchranné prostředky;  

M6-M8  Látky ohrožující životní prostředí:  

M6 Látky znečišťující vodu, kapalné; 

M7 Látky znečišťující vodu, tuhé; 

M8 Geneticky změněné mikroorganismy a organismy; 

M9-M10 Zahřáté látky (9 kapalné, 10 tuhé); 

M11 Jiné látky, které během přepravy představují nebezpečí a neodpovídají 

definici žádné jiné třídy [7]. 
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Příloha č. 2 Písemné pokyny pro řidiče 

PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR  

Činnosti v případě nehody nebo nouzové situace 

V případě nehody nebo nouzové situace, k níž může dojít nebo která může vzniknout během 

přepravy, musí členové osádky vozidla učinit následující opatření, kde je to bezpečné a 

proveditelné:  

- použít brzdový systém, zastavit chod motoru a odpojit akumulátor použitím 

odpojovače akumulátoru, pokud je jím vozidlo vybaveno;  

- vyloučit zápalné zdroje, zejména nekouřit, nepoužívat elektronické cigarety nebo 

podobné prostředky a nezapínat žádné elektrické zařízení; 

- informovat příslušné zásahové jednotky a poskytnout jim co možno nejvíce 

informací o události nebo nehodě a o dotčených látkách;  

- obléci si fluoreskující výstražnou vestu a umístit stojací výstražné prostředky, jak 

je to vhodné;  

- uchovávat průvodní doklady snadno přístupné pro zásahové jednotky při jejich 

příjezdu;  

- nevstupovat do vyteklých nebo vysypaných látek, ani se jich nedotýkat, a vyhnout 

se vdechnutí výparů, kouře, prachu a par zdržováním se na návětrné straně;  

- kde je to vhodné a bezpečné, použít hasicí přístroje k uhašení malých/začínajících 

požárů pneumatik, brzd a motorových prostorů;  

- požáry v ložných prostorech nesmějí členové osádky vozidla hasit;  

- kde je to vhodné a bezpečné, použít výbavu vozidla k zamezení úniků do vodního 

prostředí nebo do kanalizačního systému a k sebrání vyteklých nebo vysypaných 

látek;  

- vzdálit se z blízkosti místa nehody nebo nouzové situace, upozornit jiné osoby, aby 

se vzdálily, a řídit se pokyny zásahových jednotek;  

- odložit všechno kontaminované oblečení a použitou kontaminovanou ochrannou 

výbavu a bezpečně je zlikvidovat. 
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Dodatečná opatření pro členy osádky vozidla o nebezpečných vlastnostech nebezpečných věcí podle tříd a o 

činnostech za obvyklých okolností 

Bezpečnostní značky a velké 

bezpečnostní značky 

Charakteristika nebezpečí Dodatečná 

opatření 

(1) (2) (3) 

Výbušné látky a předměty 

 

Mohou mít řadu vlastností a účinků, jako jsou hromadný 

výbuch; rozlet úlomků; intenzivní oheň/tepelné záření; 

vytváření jasného světla, hlasitého hluku nebo kouře.  

 

Citlivé na otřesy a/nebo nárazy a/nebo teplo 

Chránit se, ale držet 

se co nejdále od 

oken. 

Výbušné látky a předměty 

 

Malé nebezpečí výbuchu a ohně. Chránit se. 

Hořlavé plyny 

 

Nebezpečí ohně.  

Nebezpečí výbuchu.  

Mohou být pod tlakem.  

Nebezpečí udušení.  

Mohou způsobit popáleniny a/nebo omrzliny.  

Obsah může při zahřátí vybuchnout. 

Chránit se.  

Vyhýbat se nízko 

položeným místům. 

Nehořlavé, netoxické plyny 

 

Nebezpečí udušení.  

Mohou být pod tlakem.  

Mohou způsobit omrzliny.  

Obsah může při zahřátí vybuchnout. 

Chránit se.  

Vyhýbat se nízko 

položeným místům. 

Toxické plyny 

 

Nebezpečí otravy.  

Mohou být pod tlakem.  

Mohou způsobit popáleniny a/nebo omrzliny.  

Obsah může při zahřátí vybuchnout. 

Použít nouzovou 

únikovou masku. 

Chránit se.  

Vyhýbat se nízko 

položeným místům. 

Hořlavé kapaliny 

 

Nebezpečí ohně. Nebezpečí výbuchu. Obsah může při 

zahřátí vybuchnout 

Chránit se. Vyhýbat 

se nízko položeným 

místům. 

Hořlavé tuhé látky, samovolně se 

rozkládající látky, polymerující látky 

a znecitlivěné tuhé výbušniny 

 

Nebezpečí ohně. Hořlavé nebo zápalné, mohou být 

zapáleny teplem, jiskrami nebo plameny. 

Mohou obsahovat samovolně se rozkládající látky, které 

jsou náchylné k exotermickému rozkladu v případě 

přívodu tepla, styku s jinými látkami (jako jsou kyseliny, 

sloučeniny těžkých kovů nebo aminy), tření nebo otřesu. 

Toto může vést k vyvíjení škodlivých a hořlavých plynů 

nebo par nebo samovznícení.  

Obsah může při zahřátí vybuchnout.  

Nebezpečí výbuchu znecitlivěných výbušných látek po 

ztrátě flegmatizátoru. 

 

Samozápalné látky 

 

Nebezpečí ohně samovznícením, jsou-li kusy poškozeny, 

nebo jejich obsah vyteče nebo se vysype.  

Mohou prudce reagovat s vodou. 

 

Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí 

hořlavé plyny 

 

Nebezpečí ohně a výbuchu ve styku s vodou. Uniklé látky musí 

být udržovány v 

suchém stavu 

zakrytím. 
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Dodatečná opatření pro členy osádky vozidla o nebezpečných vlastnostech nebezpečných věcí podle tříd a o 

činnostech za obvyklých okolností 

Bezpečnostní značky a velké 

bezpečnostní značky 

Charakteristika nebezpečí Dodatečná 

opatření 

(1) (2) (3) 

Látky podporující hoření 

 

Nebezpečí prudké reakce, vznícení a výbuchu ve styku se 

zápalnými nebo hořlavými látkami 

Vyvarovat se 

smíchání s 

hořlavými nebo 

zápalnými látkami 

(např. pilinami).. 

Organické peroxidy 

 

Nebezpečí exotermického rozkladu při zvýšených 

teplotách, styku s jinými látkami (jako jsou kyseliny, 

sloučeniny těžkých kovů nebo aminy), tření nebo otřesu. 

Toto může vést k vyvíjení škodlivých a hořlavých plynů 

nebo par nebo samovznícení. 

Vyvarovat se 

smíchání s 

hořlavými nebo 

zápalnými látkami 

(např. pilinami). 

Toxické látky 

 

Nebezpečí otravy vdechnutím, dotykem s pokožkou nebo 

požitím.  

Nebezpečí pro vodní prostředí nebo kanalizační systém. 

Použít nouzovou 

únikovou masku. 

Infekční látky 

 

Nebezpečí infekce.  

Mohou způsobit vážnou nemoc u lidí nebo zvířat.  

Nebezpečí pro vodní prostředí a kanalizační systém. 

 

Radioaktivní látky 

 

Nebezpečí absorpce a vnějšího ozáření. Omezit dobu 

expozice. 

Štěpné látky 

 

Nebezpečí jaderné řetězové reakce  

Žíravé látky 

 

Nebezpečí popálenin poleptáním.  

Mohou prudce reagovat spolu vzájemně, s vodou a s 

jinými látkami.  

Rozlitá nebo rozsypaná látka může vyvíjet žíravé páry.  

Nebezpečí pro vodní prostředí nebo kanalizační systém. 

 

Jiné nebezpečné látky a předměty 

 

Nebezpečí popálenin.  

Nebezpečí ohně.  

Nebezpečí výbuchu.  

Nebezpečí pro vodní prostředí nebo kanalizační systém. 
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Dodatečná opatření pro členy osádky vozidla o nebezpečných vlastnostech nebezpečných věcí podle tříd a o 

činnostech za obvyklých okolností 

Bezpečnostní značky a velké 

bezpečnostní značky 

Charakteristika nebezpečí Dodatečná opatření 

(1) (2) (3) 

Látky ohrožující životní prostředí 

 

Nebezpečí pro vodní prostředí nebo kanalizační 

systém. 

 

Zahřáté látky 

 

Nebezpečí popálenin horkem. Vyvarovat se kontaktu s 

horkými částmi 

dopravní jednotky a s 

rozlitou nebo 

rozsypanou látkou. 

 

Výbava pro osobní a obecnou ochranu k provádění všeobecných činností a specifických nouzových 

činností s ohledem na nebezpečí, která musí být při přepravě ve vozidle podle oddílu 8.1.5 ADR 

Následující výbava musí být při přepravě v dopravní jednotce: 

- pro každé vozidlo zakládací klín, jehož velikost odpovídá maximální hmotnosti vozidla a průměru 

kola;  

- dva stojací výstražné prostředky;  

- kapalina pro výplach očí (nevyžaduje se pro třídy 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3);  

pro každého člena osádky vozidla  

- fluoreskující výstražná vesta;  

- přenosná svítilna; 

- pár ochranných rukavic; a 

- ochrana očí.  

Dodatečná výbava vyžadovaná pro určité třídy:  

- nouzová úniková maska pro každého člena osádky vozidla musí být při přepravě ve vozidle pro čísla 

bezpečnostních značek 2.3 nebo 6.1;  

- lopata (vyžaduje se jen pro tuhé látky a kapaliny s čísly bezpečnostních značek 3, 4.1, 4.3, 8 nebo 9);  

- ucpávka kanalizační vpusti (vyžaduje se jen pro tuhé látky a kapaliny tříd 3, 4.1, 4.3, 8 nebo 9);  

- sběrná nádoba [7].  

 

 

 


