
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnosti práce a procesů 

 

 

 

 

 

Hodnocení nebezpečí silniční přepravy 

nebezpečných věcí cisternami 

 

 

 

 

 

 

 

Student:       Bc. Petr Pospíšil 

Vedoucí diplomové práce:    Ing. Hana Věžníková, Ph.D. 

Studijní obor:      3908T002 Bezpečnostní inženýrství 

Termín odevzdání diplomové práce:  13.4.2018  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení: 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně.“ 

 

V Ostravě dne 13.4.2018      

       ……………………………… 

Bc. Petr Pospíšil 

  



 

 

  



 

 

Anotace 

Předložená diplomová práce se věnuje problematice přepravy nebezpečných věcí 

v cisternách a především hodnocení nebezpečí v souvislosti s realizací těchto přeprav. 

Úvodní část obecně představuje význam současné silniční dopravy, definuje nebezpečné 

věci a látky dle platné legislativy, charakterizuje přepravy věcí v cisternách podle Evropské 

dohody ADR a zabývá se příčinami vzniku dopravních nehod a jejich následky. Na tuto část 

navazuje praktické představení vybraných druhů cisteren a modelování konkrétních typů 

havárií s nebezpečnými věcmi. Závěr práce vyhodnocuje výsledky provedených modelování 

a porovnává možné odlišnosti v závislosti na použitém softwaru. Cílem této práce je 

posoudit závažnost dopadů dopravních nehod cisteren přepravujících nebezpečné věci 

a případně navrhnout možná opatření pro jejich efektivní předcházení. 

Klíčová slova: nebezpečí, přeprava nebezpečných věcí, silniční přeprava, cisterna, 

dopravní nehoda, přeprava v cisternách, modelování havárie, hodnocení nebezpečí 

 

Summary 

The present master's thesis deals with carriage of dangerous goods in road tankers and in 

particular the assessment of danger related to implementation of such a carriage. The 

introductory part proposes general meaning of the contemporary road transport. 

Furthermore, dangerous goods and substances are defined pursuant to the valid 

legislature, transport of goods in road tankers is specified pursuant to the European 

Agreement ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous 

Goods by Road) as well as the introductory part deals with causes of accidents and their 

consequences. This part is followed by practical introduction of depicted types of tankers 

and model scenarios of particular types of accidents occurring with dangerous goods. In the 

conclusion of the study, results of the performed model scenarios are assessed and possible 

discrepancies are compared subject to the particular software used. The objective of the 

present study is to evaluate severity of impacts of accidents with road tankers transporting 

dangerous goods and propose possible measures implemented for their efficient prevention. 

Keywords: danger, carriage of dangerous goods, road transport, road tanker, accident, tank 

transport, model scenarios of accidents, danger assessment  
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Úvod 

Silniční nákladní doprava je dnes vzhledem k rychlostem dodávek, komplexnosti 

silniční sítě a svojí flexibilitě nejrozšířenějším způsobem přepravy zboží z míst jeho výroby 

do míst jeho dalšího zpracování, využití nebo prodeje. Po silnicích jsou tak přepravovány 

všechny možné druhy nákladů, včetně těch, které jsou klasifikovány jako nebezpečné. Jedná 

se o zboží balené v kusech, ale především také o kapalné nebo plynné látky ve velkém 

množství, které není možné přepravovat jinak, než v silničních cisternách. S přepravou 

nebezpečných věcí v cisternách jsou spojena určitá nebezpečí, a to především 

se vznikem dopravních nehod, při kterých může dojít k úniku přepravovaných látek. 

 V minulosti zaznamenaly evropské i světové silnice události, při kterých v důsledku 

těžkých dopravních nehod došlo k fatálním únikům látek s následnými velkými 

požáry, výbuchy nebo jen k nekontrolovanému šíření těchto látek. Vzhledem 

k tomu, že frekvence dopravy v Evropě je stále rostoucí, nadále vzrůstá počet 

přeprav, při kterých je nákladem v cisterně nebezpečná látka. Česko navíc zaujímá důležitou 

pozici tranzitní země, přes kterou projíždějí i cisterny s náklady, které zde nemají původ ani 

místo určené vykládky. 

Z těchto důvodů se práce zabývá současným stavem dopravy, klasifikací 

nebezpečných věcí, způsoby přepravy nebezpečných věcí v cisternách a dopravními 

nehodami při těchto přepravách. Cílem této práce je zhodnotit možná nebezpečí, která jsou 

s přepravou nebezpečných věcí v cisternách spojena. K tomuto účelu je využito analýzy rizik 

pro stanovení scénářů dopravní nehody. Jednoduchou analýzou jsou identifikovány možné 

scénáře vzniku a následků dopravních nehod. Pro nejzávažnější scénáře jsou vytvořeny 

modely úniku nebezpečné látky pomocí dvou různých softwarových řešení k zjištění 

možných následků. Modelování ve dvou typech programů je vzájemně porovnáno, aby bylo 

možné prezentovat co nejpřesnější výsledky. Na základě výsledků modelování je provedeno 

zhodnocení nebezpečí, které je spojeno s přepravou nebezpečných věcí. Zjištěné výsledky 

jsou doplněny o některá doporučená opatření, která by mohla pomoct redukovat případná 

nebezpečí silniční přepravy nebezpečných věcí v cisternách. 
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1 Současný stav silniční dopravy 

Provozování silniční nákladní dopravy je jedním z cílů evropské i české dopravní 

politiky. Přeprava věcí má ovšem velice silný význam, proto nestačí řešit tuto problematiku 

na národní úrovni, ale je potřeba hledat nová východiska a řešení problémových situací 

na unijní úrovni. Koncepce české silniční přepravy musí na tato unijní řešení a cíle navazovat 

a dále se věnovat těm problémům, jež je nutné řešit na národní úrovni (MDČR, 2016, s. 12). 

Analytická část tiskové zprávy MDČR (2016, s. 12 - 14), která se zabývá koncepcí 

dopravy pro rozmezí let 2017 – 2023 umožňuje k popisu současného stavu dopravy použít 

následující: 

 Doprava se na tvorbě HDP podílí přibližně 10 % a sektor přepravy zboží 

zaměstnává v ČR zhruba 270 tisíc lidí, což je asi 8 % pracovních míst v soukromé 

sféře, 

 přemisťování zboží, tedy přeprava, vykazuje podíl na logistických nákladech 

přibližně 38 %, 

 nová logistická infrastruktura zaznamenala dynamický vývoj, ovšem je napojena 

pouze na stávající silniční síť (dálnice a silnice), která má neodpovídající stav 

a je nedostačující, 

 výkony silniční dopravy, které neustále rostou, mají negativní dopad na životní 

prostředí a bezpečnost provozu, jsou rovněž stále náročné na spotřebu energií, 

 všechny dopravní problémy se koncentrují ve městech, městských aglomeracích 

a na vysoce frekventovaných silnicích a dálnicích, jejichž propustnost je 

nedostačující, 

 oblast logistiky a přepravy dlouhodobě postrádá rozvoj lidských zdrojů a projevuje 

se nedostatečné vzdělání (Pozn.: tento bod je zásadní především v oblasti přepravy 

nebezpečných věcí). 
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1.1 Česko jako tranzitní země 

Přeprava zboží včetně nebezpečných látek po České republice je dána jednak 

rozložením průmyslových podniků, které tyto látky pro svou potřebu 

využívají, ale i faktem, že Česko je důležitou tranzitní zemí. Veškerá doprava směřující 

z východní Evropy a balkánských zemí je prováděna přes ČR. Týká se to i nebezpečných 

věcí v kontejnerech, které se přepravují k nalodění ve dvou největších evropských 

přístavech, a to Hamburgu (DE) a Rotterdamu (NL) (Procházková, 2014, s. 73). 

Podle výsledků Celostátního sčítání dopravy (ŘSD, 2016) je situace s intenzitou 

dopravy a vytížení hlavních tahů následující: 

 

Obrázek 1 Tranzitní úseky zpoplatněných silnic (www.mytocz.eu) 

 

 Dálnice D1 – intenzita dopravy 40 000 – 60 000 vozidel/24h, 

 D1, Spořilov – Chodov – směr okruh, až 100 000 vozidel/24h, 

 D1, D46 Ostrav0 (PL) – Vyškov, intenzita 25 000 – 40 000 vozidel/24h, 

 D2, Kúty (SK) – Brno v obou směrech intenzita 25 000 – 40 000 vozidel24/h, 

 D5, Praha – Rozvadov, intenzita až 40 000 vozidel/24h, 

 D8, Praha – Petrovice (DE), intenzita 25 000 – 40 000 vozidel/24h.  
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1.2 Problémová místa silniční dopravy 

Zásadní problematikou je tedy dobudování dálniční sítě. Kvůli tomu, že k velkému 

množství dopravních nehod s tragickými následky dochází na dálnicích a zásadní faktor 

u nich hraje únava řidičů a jejich chyby, je důležité dobudování odstavných ploch 

a odpočívek podél dálnic a rychlostních silnic. 

Koncepce dopravy podle MDČR (2016, s. 29) pokládá za výrazný nedostatek 

parkovacích míst pro kamiony, které realizují přepravu věcí i nebezpečných látek za zásadní. 

Schází více než 1500 parkovacích míst, kvůli čemuž dochází k ekonomickým ztrátám 

dopravců a také tento fakt stresuje řidiče nákladních vozidel a obecně nepřispívá 

k bezpečnosti dopravy na dálnicích. 

1.3 Kvalifikace profesionálních řidičů 

Koncepce dopravy podle MDČR (2016, s. 31 – 32) uvádí nedostatek profesionálních 

řidičů jako limitující faktor pro provoz nákladní dopravy. Současní mladí lidé nemají ambice 

stát se řidiči nákladních vozidel a propagace tohoto povolání u mladých lidí není rozumná 

z důvodu deficitní pracovní síly. Prioritní by měla být výchova takových lidí na středních 

školách, které již takové vzdělání nabízejí v rámci svých osnov. Těmto institucím by měla 

být poskytnuta patřičná finanční podpora. 

Rovněž by mělo být povoleno získání profesního osvědčení řidiče hlavně na základě 

stanovené zkoušky. Nynější praxe je taková, že nový řidič silniční nákladní přepravy musí 

absolvovat povinné vstupní školení, ale jeho znalosti nejsou žádným způsobem ověřeny. 

Povinné školení se tak stalo pouze byrokratickou a finanční zátěží a vůbec nepřináší ten 

správný efekt, který by mělo, a to zajištění připravenosti a profesní způsobilosti zaměstnanců 

v oblasti silniční dopravy. 

Řidiči, kteří nemají dostatečný přehled o bezpečnosti v dopravě, zajištění 

nákladu, pracovních režimech podle příslušné legislativy a dodržování dalších sociálních 

předpisů, jsou pak v rukou některých dopravců, jejichž cílem je pouze generovat zisk bez 

patřičné přidané hodnoty službě, kterou provozují, nebezpečnou zbraní. Jejich pochybení 

může být na silnici fatální a může být zásadním zdrojem nebezpečí. 
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2 Přeprava nebezpečných věcí 

Přeprava nebezpečných věcí je činnost, která není rozhodně ojedinělou a v rámci 

logistiky zaujímá při silniční přepravě důležité místo. Neexistují přesné statistiky, jaký podíl 

na všech přepravách v ČR mají přepravy nebezpečných věcí, avšak podle některých 

dopravních výzkumů se uvádí zhruba 4 % všech realizovaných přeprav na území ČR. 

Přepravou nebezpečných věcí je myšlena hlavně přeprava chemických látek 

a směsí, které provázejí náš každodenní život. Z těchto látek jsou vyráběny konečné 

výrobky, jakou jsou třeba hnojiva, plasty, léky nebo pohonné hmoty. Doprava těchto věcí 

je pak koloběhem, který zahrnuje dopravu od místa získání, po místo 

zpracování, uložení, distribuce a dodávky koncovým zákazníkům. Při výrobě a zpracování 

chemických látek dochází ke vzniku odpadů, které je v konečné fázi také potřeba dopravit 

na místo jejich likvidace. Přepravu nebezpečných věcí je potřeba si představit i jako proces 

hodnocení nebezpečí a rizik, která se vyskytují po celou dobu realizace přepravy 

(Procházková, 2014, s. 8). 

Provádění přeprav je spojeno s riziky, jež jsou spojena především s dopravními 

nehodami. Při dopravních nehodách může dojít právě k úniku nebezpečných látek, jako jsou 

například kyseliny, těkavé plyny, hořlavé kapaliny nebo látky, které při reakci se vzduchem 

vyvíjejí hořlavé nebo prudce výbušné plyny. Takové nehody jsou pak spojeny s vysokým 

ohrožením zdraví a životů lidí, rizikem kontaminace půdy, poškození životního prostředí 

nebo kontaminaci podzemních vod (Procházková, 2014, s. 8). 

Vývoj silniční dopravy zhruba od 70. let a četná řada nehod v souvislosti s přepravou 

nebezpečných věcí byly impulsem pro přijetí takové legislativy a opatření, aby se těmto 

nehodám a následným negativním dopadům v maximální možné míře zabránilo. 

Bezpečností silničních přeprav se tak zabývá nejenom národní legislativa, ale je to 

především Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, neboli 

jen „Dohoda ADR“. Tato dohoda je základním stavebním prvkem pro bezpečnost přeprav 

a bude více přiblížena v samostatné kapitole. 
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Přeprava nebezpečných věcí je velice rizikovou činností, zvláště z pohledu na možné 

důsledky při dopravních nehodách. Aby se rizika maximálně snížila, bylo potřeba zavést 

v této oblasti řadu opatření a definovat určitá pravidla. Tato pravidla jsou zapracována 

do mezinárodních i vnitrostátních předpisů a týkají se jak silniční, tak železniční, námořní 

(lodní) i letecké dopravy. Právě důležitost vytvoření těchto podmínek pro přepravu 

nebezpečných věcí a nutnost jejich sjednocení pro použití v celé Evropě vedla k vytvoření 

mezinárodních smluv a dohod pro přepravu (Bartlová, 2005, s. 43). 

Problematika zajištění bezpečnosti v dopravě v souvislosti s přepravou nebezpečných 

látek je o to významnější, že nehodovost je neustále narůstající. Silniční přeprava je oproti 

železniční, lodní nebo letecké brána jako nejvíce riziková, jelikož tento typ přepravy 

vykazuje přibližně 97 % všech nehod. Dopravní nehody jsou jedním z mnoha zásadních 

problémů, pokud uvažujeme škody na lidském zdraví a majetku. Při přepravě nebezpečných 

věcí je o to důležitější, že při nehodách nemusí být ohroženi jen účastníci dopravní 

nehody, ale i širší okruh osob nacházejících se v bezprostřední blízkosti takové nehody 

a životní prostředí (Přibyl, Janota a Spalek, 2008, s. 47). 

Přeprava nebezpečných věcí představuje největší riziko na dálnicích a v tunelech. 

Tento fakt je dán tím, že dopravní provoz na tomto typu komunikací vykazuje odlišnosti 

od směrově neodděleného provozu. Základním specifikem při takové přepravě je relativně 

vysoká rychlost všech dopravních prostředků a vysoká hustota provozu, která navyšuje 

riziko vzniku dopravní nehody (Přibyl, Janota a Spalek, 2008, s. 97). 

Dopravní systém, jakým je tunel, je pak jedno z nejkritičtějších míst, kde hlavním 

rizikem je nehoda s následným únikem jedovatých plynů, kapalin, následným požárem nebo 

výbuchem. Nehody v tunelech mají často nejhorší následky při velkých haváriích. Přeprava 

nebezpečných věcí v tunelu není realizovaná za „běžných podmínek“, ale za podmínek, které 

vytváří tento dopravní systém a jsou rozdílné oproti otevřeným prostorům. Přeprava 

nebezpečných věcí a předmětů podle dohody ADR představuje největší riziko škody 

na majetku a lidských životech, především pak následné požáry mohou mít značný počet 

obětí. Jelikož tunely nejsou vystaveny vlivu počasí (není zde námraza, boční vítr, náledí), je 

v nich dobrá viditelnost a provoz bývá omezen, je hlavní příčinou nehod většinou nesprávné 

chování účastníků silničního provozu, poruchy vozidel a jejich nevhodné odstavení nebo 

problémy s nákladem (Věžníková, 2014, s. 27 - 28). 
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2.1 Nebezpečné věci a látky 

Definice nebezpečných věcí, látek nebo směsí není zcela jednoznačná. Nebezpečné 

látky bylo dříve možné definovat podle zákona o chemických látkách a směsích. Jeho 

aktuální znění (350/2011 Sb.) přímou definici neuvádí, odkazuje však na Nařízení 

Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení 

chemických látek a směsí (CLP). Toto nařízení takové látky definuje a dělí celkem do tří 

základních tříd nebezpečnosti. 

Dále jsou pak nebezpečné látky a směsi klasifikovány v zákoně o prevenci závažných 

havárií (224/2015 Sb.), který sice není zásadní z hlediska přepravy nebezpečných věcí a je 

cílen zejména na stacionární objekty, ovšem výrobní objekty jsou místem nakládky 

a vykládky zboží z nákladních aut, tudíž je důležité zmínit i toto dělení. 

V neposlední řadě nalezneme definici i v Evropské dohodě o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR) nebo v zákoně o silniční dopravě 

(111/1994 Sb.), který upravuje povinnosti v případě vnitrostátní dopravy. 

2.1.1 Nejednotná legislativní úprava 

Problémem je poměrně složitá legislativa. Jak je uvedeno výše, je možné nebezpečné 

látky definovat podle tří legislativních předpisů, přičemž každý vysvětluje pojem 

nebezpečná látky s určitou odlišností. Starý zákon o chemických látkách a směsích přímo 

definoval, že nebezpečné látky jsou ty, které za podmínek tímto zákonem stanoveným mají 

jednu nebo více nebezpečných vlastností (pro příklad byly definovány látky 

výbušné, hořlavé, toxické, výbušné apod.). 

Nové znění zákona o chemických látkách nijak nebezpečné látky nedefinuje, z jeho 

příloh je možné vyčíst pouze kategorii nebezpečí, ale nijak nespecifikuje klasifikaci. Není 

ani žádná novela, která by v zákoně odkazovala na nařízení CLP (ES č. 1272/2008) 

o klasifikaci, označování a balení směsí. Celý tento předpis má spolu s přílohami více než 

1400 stran a vyhledání informací o látkách je dost složité. 

Pro přehled v odlišnostech podle jednotlivých legislativních dokumentů jsou níže 

uvedeny vybrané citace a příklady, jak jsou nebezpečné látky definovány. 
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2.1.2 Definice podle CLP 

Podle článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 

O klasifikaci, označování a balení látek a směsí se nebezpečnou látkou rozumí „látka, která 

splňuje kritéria týkající se fyzikální nebezpečnosti, nebezpečnosti pro zdraví nebo 

nebezpečnosti pro životní prostředí a klasifikuje se podle příslušných tříd nebezpečnosti.“ 

Třídy nebezpečnosti se stanoví podle přílohy I. tohoto nařízení, přičemž tato příloha velice 

rozsáhle definuje jednotlivé vlastnosti tříd i jejich podtříd a popisuje různé charakteristiky. 

Pro lepší představu uvádím zjednodušený přehled, který se sestává ze tříd 

nebezpečnosti a do těchto tříd zařazených kategorií nebezpečnosti.  

 

Tabulka 1 Třídy nebezpečnosti látek podle CLP (vlastní zpracování) 

Třída nebezpečnosti: fyzikálně – chemické nebezpečí  
Výbušniny  
Hořlavé plyny 
Aerosoly  
Oxidující plyny 
Plyny pod tlakem 
Hořlavé kapaliny 
Hořlavé tuhé látky 
Samovolně se rozkládající látky a směsi 
Samozápalné kapaliny 
Samozápalné tuhé látky  
Samozahřívající se látky a směsi 
Látky, které při kontaktu s vodou uvolňují hořlavé plyny 
Oxidující kapaliny 
Oxidující tuhé látky 
Organické peroxidy 
Látky a směsi korozivní pro kovy 
Třída nebezpečnosti: nebezpečí pro zdraví 
Akutní toxicita 
Žíravost / dráždivost pro kůži  
Vážné poškození očí / podráždění očí 
Senzibilizace kůže nebo dýchacích cest 
Mutagenita v zárodečných buňkách 
Karcinogenita 
Toxicita pro reprodukci 
Specifická toxicita pro cílové orgány - jednorázová expozice 
Specifická toxicita pro cílové orgány - opakovaná expozice 
Nebezpečnost při vdechnutí 
Třída nebezpečnosti: nebezpečí pro životní prostředí 
Nebezpečnost pro vodní prostředí 
 

 



18 

 

2.1.3 Definice podle PZH 

Podle Zákona o prevenci závažných havárií (224/2015 Sb.) se za nebezpečnou látku 

nebo směs považuje taková látka, která splňuje kritéria z přílohy 1 k tomuto zákonu (viz 

výčet vlastností pod odrážkami níže) a která je přítomna v objektu jako 

surovina, výrobek, vedlejší produkt nebo meziprodukt (pozn.: podle PZH jsou uvažovány 

nebezpečné látky hlavně ve vztahu k objektům, kde jsou tyto látky vyráběny, zpracovávány 

nebo uskladněny a pak k technologickým zařízením, pomocí nichž jsou látky přepravovány). 

Nebezpečnost podle Zákona o prevenci závažných havárií je v souladu s nařízením ES 

1272/2008 O klasifikaci, označování a balení chemických látek a je následující: 

 Oddíl „H“ nebezpečnost pro zdraví: 

 akutní toxicita, 

 toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázové expozice, 

 Oddíl „P“ fyzikální nebezpečnost: 

 výbušniny, 

 hořlavé plyny, 

 oxidující plyny, 

 hořlavé kapaliny, 

 samovolně reagující látky a organické peroxidy, 

 samozápalné kapaliny, 

 samozápalné tuhé látky, 

 oxidující kapaliny, 

 oxidující tuhé látky, 

 Oddíl „E“ nebezpečnost pro životní prostředí: 

 nebezpečnost pro životní prostředí v kategorii akutní nebo chronická 1, 

 nebezpečnost pro životní prostředí v kategorii chronická 2, 

 Oddíl „O“ jiná nebezpečnost: 

 látky nebo věci se standardní větou o nebezpečnosti EUH014, 

 látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, 

 látky a směsi se standardní větou nebezpečnosti EUH029. 
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2.1.4 Definice podle zákona o silniční dopravě a ADR 

Nebezpečné věci jsou podle §22 Zákona o silniční dopravě (111/1994 Sb.) definovány 

jako „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.“ 

Nikde není tímto zákonem přímo specifikováno, jaké vlastnosti musejí látky 

vykazovat, aby je bylo možno považovat za nebezpečné. Odstavec 2 téhož paragrafu pak 

odkazuje na Evropskou dohodu ADR a uvádí, že pomocí silniční dopravy je možné 

přepravovat pouze nebezpečné věci, které tato dohoda vymezuje. 

Dohoda ADR (2016) definuje nebezpečné věci jako „látky a předměty, jejichž 

přeprava je podle dohody ADR vyloučena, nebo připuštěna pouze za podmínek v ní 

stanovených.“ 

Nebezpečné věci se podle Dohody ADR (2016) na základě nebezpečných vlastností 

těchto látek rozdělují do tříd1 a rozeznávají se tyto: 

 Třída 1 – výbušné látky a předměty. 

 Třída 2 – plyny. 

 Třída 3 – hořlavé kapaliny. 

 Třída 4.1 – hořlavé tuhé látky, samovolně rozkládající a znecitlivěné výbušné 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 – toxické látky. 

 Třída 6.2 – infekční látky. 

 Třída 7 – radioaktivní látky. 

 Třída 8 – žíravé látky. 

 Třída 9 – jiné nebezpečné látky a předměty. 

 

                                                 
1 Je uvedeno pouze rozdělení do tříd. Přesný popis tříd, podtříd, nebezpečnosti látek a jejích vlastností pro 

danou třídu je uveden v Evropské dohodě ADR. 
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2.2 Přeprava věcí v cisternách 

Cisternová přeprava se dá považovat za speciální přepravu. I když je přeprava 

nebezpečných věcí sama o sobě specifická a vykonávat ji nemůže každý 

dopravce, tak přepravu kapalin, stlačených nebo zkapalněných plynů, rozehřátých látek nebo 

žíravých chemikálií nevykonává každý dopravce. Zpravidla se jedná o dopravní firmy 

s úzkou profilací na konkrétní druh přeprav nebo zaměřených na vybraného 

zákazníka, kterému se poskytují služby. Cisternová doprava je část dopravního trhu, kde je 

sice také vysoká konkurence, ale legislativní a technické podmínky pro provoz těchto 

speciálních vozidel alespoň částečně regulují ty dopravce, kterým jde pouze o maximální 

zisk bez investic do technického zázemí a bezpečnosti. 

2.2.1 Přeprava kapalných látek 

Pod přepravou kapalných látek je možné představit si celou řadu rozličných produktů 

od mléka, oleje, sirupů, vína nebo čokolády až po nebezpečné látky, jako jsou hlavně: 

 pohonné hmoty (benzín a motorová nafta), 

 topné oleje a maziva, 

 lehké chemikálie jako např. etanol, 

 těžké chemikálie, 

 žíraviny a kyseliny, 

 tekuté nebezpečné odpady, 

 jiné nebezpečné látky (asfalt nebo horká, roztavená pryskyřice), 

 výjimkou nejsou například ani přepravy kapalin rozehřátých na +200°C. 

 

Konfigurace vozidel pro přepravu kapalin bývá různá, závisí na typu pláště a použitých 

materiálech. Důležité jsou i požadavky pro plnění nebo vyprázdnění cisterny – zda je 

provedeno samospádem nebo pomocí tlakového vzduchu a podobně. Rozdílné jsou i izolace 

nebo použití vakuového prostoru k oddělení dvou plášťů od sebe. Důležité je, pro jaký druh 

látek jsou cisterny určeny. Shodným konstrukčním prvkem je komorové uspořádání 

a objemové rozmezí cisteren. 
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Cisterna pro přepravu kapalných látek je většinou posazena na unifikovaný podvozek 

a zákazník (přepravce) si sám vybere nejvhodnější kombinaci. Cisterny mohou mít buď 

samostatné komory, aby bylo možné přepravovat různé druhy materiálů, nebo jde o jeden 

jediný prostor, který je rozdělen přepážkami, takzvanými „vlnolamy“. Pokud by totiž 

cisterna nebyla zaplněna celým svým objemem, což bývá dost časté, docházelo by k pohybu 

velkého množství kapaliny při jízdě vozidla a síla, působící na vozidlo v důsledku tohoto 

pohybu, by byla nebezpečím pro řidiče a ostatní účastníky provozu, především jízdní 

souprava by se lehce stala zcela neovladatelnou. Nejčastěji je možné setkat 

se s konstrukčním řešením cisteren na kapaliny s objemem od 24 000 do 36 000 litrů, jejichž 

prostor je dělen do 3 až 5 komor. Velikost, celkový objem a objem komor je nutné navolit 

tak, aby jízdní souprava nepřekračovala maximální povolenou hmotnost a stejně tak nebylo 

překročeno maximální zatížení náprav vozidla. 

 

 

Obrázek 2 Cisterna pro přepravu PHM -  hořlavých látek třídy 3 (vlastní zpracování) 
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2.2.2 Přeprava plynných látek 

Cisternová přeprava plynných látek je důležitá hlavně v oblasti 

technických, zdravotních nebo topných plynů. Plynných látek je široká škála a jejich využití 

je hlavně v oblasti průmyslu, dopravy a potravinářství. V České republice se nejčastěji 

setkáváme s dopravou plynů, jakými jsou:  

 kyslík, 

 dusík, 

 acetylen, etylen, 

 argon, 

 helium, 

 oxid uhličitý, 

 vodík, 

 propan, propan butan, LPG (jako topné plyny), 

 propylen. 

Cisterny určené pro přepravu plynů jsou technicky a konstrukčně náročnější, než 

cisterny na přepravu kapalin. Tyto cisterny jsou většinou dvouplášťové kryogenní nádoby 

a prostor mezi plášti je tvořen vakuem. Jako u cisteren na kapaliny, jejich vodní objem může 

být různý a závisí na požadavku zákazníka, jakou konfiguraci si zvolí. Objemy se tedy opět 

pohybují v rozmezí od 24 000 do 36 000 litrů a plyny jsou přepravovány buď 

stlačené, nebo zkapalněné. 

Pokud se plyny přepravují ve velkém objemu, což přeprava v silničních cisternách 

a jízdních soupravách je, přepravují se často v kapalné formě a jsou vyskladněny 

do kryogenních zásobníků. Zásobníky jsou: 

 nízkotlaké (19 bar), 

 střednětlaké (26 bar), 

 vysokotlaké (37 bar). 

 Objem těchto zásobníků se pohybuje cca do 60 000 litrů. Pro takovéto vyskladnění je 

u všech cisteren pro přepravu plynů speciální čerpadlo, které je schopno čerpat i hluboce 

mražený kapalný plyn a pod tlakem jej dodávat do zásobníků. Toto čerpadlo je před 

uvedením do funkce a zahájením procesu čerpání nutno podchladit, aby mohly být čerpány 

zkapalněné hluboce mražené plyny. 
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Speciální verzí „cisteren“ na přepravu plynných látek jsou bateriová vozidla nebo 

MEGC (Multiple Element Gas Container). Jedná se o kontejner, který je tvořen rámem, což 

jsou dvě k sobě spojené hlavní části pomocí čel. Uvnitř kontejneru jsou umístěny 

velkoobjemové tlakové láhve, které jsou navzájem propojeny potrubím. Za články jsou 

považovány lahve nebo trubkové nádoby, případně i svazky lahví nebo cisterny pro přepravy 

plynů, jejichž vnitřní objem je větší než 450 litrů (Dohoda ADR, 2016). 

Cisternová vozidla, hlavně jejich nádrže, upevnění a výstroj musí být konstruovány 

tak, aby odolaly dynamickému a statickému namáhání za normálních podmínek, a to beze 

ztráty obsahu. Vždy musí splnit všechny podmínky, aby vyhovovaly předpisům 

a technickým požadavků, které jsou stanoveny dohodou ADR2 (Dohoda ADR, 2016). 

 

 

 

Obrázek 3 Cisterna pro přepravu plynů - třídy 2 a pohled na čerpadlo (vlastní zpracování) 

                                                 
2 Tato kapitola popisuje cisterny pro přepravu kapalin a plynů pouze obecně. Přesné požadavky na cisterny 

pro třídy 2 a 3 včetně jejich kódového značení jsou popsány v kapitole 7.4 Konstrukce a kódování cisteren. 



24 

 

3 Související legislativa 

Zajištění bezpečnosti silničního provozu a přeprav nebezpečných věcí řeší řada 

legislativních dokumentů, nařízení nebo technických norem, které jsou využity u dopravních 

systémů a dopravních staveb. V souvislosti s riziky, která mohou nastat při přepravě 

nebezpečných věcí, jsou to například tyto níže uvedené: 

3.1 Legislativa silničního provozu 

 111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě, 

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

motorových vozidel, 

 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích, 

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

 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, 

 NV 589/2006 Sb., které stanoví odchylnou úpravu pracovní doby a doby odpočinku 

zaměstnanců v dopravě. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, o harmonizaci 

některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy3 

Toto nařízení (ES 561/2006) stanoví pracovní dobu řidičů a osádek nákladních vozidel 

a autobusů, upravuje pracovní dobu, maximální dobu řízení, dobu odpočinku a způsob 

provádění těchto činností. Upravuje provádění záznamů o provozu nákladních vozidel a je 

zásadním legislativním dokumentem v rámci zajištění bezpečnosti nákladní silniční 

dopravy. Dodržování tohoto nařízení patří k základní činnosti kontrolních orgánů 

v dopravě, jelikož porušování sociálních předpisů u řidičů je častým původcem vzniku 

vážných dopravních nehod. 

 Evropská dohoda ADR, 

 ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací, 

 NV 264/2009 Sb. O bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací. 

                                                 
3 Velice důležitý legislativní dokument v oblasti bezpečnosti silniční nákladní přepravy. Stanoví délky 

povinných přestávek, způsob jejich dodržování a systém provádění kontrol. 



25 

 

3.2 Legislativa nebezpečných věcí 

350/2011 Sb. Chemický zákon 

Vztahuje se na všechny látky a směsi, upravuje práva a povinnosti právnických 

i fyzických osob, které je vyrábí, klasifikují, zkoušejí, balí, uvádějí na trh a vyvážejí nebo 

dovážejí. Stanoví působnost správních orgánů pro zajištění ochrany před škodlivými účinky 

těchto látek a směsí. 

224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií 

Stanoví systém prevence nejen pro objekty, kde je nebezpečná látka 

umístěna, vyráběna, skladována nebo zpracovávána, ale i pro technologická 

zařízení, pomocí nichž se tyto látky mohou přepravovat a jeho cílem je snížit 

pravděpodobnost vzniku závažné havárie a omezit její následky a dopad na život a zdraví 

lidí a zvířat, životní prostředí a majetek v těchto objektech a okolí. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 - CLP 

Nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Cílem nařízení je zajistit 

vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Účelem je schopnost stanovit 

vlastnosti, na základě kterých mohou být látky klasifikovány jako nebezpečné a aby tato 

nebezpečnost mohla být patřičným způsobem zjištěna a uváděna. Nařízení se vztahuje 

na všechny látky a směsi dodávané v Evropském společenství. 

Rovněž stanoví, kdo nese odpovědnost za zjištění nebezpečnosti látek, jejich 

následnou klasifikaci a označení (především výrobci látek, jejich dovozci a následní 

uživatelé). Stanoví, jak mají vypadat prostředky k informovanosti o nebezpečí 

látky, konkrétně štítky a bezpečnostní listy a co je jejich obsahem (bližší ustanovení 

o bezpečnostních listech jsou obsažena v nařízení (ES) č. 1907/2006). 

185/2001 Sb. Zákon o odpadech 

Upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a další nakládání s nimi, z hlediska 

přepravy nebezpečných věcí je důležitý v tom smyslu, že dochází i k přepravě nebezpečných 

odpadů, která v ČR podléhá právě této legislativě a nově i elektronické ohlašovací povinnosti 

prostřednictvím systému ISPOP (nebo SEPNO). 
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3.3 Evropská dohoda ADR 

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí byla sjednána 

a uzavřena v Ženevě 30. září 1957 a mezi vyspělé státy vstoupila v platnost v roce 1968. 

Tehdejší ČSSR se k dohodě připojila v roce 1986 a platné znění dohody bylo upraveno 

zákonem 64/1987 Sb., avšak bez jejích dvou přílohy A a B (Dohoda ADR, 2016). 

S potřebou neustále zvyšovat a zlepšovat bezpečnost přepravy nebezpečných 

věcí, jsou tyto přílohy pravidelně revidovány a ve dvouletých intervalech vždy v lichý rok 

vstupuje v platnost nové znění dohody ADR. Po zavedení nové dohody vždy trvá půlroční 

přechodné období, během kterého je možno přepravovat věci jak na základě nového znění 

obou příloh, tak i podle předchozího. 

Dohoda obsahuje všechny potřebné definice a procedurální náležitosti pro uzavírání 

dohod mezi smluvními stranami, stejně tak ve svých přílohách popisuje obecná 

ustanovení, která je nutno dodržet při přepravě nebezpečných věcí, dále pak požadavky 

na dopravní prostředky, seznam všech věcí, které je dovoleno nebo naopak zakázáno 

přepravovat, včetně UN kódů asi 3000 různých látek a směsí. UN kód je charakteristické 

číslo, skládající se ze čtyř číslic, který identifikuje přímo látku, nebo v některých případech 

pouze druh látky. 

Struktura příloh A i B prošla několika změnami a to hlavně za účelem zjednodušit 

předpisy pro uživatele tak, aby podmínky mohly být uplatněny nejen na mezinárodní 

dopravu, ale i na vnitrostátní, samozřejmě v rámci podmínek konkrétní vnitrostátní 

legislativy. Výsledkem tohoto dlouholetého formování dohody jsou jasnější podmínky 

a povinnosti pro účastníky přepravy, tedy pro odesilatele, přepravce i všechny ostatní 

účastníky přepravního procesu (pozn.: účastník přepravního procesu je i ten, kdo zboží 

připravuje, balí, označuje nebo nakládá do vozidla a naopak i vykládá a manipuluje s ním 

na straně příjemce). Všichni tito účastníci musí být proškoleni alespoň bezpečnostním 

poradcem ADR, jakožto osoby podílející se na přepravě nebezpečných věcí. 

Dohoda splňuje doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí, aby byla zajištěna 

provázanost se železniční přepravou a rovněž i námořní přepravou nebezpečných věcí. 

Dohoda se skládá z 9 částí a 2 příloh (A a B). 
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3.3.1 Struktura dohody ADR 

Příloha A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek 

a předmětů – obsahuje základní pojmy a přesně vysvětlené definice, upravuje rozsah 

platnosti a povinnosti všech možných účastníků přepravy nebezpečných věcí. Definuje 

rovněž školení řidičů a bezpečnostních poradců. 

 Část 1 – Všeobecná ustanovení. 

 Část 2 – Klasifikace. 

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

pro omezená množství. 

 Část 4 – Ustanovení o používání obalů a cisteren. 

 Část 5 – Postupy při odesílání. 

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

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

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

Příloha B – Ustanovení o dopravních prostředích a o přepravě – obsahuje 

instrukce k vybavení vozidel a posádek, lhůty pro periodické prohlídky, technickou 

způsobilost, požadavky na elektrické a brzdové systémy vozidel a také další technické 

požadavky na konstrukci vozidel apod. 

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

 Část 9 – Požadavky na konstrukci a schvalování vozidel. 

3.3.2 Územní platnost ADR 

Dohoda ADR je uzavřena mezi 50 různými státy (není nutná příslušnost k Evropské 

unii) a jelikož se jedná o dohodu mezi státy, není žádný orgán, který by kontroloval 

dodržování povinností z ní vyplývajících nebo ji vynucoval. Dodržování tak kontrolují 

příslušné orgány smluvních stran podle platných vnitrostátních předpisů a sankce, které by 

případně byly uloženy za nedodržení povinností, ukládá patřičný národní orgán. 
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4 Dopravní nehody při silniční přepravě 

Na silnicích a dálnicích rok od roku roste počet dopravních nehod v důsledku stále 

vzrůstajícího provozu a navyšování počtu vozidel. Zvlášť nebezpečné jsou nehody 

nákladních vozidel, speciálně těch, které přepravují nebezpečné látky. Nejkritičtější jsou 

nehody cisteren, které přepravují velké množství chemikálií. Statistické šetření nehod 

s přítomností nebezpečných látek v českém provozu ukazuje, jak široké spektrum 

chemických látek je přepravováno. Těchto nehod jsou řádově stovky ročně a škody, které 

při nich vzniknou, dosahují stovek milionů korun, jelikož při nich vzniká vysoká škoda 

na majetku, a to i na přepravovaných nebezpečných látkách, které jsou chápány jako zboží 

(Procházková, 2014, s. 69). 

Dopravní nehodou se podle Zákona o provozu na pozemních komunikacích 

(361/2000 Sb.) rozumí „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.“ 

Procházková (2014, s. 69) interpretuje výsledky statistik MDČR a Centra dopravního 

výzkumu, které udávají, že nehody s přítomností nebezpečných látek lze podle druhu 

přepravované látky rozdělit na přepravu kapalných látek, plynných látek a tuhých látek. 

Procentuální zastoupení je v poměru 76 % kapalných látek, 14 % plynných a jen 10 % nehod 

je s účastí pevných nebezpečných látek. 

Analýza vzniku a příčin nehod na českých silnicích a dálnicích vykazuje shodu 

s výsledky dalších vyspělých zemí a to sice, že k dopravním nehodám při přepravě 

nebezpečných látek dochází i tehdy, když řidiči dodržují dopravní předpisy. Na vznik 

takových nehod má vliv technický stav vozidla, stav komunikace, klimatické 

a meteorologické podmínky, jiný účastník dopravního provozu, chodci nebo technické 

závady na vozidlech (Procházková, 2014, s. 69). 

Jako nejčastější chyby řidiče uvádí Procházková (2014, s. 70) například nedodržení 

bezpečné vzdálenosti, náhlé snížení rychlosti bez zjevné příčiny, jízdu 

v protisměru, agresivní jízdu řidiče nebo nezvládnutí řízení. 
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4.1 Souvislosti vzniku a následků dopravních nehod 

V letech 2011 až 2015 Centrum dopravního výzkumu řešilo projekt hloubkové analýzy 

dopravních nehod. Andres a kol. (2015, s. 36 – 39) publikují závěry, že i když většinu nehod 

mají na svědomí řidiči, kteří se dopouští chyb, tak původ v jejich chybovém jednání je 

ovlivněn samotným dopravním prostředím, ve kterém se nachází. Bezpečnost silničního 

provozu je tak přímo závislá na zajištění bezpečné silniční infrastruktury. 

Posuzování vzniku dopravních nehod a jejich původ vychází ze Zákona o provozu na 

pozemních komunikacích (361/2000 Sb.), který v §4 uvádí, že „řidič je povinen přizpůsobit 

jízdu zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní 

komunikace, povětrnostním podmínkám situaci v provozu…“  

Na základě tohoto znění zákona je možné usuzovat, že řidič je viníkem 99 % všech 

nehod, jelikož vždy učiní chybu při řízení vozidla, nepřizpůsobí jízdu stavebně technickému 

stavu, případně neučiní patřičnou přípravu vozidla. Toto hodnocení by bylo ovšem 

zkreslené. Účastník nehody by měl být označen za přímého viníka pouze tehdy, kdy 

prokazatelně chyboval při samotném počátku vzniku nehody (tzn. neměl by být označen 

jako příčina třeba při nedodržení kontroly vozidla před jízdou) (Andres a kol., 2015, s. 37). 

 

 

Obrázek 4 Podíl různých činitelů na vzniku DN (Andres a kol., 2015) 
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4.2 Příčiny dopravních nehod 

Jako hlavní příčiny nehod uvádí Andres a kol. (2015, s. 38) vzájemnou kolizi mezi 

vozidly a samostatnou havárii vozidla. U standardních dopravních nehod má významné 

zastoupení i střetnutí s chodcem nebo cyklistou, avšak v případě nehod cisteren 

s nebezpečnými látkami jsou tyto typy nehod zanedbatelné. Všechny tyto nehody mají jako 

hlavního jmenovatele lidský faktor, tedy chyby zaviněné některým z řidičů vozidel s účastí 

na nehodě, ovšem vliv dopravního prostoru a infrastruktury se opět prokazuje jako 

významný spolupůsobící činitel. 

Automobilová technika a prvky pasivní i aktivní bezpečnosti prošly zásadním 

vývojem a její úroveň za posledních 15 let je daleko lepší, ovšem stav dopravního prostoru 

žádnou zásadní změnu kvality nezaznamenal. Stále je na špatné úrovni vzdělávání řidičů jak 

profesionálů, tak řidičů osobních vozidel. Jejich odborná příprava v rámci povinných školení 

zaostává, chybí důkladné kontroly zdravotní způsobilosti, které by odhalovaly slabé 

stránky, jež byly nejednou spolupůsobícím faktorem při vážných dopravních nehodách 

nákladních automobilů převážejících nebezpečné látky. Stejně tak kvalita pozemních 

komunikací (s výjimkou některých nových úseků dálnic) stále není na tak dobré úrovni, jako 

v některých sousedních evropských zemích (Andres a kol., 2015, s. 38 – 39). 

 

 

Obrázek 5 Formální příčiny silničních nehod (Andres a kol., 2015) 
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Jako zásadní příčiny, které vyplývají i z grafu, se jeví nesprávný způsob jízdy, nedání 

přednosti v jízdě nebo nepřiměřená rychlost. Uvedené faktory je možné přiblížit 

následujícím popisem: 

4.2.1 Nesprávný způsob jízdy 

Nesprávný způsob jízdy zahrnuje celou řadu faktorů, které tvoří nesprávnou 

a nebezpečnou jízdu. Největší zastoupení má nevěnování se řízení (zvlášť v dnešní době 

chytrých mobilních telefonů), nedodržení bezpečné vzdálenosti, agresivní jízda 

bez defenzivních prvků a únava profesionálních řidičů. Následkem takového počínání řidičů 

je zpravidla převrácení vozidla, náraz do pevné překážky, která může být tvořena kolonou 

stojících vozidel nebo najetím do svodidel (Andres a kol., 2015, s. 44). 

Zvláštním faktorem je únava. Únavu je někdy obtížné prokázat a je rovněž i obtížné 

stanovit přesný počet nehod s touto příčinou, odhaduje se však, že 25 % nehod s těžkými 

a smrtelnými následky je způsobeno únavou nebo mikrospánkem. K tomu dochází hlavně 

během dlouhé monotónní jízdy bez podnětů, které by udržovaly pozornost nebo v důsledku 

nedostačujícího, někdy i nedodrženého nebo porušeného odpočinku řidičů v nákladní 

dopravě. Unavený řidič může udržovat nesprávný způsob jízdy i několik hodin, aniž by 

o tom věděl nebo takový stav záměrně potlačuje. Stačí pak třeba odstavené vozidlo 

na krajnici a dojde k fatální situaci (Andres a kol., 2015, s. 137). 

 

Obrázek 6 Nehoda cisterny naplněné LPG z důvodu únavy řidiče (www.pozary.cz) 
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4.2.2 Nedání přednosti v jízdě 

Nedání přednosti v jízdě je podle Andrese a kol. (2015, s. 40) faktorem, ke kterému 

nejčastěji dochází na křižovatkách, při odbočování z hlavní silnici, při odbočování na místo 

ležící mimo pozemní komunikaci a vyjíždění z něj nebo na železničních přejezdech. 

Prakticky vždy je nedání přednosti spojeno s nedostatkem informací o provozu, nebo 

špatnými rozhodovacími podmínkami. Z pohledu řidiče může být příčinou špatný výhled 

z vozidla, široký A-sloupek nebo velké zpětné zrcátko kamionu, za kterým se schová další 

vozidlo přijíždějící z boku, zpravidla po hlavní silnici. 

Nedání přednosti v jízdě nemusí předcházet jen nedostatečný výhled z vozidla. 

Příčinou může být i oslnění řidiče sluncem nebo protijedoucím vozidlem, reakce 

v úleku, zdravotní indispozice nebo neodhadnutí vzdálenosti, stejně tak špatný odhad 

potřebného manévrovacího prostoru jízdní soupravy, případně i vybočení přípojného vozidla 

jízdní soupravy. 

4.2.3 Nepřiměřená rychlost 

Nepřiměřená rychlost, respektive nepřizpůsobení rychlosti je faktorem spíše u nehod 

osobních vozidel. Vyšší rychlost většinou zvyšuje pravděpodobnost vzniku nehody nebo 

snižuje reakční dobu řidiče. Jelikož nákladní soupravy mají omezenou rychlost 

na 90 km/h, vozidla přepravující nebezpečné látky v cisternách pak na 80 km/h, může tato 

rychlost vypadat zdánlivě bezpečně. Nákladní souprava, zvláště cisterna naložená 

kapalinou, která má celkovou hmotnost 40 000 kg se však může stát těžko ovladatelnou 

i při nižších rychlostech, převážně pak na silnicích s ostrými nebo táhlými zatáčkami a také 

v prudkých klesáních, kde hrozí přehřátí brzd. 

Jak již bylo zmíněno výše, nepřiměřená rychlost je častěji příčinou nehod osobních 

automobilů. Ovšem i u takové nehody může být účast nákladního vozidla s nebezpečnou 

látkou (pozn.: např. najetí zezadu do cisterny, čelní střet při předjíždění, vytlačení vozidla 

při úhybném manévru atd.). Při vyšších rychlostech se výrazně prodlužuje brzdná 

dráha, hlavně na mokré nebo kluzké vozovce a následky takových nehod jsou pak 

závažnější. Nepřiměřená rychlost se projevuje hodně u mladých řidičů, ve spojitosti 

s alkoholem, riskantním předjížděním a podobně (Andres a kol., 2015, s. 41 – 42). 
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4.3 Vliv tunelu na chování řidiče 

Tunel je specifický druh stavby, na který je potřeba pohlížet jako na celek různých 

technologií, které vytvářejí pro řidiče speciální prostředí s kombinací přírodních podmínek 

a podmínek vytvořených technologicky. Takové prostředí na řidiče může působit 

jinak, než jízda na otevřeném prostoru a může způsobit třeba klaustrofobii, úzkostné situace 

nebo zhoršení vnímání okolí (Věžníková, 2014, s. 27). 

Účastníci silničního provozu by měli obdržet a zpracovat informaci 

o tom, že na komunikaci, po které se pohybují, je přítomen silniční tunel a to 

dříve, než přijdou o poslední možnost opustit tuto komunikace před vjezdem do tunelu. 

Ze zahraničních studií vyplývá, že někteří řidiči právě bezprostředně pro vjetí do tunelu nebo 

ihned v tunelovém portálu odstavili vozidlo a vytvořili nebezpečnou překážku v důsledku 

pocitu stísněnosti a stresu. Takové jednání přímo ohrožuje ostatní účastníky provozu 

a vytváří nebezpečné prostředí (Přibyl, Janota a Spalek, 2008, s. 486). 

Podle poznatků Přibyla a spol. (2008, s. 483 – 490) je možné určit, že většina nehod 

zaviněných řidiči v důsledku změny jejich chování se stane 50 metrů před nebo 50 metrů 

za vjezdovým portálem v tělese tunelu. Oblast těsně před tunelem je 

nebezpečnější, než samotný prostor tunelu a jízda v něm. Těmto úsekům je tedy potřeba 

věnovat patřičnou pozornost a zajistit jejich přehlednost. 

Pokusy, při kterých byli řidiči testováni a byl při nich pořízen i záznam EEG, potvrzují 

odlišné chování a reakce řidičů na podněty při jízdě po otevřené komunikaci a v tunelu. 

Projevuje se zvýšená mozková aktivita jak těsně před vjezdem, tak po dobu samotné jízdy 

tunelem a to i u řidičů, kteří netrpí pocity stísněnosti nebo klaustrofobií. Tato zvýšená 

psychická činnost řidiče je pozorovatelná hlavně v přechodové oblasti před vjezdem 

do tunelu (Přibyl, Janota a Spalek, 2008, s. 486). 

Kromě pocitů stísněnosti, strachu a stresu, které mohou ovlivnit chování řidiče 

a zapříčinit jeho nepředvídatelnost, jsou jedním z dalších faktorů světelné podmínky. 

Při přechodu z krajiny do tunelu řidičovo oko zaznamená různé vjemy, jako například 

oslnění sluncem, rozdíl kontrastu mezi plochou portálu, okolím a pak tmavým prostředím 

a pomalé adaptaci oka na horší světelné podmínky. České normy proto vyžadují osvětlení 

v tělese tunelu pro rychlou adaptaci oka (Přibyl, Janota a Spalek, 2008, s. 486 – 487). 
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4.4 Vybrané vážné nehody s přítomností NL  

Tato kapitola v krátkosti popisuje několik vybraných světových silničních nehod 

s přítomností nebezpečné látky, které svou závažností vedly k vytvoření, zavedení nebo 

přijetí takových bezpečnostních opatření, aby bylo podobným nehodám v budoucnu 

zabráněno. Závažné havárie podobného typu byly klíčové pro vytvoření a postupnou úpravu 

mezinárodních dohod pro přepravu nebezpečných věcí. 

Nehoda cisterny se zkapalněným propylenem, Španělsko 11.7.1978 

Tahač španělského výrobce Pegaso a cisternový návěs na podvozku Freuhauf 

11. července 1978 ve 12:05 hodin opouští chemičku Epetrol, v malém městečku 9 kilometrů 

od Tarragony. Cisterna je naložena 23 tunami kapalného propylenu, ale je přeložena skoro 

o 4 tuny, protože maximální užitná hmotnost návěsu je 19.35t. Řidič má instrukce, aby pro 

cestu do Barcelony použil silnici N-304 namísto silnice pro motorová vozidla A7, která je 

zpoplatněna. Silnice vedla přímo okolo kempu Los Alfaques, který byl tou dobu plný 

lidí, převážně německých turistů. Tahač s cisternou sjel ze silnice pravděpodobně kvůli 

defektu, prorazil betonovou zeď a převrátil se přímo do kempu (Procházková, 2014, s. 111). 

Po převrácení cisterny dochází k úniku zkapalněného plynu a velkému výbuchu těchto 

par - efekt BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion). V přímé souvislosti 

na místě umírá 217 osob a více než 600 je zraněno (Procházková, 2014, s. 111). 

 

Obrázek 7 Spálené místo nehody Los Alfaques (www.agenciasinc.es) 
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Jako příčina nehody je později označeno více faktorů. Cisterna byla vyrobena v roce 

1973 a v tu dobu nebylo moc požadavků pro přepravu hořlavých kapalin, stejně 

tak na cisterně chyběl přetlakový ventil, který by omezil přeložení. Cisterna byla používána 

pro přepravu i jiných materiálů, některých značně žíravých. Testy na zbytcích cisterny, které 

byly nalezeny v kempu, prokázaly, že byla pravidelně používána k přepravě amoniaku 

pod přetlakem, který způsobil mikroskopické trhliny, mikro korozi pláště a tím jeho 

oslabení. Spolu s převrácením kombinace těchto faktorů vedla k tomu, že plamen prošlehl 

až dovnitř cisterny a způsobil výbuch (www.sciencedirect.com). 

Po této tragédii byla ve Španělsku zakázána silniční přeprava nebezpečných nákladů 

na trasách vedoucích přes obydlená území, a pokud tudy vedla, směla se přeprava provádět 

pouze v noci (www.sciencedirect.com). 

Výbuch cisterny s LPG, Bangkok, Thajsko 24.9.1990 

Ve večerních hodinách 24. září 1990 řidič nákladního automobilu, který veze dva 

zásobníky na 20 000 litrů kapalného ropného plynu, projíždí rušnou křižovatku 

na červenou, dochází ke střetu s ostatními vozidly a převrácení kamionu na bok. Jeden 

ze zásobníků se utrhl a odkutálel se přes křižovatku, přitom ztratil plnící kryt a LPG začal 

unikat. Jako iniciační zdroj posloužily jiskry od nárazu. Došlo k obrovské explozi, při které 

bylo zničeno okolí několika bloků a následnému požáru (www.pattayadailynews.com). 

 

Obrázek 8 Výbuch a požár cisterny s LPG v Bangkoku (www.pattayadailynews.com) 
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Plně rozvinutý požár přitom trval více než 24 hodin. Někteří svědci uvádí, že exploze 

byla vidět 5 kilometrů daleko. Následky této katastrofy jsou rozsáhlé: 59 mrtvých lidí 

na místě, další oběti následují během několika dnů na následky zranění. Celkový počet 

usmrcených lidí při této nehodě byl 90, dalších 121 lidí bylo těžce zraněno. Totálně zničeno 

bylo 43 vozidel a zraněni byli i záchranáři. Výsledkem šetření je závěr, že na vině byla 

společnost Siam Gas Company, která absolutně selhala při zajištění nákladu. Nádrže nebyly 

nijak upevněny k vozidlu, ani pomocí popruhů. Neměly ani žádnou ochranu proti úniku 

jejich obsahu při nárazu (www.pattayadailynews.com). 

Požár kamionu v tunelu pod horou Mont Blanc, 24.3.1999 

Tato nehoda sice není přímo v souvislosti s přepravou nebezpečných věcí, je však 

důležitá z hlediska místa události. Dopoledne 24. března 1999 vjel do tunelu spojujícího 

Francii a Itálii směrem od Francie belgický kamion, který převážel 13 tun margarínu a 6 tun 

mouky. Tunel je dlouhý 11.5 kilometru a řidiče kamionu už zhruba po dvou kilometrech 

upozorňovala protijedoucí auta blikáním a troubením, že něco není v pořádku. Řidič si až po 

delší době všimnul, že zpoza kabiny mu stoupá dým. Situaci nemohl už přehlížet a na šestém 

kilometru, tedy přesně uprostřed tunelu zastavil (www.ceskatelevize.cz). 

Zastavení vozidla bylo osudnou chybou, protože nápor vzduchu, který požár 

tlumil, ustal a oheň se tak mohl rychle rozvinout. Za kamionem zastavila další 

vozidla, a jelikož řidiči nevěděli, co se děje, zůstali stát. Rychlý rozvin požáru způsobený 

palivem s vysokou výhřevností produkoval obrovské množství kouře, který znemožnil 

přístup vzduchu do motorů vozidel a jejich řidiči se tak nemohli otočit a z tunelu odjet. 

Technik tunelu na italské straně udělal další chybu, když zapnul vhánění vzduchu 

do tunelu, místo aby jej odsával. Kombinace těchto faktorů způsobila požár trvající přes 

53 hodin, který přinesl smrt 39 lidem, kteří buď uhořeli, nebo se udusili při útěku z tunelu 

(www.ceskatelevize.cz). 

Konečná zpráva popisuje více chyb, které k tragédii vedly. Jednak to bylo zastavení 

vozidla, dále pak vhánění vzduchu do tunelu, který požár ještě živil. Fatální bylo selhání 

techniků, kteří na italské straně vypnuly senzory kouře a také to, že po 9 minut od propuknutí 

požáru na semaforech stále ještě nebyla červená a do tunelu tak vjížděla další auta. Obnova 

komunikace stála 350 milionů eur a trvala další 3 roky (www.ceskatelevize.cz).  
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Tunel byl vybaven telefony pro spojení s dispečinkem, které byly umístěny na každých 

100 metrech. Místo pro odstavení vozidla s poruchou bylo každých 300 metrů a nouzový 

prostor s přístupem čerstvého vzduchu každých 600 metrů. V té době byla tato bezpečnostní 

opatření nadstandardní a ani tak nedokázala katastrofě zabránit. Tragédie byla podnětem 

k vylepšení bezpečnosti tunelů, hlavně evakuačních a poplašných systémů a činnosti 

záchranných složek (www.ceskatelevize.cz). 

Výbuch cisterny s propanem, Řecko 30.4.1999 

Poblíž městečka Kamena Vourla zastavila policejní hlídka kvůli běžné kontrole 

na poměrně frekventované silnici za městem. Silnice však ve směru jízdy cisterny neměla 

žádný odstavný pruh nebo širokou krajnici a po chvíli do cisterny s propanem narazila 

dodávka. Dodávka začala hořet a od ní i nákladní auto. Na místo po chvíli dorazili 

hasiči, ale než stihli začít hasit, došlo k výbuchu (Procházková, 2014, s. 121). 

 

Obrázek 9 Následky výbuchu cisterny (Procházková, 2014, s. 121) 

Následkem nebezpečně odstaveného vozidla ke kontrole přišli o život 3 hasiči přímo 

na místě včetně řidiče dodávky. Řidiče cisterny usmrtil úlomek pláště cisterny, který 

se utrhnul vlivem exploze, a zraněno bylo dalších 14 lidí, kteří byli poblíž. Výbuch byl tak 

silný, že poničil i domy v přilehlém okolí a kusy cisterny byly rozmetány až do vzdálenosti 

několika kilometrů (Procházková, 2014, s. 121). 
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5 Tunely a přeprava nebezpečných věcí 

Nehody zmíněné v kapitole 4.4 potvrzují, že přeprava nebezpečných věcí v cisternách 

může být velkým rizikem a také to, že pokud by k nehodě vozidla převážejícího nebezpečnou 

látku došlo v tunelu, tak škody na životech a majetku mohou být enormní. Z toho 

vyplývá, že vhodným snížením takového nebezpečí je omezení jízdy vozidel přepravujících 

některé nebezpečné věci s určitými vlastnostmi tunely. 

Aplikovat takové omezení průjezdu vozidel však nelze na všechny tunely, proto je 

zavedena kategorizace tunelů. Tunel se pak zařadí do jedné z celkem pěti kategorií (A až E) 

podle odhadu rizika a vyjádření pravděpodobnosti, že by zde mohlo dojít k nehodě. Posuzuje 

se hlavně nebezpečí, které má charakter okamžitého účinku, tedy zpravidla silné 

požáry, výbuchy nebo úniky toxických látek a plynů. Před omezením vjezdu vozidel 

do tunelů musí být brána v úvahu charakteristika tunelu, jeho dopravně technické 

vlastnosti, možnost stanovení objízdných a alternativních tras a stejně tak způsob a řízení 

provozu v tunelu (Věžníková, 2014, s. 34). 

Věžníková (2014, s. 34 – 35) uvádí rozvinutý popis tří základních nebezpečí podle 

ADR (výbuch, požár, únik toxických látek) i s věcnou charakteristikou: 

 Velmi silná exploze – např. výbuch LPG, dochází k jevu BLEVE, doprovodná 

ohnivá koule (fireball) a vysoký skokový nárůst teploty, dochází k vážnému 

poškození struktury tunelu a usmrcení všech lidí v tunelu (záleží na délce 

tunelu, typu nehody a možnostech evakuace), 

 silná exploze – např. exploze nehořlavého stlačeného plynu vlivem zahřívání 

požárem, doprovázeno jevem BLEVE bez ohnivé koule, mírnější poškození 

struktury tunelu, usmrcení lidí v tunelu nebo jeho větší části, 

 velký únik toxických plynů – stlačený nebo zkapalněný, následek je usmrcení 

nebo vážné poškození zdraví v místě, kam se plyn dostane (tah vzduchu 

tunelem, větrání, odsávání, únikové chodby), 

 velmi silný požár – velký požár ohrožuje zdraví a životy, stejně tak strukturu 

tunelu, velikost následků závisí na trvání a intenzitě požáru, jeho palivu a stejně tak 

na technickém vybavení tunelu nebo možnosti zásahu záchranných složek. 
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5.1 Kategorie tunelů 

Kategorie tunelů tedy slouží pro omezení vjezdu některých vozidel na základě výše 

uvedených rizik. Kategorizace je provedena podle článku 1.9.5.2 Dohody ADR (2016). 

Kategorie tunelu A 

Neplatí zde žádná omezení pro přepravu nebezpečných věcí. Pro tunely kategorie 

A se nepoužívá dodatková tabulka E 15 označující kategorii tunelu. 

Kategorie tunelu B 

Je omezena doprava věcí, které mohou vést k velmi silnému výbuchu. 

Kategorie tunelu C 

Je omezena přeprava věcí, které mohou vést k velmi silnému výbuchu, silnému výbuchu 

nebo velkému úniku toxické látky. Tato kritéria splňují i věci z kategorie B. 

Kategorie tunelu D 

Je zde omezena přeprava věcí, které mohou vést k velmi silnému výbuchu, silnému 

výbuchu, velkému úniku toxické látky nebo velkému požáru. Tato kritéria splňují i věci 

z kategorie C. 

Kategorie tunelu E 

Tunely této kategorie jsou úplně omezeny pro přepravu veškerých nebezpečných věcí 

s výjimkou UN 2919, 3291, 3331 a 3373. Dále je zakázáno takovými tunely přepravovat 

nebezpečné věci v omezeném množství, pokud jejich přepravované množství překračuje 

8 tun celkové hmotnosti na dopravní jednotku. 

Jeden a ten sám tunel pak může být zařazen i do více než jedné kategorie. Zařazení 

může být závislé například na denní hodině, konkrétním dnu v týdnu nebo intenzitě 

provozu.4 

                                                 
4 Kategorizace tunelů uvedená v této kapitole je pouze informativní. Kompletní popis včetně tabulek 

s výčtem nebezpečných věcí pro každou uvedenou kategorii je v článku 1.9.5.2 Dohody ADR. 
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5.2 Omezení vjezdu a dopravní značení 

Dohoda ADR (2016) ukládá smluvním stranám povinnost označit zákazy vjezdu 

do tunelů a rovněž vyznačit alternativní a objízdné trasy. 

V České republice je toto dopravní značení řešeno Vyhláškou o provádění pravidel 

provozu na pozemních komunikacích (294/2015 Sb.). K tomuto je využita dopravní značka 

„B 18 Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad“ a v případě označení 

kategorie tunelu je tato značka doplněna dodatkovou tabulkou „E 15 Kategorie tunelu“. 

 

Obrázek 10 Označení zákazu vjezdu a kategorie tunelu (294/2015 Sb.) 

Dopravní značení, které zakazuje vjezd do tunelu pro uvedená vozidla na dodatkové 

tabulce podle druhu nebezpečných věcí, musí být umístěno na vhodném místě. To znamená 

s dostatečným předstihem, aby řidič mohl zvolit objízdnou trasu a aby nevytvořil překážku 

v provozu na pozemní komunikaci před portálem tunelu, kdy by odstavené vozidlo spolu 

s nebezpečným nákladem představovalo riziko pro ostatní účastníky provozu. 

Dohoda ADR (2016) uvádí, že všechna omezení musí být úředně publikována 

a přístupná veřejnosti. Pokud by některá ze smluvních stran vyžadovala uplatnění zvláštních 

nebo doplňujících opatření pro snížení rizik (například použití doprovodných 

vozidel, hlášení o vjezdech takových vozidel do tunelu apod.), musí být i tato ustanovení 

o opatřeních zveřejněna. 

Všechny přepravní doklady, které řidič nebo osádka vozidla přepravující nebezpečné 

věci obdrží, musí být opatřeny informacemi o deklaraci nebezpečných věcí a jsou uvedeny 

velkými písmenky v závorkách (Dohoda ADR, 2016). 

Pozn.: příklad: UN 1098 ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), I, (C/D) 
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6 Značení vozidel podle ADR 

Vozidlo, které přepravuje nebezpečnou látku, musí být podle Dohody ADR (2016) 

označeno. Správně provedené označení vozidla při přepravě nebezpečných věcí je jednou 

ze základních povinností řidiče nebo odesilatele zboží. Vozidlo nebo dopravní jednotka musí 

být označeno oranžovými tabulkami, případně i velkými bezpečnostními značkami 

v případech, kdy je to předepsáno. 

Oranžové tabulky musí být vyhotoveny z reflexního materiálu a jejich rozměr je 

předepsán 400 mm na šířku a 300 mm na výšku, s černým okrajem šířky 15 mm. Pokud 

by rozměry nebo konstrukce vozidla byla taková, že není možné umístit oranžovou značku 

400 x 300 mm, mohou být zmenšeny na minimální šířku 300 mm a výšku 120 mm, s černým 

okrajem šířky 10 mm. Ve středu mohou být rozděleny vodorovnou čarou o tloušťce 15 mm. 

Tabulky musejí splňovat předepsané souřadnice barevnosti, koeficient jasu odrážející barvy 

a koeficient odrazové svítivosti (Dohoda ADR, 2016). 

 

Obrázek 11 Provedení a rozměry oranžových tabulek (Dohoda ADR, 2016) 

Pokud tabulka obsahuje identifikační číslo nebezpečnosti a UN číslo, musí být tato 

čísla černá, nesmazatelná, vysoká 100 mm a musí zůstat čitelná po patnácti minutách 

působení přímého ohně. Musí zůstat upevněna bez ohledu na orientaci vozidla (převrácení). 

Identifikační číslo nebezpečnosti musí být v horní části a UN v dolní části, odděleny jsou 

vodorovnou čarou tloušťky 15 mm. 

 

Obrázek 12 Přiklad tabulky s číslem nebezpečnosti a UN (Dohoda ADR, 2016) 
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Dopravní jednotky a vozidla přepravující nebezpečné věci, musí být označeny dvěma 

pravoúhlými oranžovými značkami předepsaného rozměru, a to na obou stranách vozidla. 

Umístění musí být provedeno ve svislé rovině a to na přední i zadní straně vozidla. Pokud 

se jedná o jízdní soupravu, od které by bylo odpojeno tažné vozidlo, musí označení tabulkou 

zůstat na zadní straně přípojného vozidla (Dohoda ADR, 2016). 

 

Obrázek 13 Značení vozidla při přepravě nebezpečných věcí v kusech (DL Profi, 2017) 

6.1 Značení cisternových vozidel 

Pokud se uvádí identifikační číslo nebezpečnosti, pak musí být cisterny, bateriová 

vozidla nebo dopravní jednotky s jednou nebo více cisternami (myšleno jízdní soupravy 

tvořené tažným vozidlem s nástavbou a přípojným vozidlem) kromě předního a zadního 

označení tabulkou opatřena navíc ještě označením na obou bočních stranách každé cisterny 

nebo každé komory. Značení se provede opět rovnoběžně s osou vozidla pomocí 

předepsaných oranžových tabulek, přičemž na tabulkách musí být uvedeno identifikační 

číslo nebezpečnosti a UN kód pro každou z přepravovaných látek v cisterně nebo v komoře 

cisterny, viz obrázek – příklad cisterny s benzínem, UN 1203 (Dohoda ADR, 2016). 

 

Obrázek 14 Značení vozidla s jedním druhem látky (DL Profi, 2017) 

 

Pokud by se v celé cisterně přepravovala pouze jediná látka, nebo by ve všech 

oddělených komorách cisterny byla pouze jediná látka, je dostačující označení na přední 

a zadní straně vozidla. Cisterny se musí navíc vždy označit i velkými bezpečnostními 

značkami o rozměru minimálně 250 x 250 mm (čtverec je postaven na vrchol) a musí 
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obsahovat čísla třídy nebo podtřídy. Písmena na takové značce musí mít velikost nejméně 

25 mm. Pro cisterny, které nemají větší vnitřní objem než 3000 litrů, mohou být použity 

bezpečnostní značky o rozměru 100 x 100 mm (Dohoda ADR, 2016). 

Stejný princip se aplikuje při označení jízdní soupravy více vozidel. Pokud je 

přepravována jedna nebezpečná látka, označí se přední strana tažného vozidla a zadní strana 

přípojného vozidla oranžovými tabulkami. Zadní strana vozidla a obě boční strany jsou pak 

opatřeny velkými bezpečnostními značkami. Ukázka správného provedení je 

na obrázku; použito je označení pro motorovou naftu, UN 1202: 

 

Obrázek 15 Značení jízdní soupravy vozidel (DL Profi, 2017) 

 

Není ojedinělou praxí, že se v jedné vícekomorové cisterně (vozidle, dopravní 

jednotce) přepravuje více různých látek, které jsou od sebe odděleny v komorách. Značení 

takových vozidel je provedeno tak, že se přední a zadní strana vozidla označí prázdnými 

oranžovými tabulkami, ale na obou bočních stranách cisterny na příslušné komoře musí být 

označení oranžovými tabulkami s příslušnými čísly (Dohoda ADR, 2016). 

Jestliže se podle Dohody ADR (2016) provádí společná přeprava více druhů 

nebezpečných látek a jsou použity velké bezpečnostní značky, označí se každí komora 

cisterny z boku příslušnými bezpečnostními značkami a zadní strana vozidla pak musí být 

označena úplně všemi bezpečnostními značkami, které jsou použity na bocích vozidla 

u jednotlivých komor. Ukázka správného provedení je na obrázku: 

 

Obrázek 16 Značení vozidla při přepravě více druhů látek (DL Profi, 2017) 
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6.2 Dodatečné značení některých látek 

Všechny požadavky uvedené v  kapitole výše se vztahují i na dopravní jednotky, které 

nepřepravují nebezpečnou látku, ale takovou přepravu realizovaly a nejsou vyčištěny. Jedná 

se o prázdné, nevyčištěné nebo neodplynované cisterny, bateriová vozidla nebo i kontejnery 

pro přepravu volně ložených látek (Dohoda ADR, 2016). 

Dodatečné značení se pak týká dopravních jednotek přepravujících látky zahřáté 

na teplotu vyšší než 100°C (UN 3257 látky zahřáté, kapalné), jako je například horká 

pryskyřice nebo asfalt. Toto značení je provedeno červeným trojúhelníkem s teploměrem 

o délce strany 250 mm a je na boku a zadní straně cisterny. Používá se většinou u třídy 9. 

Příklad správného provedení je na obrázku (Dohoda ADR, 2016). 

 

 

Obrázek 17 Značení vozidla se zahřátou látkou (DL Profi, 2017) 

6.3 Shrnutí pravidel pro značení vozidel 

Krátké a stručné shrnutí pravidel pro postup při označování tabulkami a značkami 

vozidel, která přepravují nebezpečné látky: 

 Pokud se přepravují kusy, označí se vozidla pouze prázdnou oranžovou tabulkou, 

 cisterny při přepravě jedné látky mají oranžové tabulky s čísly vpředu i vzadu, 

 vícekomorové cisterny při přepravě různých látek v komorách mají oranžové 

tabulky s čísly na boku vozidla u každé komory, 

 prázdné a nevyčištěné cisterny nebo cisternové kontejnery se označují stejně, jako 

plné cisterny (z důvodu zůstatkového množství látek), 

 cisternové kontejnery se musí označit velkou bezpečnostní značkou ze všech čtyř 

stran (pro případ sejmutí a odložení při manipulaci). 
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7 Používané cisterny pro přepravu NL 

Kapitola 2.3 představila nejčastěji používaná cisternová vozidla pro přepravu kapalin 

a plynů, zpravidla pohonných látek, technických plynů a plynů pro využití v chemickém 

průmyslu. Následující část práce popisuje cisterny pro tři základní druhy přeprav. 

7.1 Cisterny pro přepravu PHL 

Pohonné látky zastoupené především benzinem (UN 1203), motorovou naftou 

(UN 1202), leteckými palivy a lehkými topnými oleji jsou velmi často realizovány 

cisternovými vozidly nebo návěsy značky Willig nebo LAG. Tyto cisterny jsou schopny 

pojmout až 45 000 litrů paliva, samozřejmě záleží na konfiguraci, jakou si zákazník 

(přepravní firma) objedná. 

Cisternový návěs je složen z těchto částí: 

 Samonosná cisternová skořepina, 

 podvozková část, 

 armaturní skříň a výstroj. 

 

Obrázek 18 Cisternový návěs WILLIG pro přepravu PHL (vlastní zpracování) 

Samonosná cisternová skořepina je tvořena 5 mm silnou vrstvou materiálu 

z eloxovaného hliníku ve tvaru válce s takovým spádem komor, který umožňuje 

bezezbytkové stáčení produktů. Z bezpečnostního hlediska má skořepina maximální 

tuhost, což umožňuje podvěšení všech podvozkových agregátů a samonosný systém 

skořepiny nevyžaduje použití pomocného rámu. Plnění i stáčení produktů je prováděno 

nezávisle plnící hlavou (celkem 5x) o průměru potrubí DN100. 



46 

 

7.2 Cisterny pro přepravu plynů 

Cisternová vozidla pro přepravu plynů jsou konstrukčně obdobné jako cisterny 

pro kapaliny. Cisternová skořepina je samonosná konstrukce s dvojitým 

opláštěním, kde meziprostor tvoří vakuum kvůli lepší tepelné izolaci cisterny. Tepelná 

izolace je důležitá u hluboce podchlazených plynů.  

Cisternový návěs pro přepravu plynu se skládá: 

 Samonosná cisternová skořepina, 

 podvozková část, 

 armaturní skříň a výstroj (může být umístěna i na zadní části). 

 

Obrázek 19 Cisternový návěs VPS pro přepravu LPG (www.vpsr.cz) 

Armaturní skříně u cisternových návěsů na plyny se umisťují pod vozidlo, jako 

u návěsů na přepravu PHL, nebo na zadní stranu (zpravidla přeprava technických a hluboce 

podchlazených plynů). V armaturní skříni návěsu na přepravu plynů je uložen průtokoměr 

mechanický nebo elektronický, plnicí potrubí a navíjecí buben s výdejní hadicí 30 – 80 m. 

Rozměry jsou individuální, zpravidla délka 9 850 mm, průměr 2 370 mm a objem 

kolem 30 – 36 000 litrů plynu. Podvozkový systém je BPW s kotoučovými brzdami 

430 mm, vzduchovým brzdovým systémem s ABS/EBS. Tyto cisterny nemají horní tlaková 

víka, která by umožňovala horní plnění. 
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7.3 Cisterny pro přepravu chemikálií 

Chemické cisterny jsou určeny pro přepravu kapalných látek zařaditelných do třídy 

ADR 3 až 9. Cisternové návěsy jsou buď jednokomorové a mají pouze vlnolamy, ovšem 

mohou být konstrukčně řešeny i k přepravě více druhů látek oddělených v komorách. 

Příkladem je cisterna pro přepravu chemikálií českého výrobce ATC. 

 

Obrázek 20 Cisternový návěs pro přepravu chemikálií (www.cisterny.com) 

Cisterna je opět složena ze samonosné konstrukce, podvozkové části a armaturní 

skříně (v případě jednokomorových cisteren někdy nemusí být armaturní skříň, je pouze 

vypouštěcí a plnicí potrubí). Rozměry nádrže jsou 10 960 mm na délku a průměr nádrže 

2000 mm. Objem cisterny je 30 000 litrů. 

Materiál konstrukce je leštěná nerezová ocel, izolace je polyuretan o tloušťce 100 mm. 

Připraven je rozvod kanálů pro napojení ohřevu z tahače. Ohřev je využíván pro látky 

přepravované při vyšší teplotě. Podvozek využívá nápravy SAF se vzduchovým 

odpružením, kotoučovými brzdami a vzduchovým brzdovým systémem s ABS/EBS. 

Chemické cisterny umožňují přepravu i látek zahřátých na velmi vysokou teplotu 

(až 200°C), normální pracovní teplota je 150°C. Cisterna má jednu centrální výpusť 

provedenou potrubím DN100 a 4 horní plnicí víka. Plnění těchto cisteren je tedy 

horní, z obslužné lávky. 
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7.4 Konstrukce a kódování cisteren podle ADR 

Nádrže, jejich upevnění, konstrukční a provozní vybavení musí být provedeno 

tak, aby odolaly beze ztráty svého obsahu statickému a dynamickému namáhání během 

normálních podmínek při přepravě. Cisterny určené pro přepravu kapalin s bodem vzplanutí 

nejvýše 60°C nebo pro přepravu hořlavých plynů musí být vybaveny nejméně jedním 

elektricky propojitelným uzemněním s řádným označením (Dohoda ADR, 2016). 

Kontrolní uzávěry a všechny otvory pro plnění nebo vyprazdňování musí mít 

stanovenou těsnost, která musí být zajištěna i při převrácení. Těsnění musí být vyrobena 

z materiálu, který se snáší s přepravovanou látkou a při zhoršení jeho účinnosti nebo 

vlastností musí být okamžitě vyměněna, aby nedošlo k únikům látky (Dohoda ADR, 2016). 

Cisterny mají specifické kódové označení, stanovené podle počtu a umístění otvorů 

pro plnění a vyprazdňování, podle těsnosti cisterny, zkušebního nebo provozního tlaku 

nádrže a podle třídy ADR – samostatně jsou cisterny pro třídu 2, pro třídu 3 až 9 je jiná 

konstrukce a jiné požadavky na cisterny. 

Tabulka 2 Kódování cisteren určených pro třídu 2 (Dohoda ADR, 2016) 

Část Popis Kód cisterny 

1 Druh cisterny, 

bateriového vozidla 

nebo MEGC 

C = cisterna pro stlačené plyny 

P = cisterna pro zkapalněné nebo rozpuštěné plyny 

R = cisterna pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny 

2 Výpočtový tlak x   = hodnota příslušného nejnižšího zkušebního tlaku 

22 = nejnižší výpočtový tlak v barech 

3 Otvory B = cisterna se spodními plnicími otvory se 3 uzávěry nebo 

bateriové vozidlo s otvory pod hladinou kapaliny nebo plynu 

C = cisterna s horními plnicími nebo vyprazdňovacími otvory se 3 

uzávěry, jen s otvory pro čištění pod hladinou kapaliny 

D = cisterna s horními plnicími nebo vyprazdňovacími otvory se 3 

uzávěry bez otvorů pod hladinou kapaliny 

4 Pojistné ventily / 

zařízení 

N = cisterna s pojistným ventilem, která není hermeticky uzavřena 

H = hermeticky uzavřená cisterna 
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Tabulka 3 Kódování cisteren určených pro třídu 3 až 9 (Dohoda ADR, 2016) 

Část Popis Kód cisterny 
1 Druh cisterny, 

bateriového vozidla 
nebo MEGC 

L = cisterna pro látky v kapalném stavu 
S = cisterna pro látky v tuhém stavu 

2 Výpočtový tlak G   = nejnižší výpočtový tlak dle všeobecných požadavků nebo 
1,5; 2,65; 4; 10; 15 nebo 21 = nejnižší výpočtový tlak v barech 

3 Otvory A = cisterna se spodními plnicími otvory se 2 uzávěry 
B = cisterna se spodními plnicími otvory se 3 uzávěry 
C = cisterna s horními plnicími a vyprazdňovacími otvory jen 

s čisticími otvory pod hladinou kapaliny 
D = cisterna s horními plnicími a vyprazdňovacími otvory, bez 

jakýchkoliv otvorů pod hladinou kapaliny 

4 Pojistné ventily / 
zařízení 

V = cisterna s odvětrávacím systémem ale bez pojistky proti 
prošlehnutí plamene nebo cisterna, která není odolná proti tlaku 
při výbuchu 
F = cisterna s odvětrávacím systémem s pojistkou proti prošlehnutí 
plamene, nebo cisterna odolná proti tlaku při výbuchu 
N = cisterna bez odvětrávacího systému, která není hermeticky 
uzavřena 
H = hermeticky uzavřená cisterna 

 

Plnicí a vyprazdňovací otvory, zařízení a ochranné kryty musí být zajištěny tak, aby 

nemohlo dojít k jakémukoli nežádoucímu otevření, přičemž poloha a směr uzavírání těchto 

zařízení musí být jednoznačně patrná. 

Cisterny a jejich vybavení se musí před uvedením do provozu podrobit první 

inspekci, při které se ověřuje shodnost se schváleným prototypem, všechny konstrukční 

charakteristiky a provádí se prohlídka vnějšího a vnitřního stavu, tlaková zkouška a zkouška 

těsnosti, včetně ověření funkčnosti vybavení (armatur). 

Nádrže snímatelných a nesnímatelných cisteren se musí k této kontrole přistavit 

nejpozději každých šest let. U takovéto inspekční prohlídky se provádí stejné činnosti, jako 

jsou uvedeny v odstavci výše, přičemž se kontroluje i tepelná nebo jiná izolace. 

Dále se pak u takových cisteren provádí meziperiodické inspekce, a to nejpozději 

každého dva a půl roku po první inspekci a po periodické inspekci. Tyto zkoušky zahrnují 

provedení kontroly těsnosti a ověřují se při ní všechny funkce výbavy cisterny (armatur). 

Meziperiodická inspekce může být provedena kdykoliv před stanoveným datem. 

 



50 

 

8 Hodnocení nebezpečí při přepravě 

Nebezpečí v souvislosti s přepravou nebezpečných věcí je možné vnímat jako přímé 

působení rizika na přepravní proces, které má za následek únik nebezpečné látky a její přímé 

působení na osoby a životní prostředí. Znamená to, že nebezpečím je zpravidla situace, kdy 

dojde ke kolizi vozidla převážejícího nebezpečnou látku samotného nebo s více vozidly 

najednou a zároveň při tom vznikne takové poškození vozidla, při němž dojde k úniku 

nebezpečné látky. Tato látka může být nebezpečná pro účastníky dopravní nehody, osoby 

v okolí, životní prostředí nebo způsobit škody na majetku v závislosti na svých chemických 

a fyzikálně chemických vlastnostech. 

Hodnocení nebezpečí při přepravě nebezpečných věcí by mělo být neoddělitelnou 

součástí pro přepravní proces. Při vzniklé dopravní nehodě s únikem nebezpečné látky 

mohou být ohroženy životy lidí, zdraví, majetek, životní prostředí i okolní infrastruktura. 

Aby bylo možné těmto událostem účinně předcházet nebo abychom dokázali zvládat kritické 

situace a řešit jejich následky, je důležité umět nebezpečí vyhledat, identifikovat, a následně 

vyhodnotit a navrhnout opatření pro minimalizaci jeho vzniku. 

Provedení hodnocení nebezpečí je závislé na popsání možných scénářů nehodových 

událostí, které mohou při přepravě nastat. Aby bylo možné takový scénář nebo více variant 

scénářů sestavit, je nutné provést alespoň prvotní analýzu rizik, pomocí které je možné 

vyhledat a definovat možné nežádoucí události. 

8.1 Volba látek a scénářů pro hodnocení 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.1, Česká republika je tranzitní zemí s poměrně 

rozvinutou sítí silniční nákladní dopravy. Místní úprava provozu na pozemních 

komunikacích v některých případech pamatuje na možnost zakázat vjezd vozidlům 

přepravující nebezpečné látky, avšak ve většině případů je tomu jen tam, kde hrozí vážné 

znečištění spodních vod,  povrchových toků nebo velkých vodních ploch. 

Přes česká města vedou průtahy nebo je městská infrastruktura přímou částí tranzitní 

sítě, přičemž vjezd vozidel přepravujících nebezpečné látky není nikterak omezen. Prakticky 

se tak mohou cisterny pohybovat všude tam, kde není omezen vjezd nákladních souprav. 

Podobné zákazy vjezdů rovněž nejsou ani aplikovatelné, jelikož přístupy do firem 

či průmyslových zón, kde se takové látky zpracovávají, zpravidla vedou přímo přes města 
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nebo obce, pokud nejsou situována v nových lokalitách s moderně řešenou dopravní 

obslužností a přístupem. Jestliže tedy není možné průjezd vozidel s nebezpečnými látkami 

omezit, je vhodné znát různé scénáře závažných událostí, které mohou nastat a dopředu 

počítat s možnými následky. Jen takto lze efektivně alespoň částečně nehodám předcházet 

nebo v rámci připravenosti zmírňovat jejich následky, pokud k nim dojde. 

Jako nejrizikovější přeprava se jeví přeprava zkapalněných hořlavých plynů, které jsou 

pod tlakem, dále pak chemických látek, které mají velice nízký bod varu a vysokou toxicitu. 

Velký podíl na přepravě nebezpečných látek mají i pohonné látky, ovšem vážnost požáru 

nebo výbuchu například oproti LPG je daleko menší. Závažnost následků například při 

nehodě cisterny a výbuchu LPG je patrná i z dřívějších nehod, viz kapitola 4.4. 

V České republice je řada firem, které v několika provozech vyrábí LPG a expeduje 

k dalšímu prodeji nebo přímému zpracování. Stejně tak jsou zastoupeny firmy, které ke své 

výrobě potřebují chlor nebo čpavek. Chlor je přepravován i menším odběratelům, třeba 

pro účely ošetření vody a podobně. 

Nebezpečné látky, které jsou vybrány pro hodnocení nebezpečí za pomoci modelování 

konkrétního případu dopravní nehody, jsou LPG (zkapalněný ropný plyn) a chlor. 

Specifikace těchto látek a jejich vlastnosti podle bezpečnostního listu jsou uvedeny níže. 

Konkrétní scénář nehody pro každou látku bude stanoven na základě prvotní 

identifikace zdrojů rizik. Znamená to, že je nejprve nutné určit možné způsoby nehod 

a chování látek při této nehodě. Je rozdílné, zda dojde pouze k proražení nádrže, převrácení 

vozidla s následným masivním únikem látky nebo třeba k požáru vozidla.  

Nebezpečí je závislé na trase vozidla. Riziko bude různé v případě, jestli k nehodě 

dojde na dálnici s vysokým provozem, na silnici první třídy bez hustého provozu a ostatních 

účastníků nebo třeba v hustě obydlené oblasti. 

Scénář pro modelování nehody při přepravě LPG i při přepravě chloru je zaměřen 

na přepravu v silniční cisterně. Konfigurace vozidla je tahač s cisternovým návěsem. Jedná 

se o nákladní soupravu, která v případě LPG přepravuje tuto látku z výrobního závodu 

k dalšímu zpracování a v případě chloru je tomu stejně. Místo nehody je zamýšleno totožné 

pro obě vozidla přepravující tyto látky. 



52 

 

8.2 Vlastnosti vybraných nebezpečných látek 

K provedení prvotní identifikace zdrojů rizik, jednoduché analýze rizik a posouzení 

významu následků, které pak budou vybrány k modelování, je nutné znát vlastnosti 

nebezpečných látek vybraných k přepravě. K tomuto popisu jsou využity bezpečnostní listy. 

8.2.1 LPG (zkapalněný ropný plyn) 

Tento plyn se používá jako pohonná hmota pro motorová vozidlo nebo jako topný 

plyn. Je extrémně hořlavý a jeho únik vytváří požární nebezpečí. Rychle se odpařuje a tvoří 

chladné mlhy, je těžší než vzduch, nad vodní hladinou zplyní a tvoří výbušné směsi. Riziko 

výbuchu je při úniku do uzavřeného prostoru, například kanalizace. 

Při normálních podmínkách nehrozí nebezpečí poškození zdraví. Expozice vysoké 

koncentraci působí negativně na centrální nervový systém. Může vyvolat slabost, bolesti 

hlavy, zmatenost nebo závratě. V kapalném stavu může při styku s tkáněmi způsobit 

omrzliny a vážná poranění. Není nebezpečný pro životní prostředí. Zapálení je možné 

působením horkých povrchů, jiskrou nebo otevřeným plamenem. Při zapálení mohou 

plameny šlehat na velké vzdálenosti. Při hoření vzniká nedýchatelný oxid uhličitý a jedovatý 

oxid uhelnatý. Při hoření dosahuje teplota hodnot až přes 1000 °C. Působením ohně může 

dojít k explozi tlakové nádoby. 

Označení cisterny přepravující LPG: 

Vozidlo musí být podle Dohody ADR označeno vpředu a vzadu oranžovou tabulkou 

s číslem nebezpečnosti a UN číslem. Cisterna musí být na zadní straně i obou bočních 

stranách dále označena i bezpečnostní značkou č. 2.1 (omezení pro tunely: B/D). 

 

Obrázek 21 Označení vozidla přepravujícího LPG (vlastní zpracování) 
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8.2.2 Chlor kapalný 

Používá se pro výrobu chlorovaných polymerů, rozpouštědel a jako základní 

chemikálie v organické i anorganické chemii. Hodně je využíván jako desinfekční 

prostředek městských a průmyslových odpadních vod. Kapalný chlor je oranžovo 

žlutá, těžká olejovitá kapalina pronikavého a dusivého zápachu. Na vzduchu se velmi rychle 

odpařuje na žluto zelený, velmi nebezpečný plyn, který je 2,5 krát těžší než vzduch. 

Při nadýchání chlor způsobuje popáleniny respiračního traktu, poleptání očí a sliznic. 

Plyn má silný dráždivý a dusivý účinek, hrozí vznik edemu plic. Kapalný chlor při styku 

s tkáněmi způsobuje omrzliny. Je velice nebezpečný pro životní prostředí a toxický 

pro vodní organizmy. 

Chlor je silné oxidační činidlo, při kontaktu s hořlavými materiály může vést 

ke vznícení, prudkému hoření nebo i výbuchu. V případě nebezpečí požáru nádoby 

s kapalným chlorem musí být tato nádoba neprodleně odstraněna z místa požáru nebo od něj 

musí být izolována. Při velkém úniku v závislosti na době působení je pouze dráždivý a může 

způsobit dušení, avšak vysoká expozici (500 ppm a více na dobu 5 minut) je pro člověka 

smrtelná a inhalace koncentrace 1000 ppm je smrtelná již při několika hlubokých 

nadechnutích. 

Označení cisterny přepravující kapalný chlor: 

Vozidlo musí být podle Dohody ADR označeno vpředu a vzadu oranžovou tabulkou 

s číslem nebezpečnosti a UN číslem. Cisterna pak musí být označena na všech stranách 

bezpečnostními značkami 2.3; 5.1 a 8 (omezení pro tunely: C/D). 

 

Obrázek 22 Označení vozidla přepravujícího chlor (vlastní zpracování) 
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8.3 Identifikace a analýza rizik 

Podle Sikorové a Bernatíka (2014, s. 43) je analýza rizik a jejich následné hodnocení 

důležitou součástí bezpečnostní dokumentace. Subjekty, při jejichž činnosti existuje 

pravděpodobnost vzniku rizika, které může ohrozit zdraví a životy zaměstnanců, okolních 

obyvatel nebo životního prostředí a majetku, by neměly tuto činnost podcenit. 

Management rizik (ČSN ISO 31000) popisuje tento proces jako souhrn kroků 

a postupů na obrázku uvedeném níže:  

 

Obrázek 23 Proces managementu rizik podle ČSN ISO 31000 

Aby bylo možné riziko řídit, musí být v první řadě poznáno a analyzováno, což je 

právě základním krokem pro získání výsledků analýzy, na základě kterých je možné 

rozhodnout, zda je riziko přijatelné, nebo zda je nutné provést některá opatření (Sikorová 

a Bernatík, 2014, s. 45). 

Pro provedení prvotní analýzy a následné stanovení scénářů pro další vytvoření 

modelů nehodové situace je možné využít následující metody analýzy, které 

popisují i Sikorová a Bernatík (2014, s. 46): 

 Kvalitativní – postup nevyužívá přímou numerickou metodu, ale slovní popis 

potenciálních událostí nebo jejich numerické hodnocení na základě subjektivního 

vnímaní hodnotitele nebo pracovní skupiny. Je vhodná jako vstupní analýza pro 

získání informací o rizicích, kterým se následně chceme více věnovat podrobnou 

analýzou nebo modelováním. 
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 Kvantitativní – postup využívá plně numerické vyjádření pro pravděpodobnosti 

i pro následky a je závislý na přesnosti a správnosti vstupních statistických 

údajů. Závěry lze vyjádřit v konkrétních hodnotách, ať už mírou 

pravděpodobnosti, nebo například vyjádřením ztrát (finančních nebo na životech). 

Použití kvalitativních metod je dostačujícím nástrojem pro prvotní část analýzy. 

Předpokladem je schopnost individuálně nebo v pracovní skupině na základě odborných 

znalostí a zkušeností s přepravním procesem identifikovat možná selhání. Selháními jsou 

myšleny především dopravní nehody, jejich příčiny vzniku a následky. 

Za pomoci takových metod je možné pro pracovní skupinu nebo jednotlivce, který 

analýzu řeší, přiřadit možnost vzniku těchto selhání a stanovit vážnost vzniklých následků. 

Dosažené výsledky je pak nutné vyhodnotit a navrhnout adekvátní opatření, případně pro 

nejzávažnější rizika provést modelování událostí pro hodnocení nebezpečí. 

Pro vyhledání možných scénářů vzniku dopravní nehody a na jejich základě 

i provedení modelu havárie je vhodné využít například tyto metody: 

 FMEA (Failure Mode and Effects Analysis, analýza příčin a následků chyb), 

 What-If (co se stane, když), 

 Jednoduchá bodová metoda (JBM) 

 FTA (strom poruchových stavů – vrcholová událost a její příčiny), 

 ETA (strom událostí – opačný směr FTA, události vedoucí k nehodě), 

 HAZOP (Hazard and Operability, analýza ohrožení a provozuschopnosti). 

Výběr vhodné metody záleží na použitelnosti a aplikovatelnosti na daný proces nebo 

systém, který se chystáme hodnotit. Je vhodné zvolit takovou metodu, pomocí které je 

možné identifikovat zdroje rizik a zároveň zhodnotit pravděpodobnosti vzniku a závažnost 

následků. Pouze na základě těchto kroků je možné stanovit, které události jsou rizikové 

a na které je tedy třeba reagovat.5 

                                                 
5 Cílem této práce není provádět analýzu rizik přepravního procesu, ale hodnotit nebezpečí. Analýza rizik je 

však nutným předcházejícím krokem k hodnocení nebezpečí. Proto je provedena pouze zjednodušená 

analýza, která je pro stanovení kontextu nebezpečí dostačující, viz další podkapitola. 
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8.4 Vyhledání scénářů pomocí FMEA 

Identifikace zdrojů rizik, možných scénářů a posouzení jejich závažnosti je provedeno 

pomocí zjednodušené metody FMEA (Analýza příčin a následků chyb). Proces, který je 

analyzován a vyhodnocen, je silniční přeprava nebezpečných věcí cisternami. Cílem je určit 

možné scénáře nehodových situací a příčiny, které povedou k jejich vzniku. 

Do procesu přepravy patří i nakládka zboží do cisterny a vykládka na určeném místě 

u zákazníka. Počítá se s tím, že tato místa, ze kterých a na která se dopravují nebezpečné 

látky, jsou v průmyslových objektech, tudíž nebudou zařazeny do vyhledání scénářů 

vzhledem k faktu, že manipulace s látkami na těchto místech je řešena spíše ve vztahu 

k prevenci závažných havárií v těchto objektech. 

Metoda FMEA je založena na znalosti přepravního procesu a schopnosti definovat 

krizové situace, které mohou vést k nehodě nákladního automobilu a následnému úniku 

nebezpečných látek. Cílem je popsat poruchy procesu a jejich projevy (např. únik 

plynu, nadýchání se plynu aj.), následky těchto poruch (těžká újma na zdraví, smrtelná 

zranění aj.) a příčiny poruch procesu (nedodržení bezpečné vzdálenosti, únava 

řidiče, nedodržení předpisů aj.). Na základě kombinace těchto poruch je možné s ohledem 

na statistiky a průběhy dopravních nehod předpokládat možné scénáře nehody, jako třeba 

únik nebezpečné látky, požár, výbuch a podobně. 

Použita je kvalitativní metoda, kdy je na základě subjektivního hodnocení ucelené 

struktury poruch, příčin a důsledků možno přiřadit bodovou váhu. Výskyt poruchy, její 

význam a závažnost důsledku je hodnocena na stupnici od 1 do 10. 

Riziko je pak obecně definováno jako pravděpodobnost výskytu krát jeho závažnost 

dopadu, tedy R = P × D. Jakmile je provedeno hodnocení poruch, příčin a důsledků, je možné 

z těchto hodnot vzájemným násobením určit tzv. prioritní rizikové číslo, neboli RPN (Risk 

Priority Number). Tato hodnota pak udává závažnost rizika a je vodítkem 

v rozhodování, který scénář je vhodné vybrat k provedení modelování nehody a hodnocení 

nebezpečí z ní plynoucího. Způsob kvantifikace událostí a postup pro přiřazení konkrétních 

hodnot je definován níže. Pojem „porucha“ je nahrazen výrazem „nehoda“. 
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Tabulka 4 Kvantifikace událostí pro metodu FMEA (vlastní zpracování) 

Význam nehody (velikost významu) 

sotva postřehnutelný nehoda nemá zásadní vliv na přepravu 1 

bezvýznamný nehoda vyvolá při přepravě jen nepatrné odchylky 2 – 3 

středně závažný nehoda je podnětem k nutnému zásahu, vznik poranění 4 – 6 

velký závažná nehoda, vznik nebezpečí, ohrožení zdraví 7 – 8 

mimořádně závažný kritická nehoda, ohrožení mnoha životů 9 – 10 

 

Výskyt nehody (pravděpodobnost výskytu) 

nepravděpodobný výskyt téměř vyloučen 1 

velmi malý výskyt nehody je ojedinělý 2 – 3 

malý výskyt nehody je častější, v malém rozsahu 4 – 6 

velký  výskyt nehody je velmi častý 7 – 8 

velice vysoký výskytu nehody nelze zabránit 9 – 10 

 

Odhalitelnost (pravděpodobnost zabránění nehodě) 

vysoká nehodě lze velice snadno zabránit 1 

mírná je možné včas reagovat na vzniklou situaci 2 – 5 

malá lze předvídat nehodu, reakce na situaci je složitá 6 – 8 

velmi malá je těžké předvídat chybu (i ostatních účastníků provozu) 9 

nepravděpodobná nehodu není možné předvídat ani jí zabránit 10 

 

Pro výpočet prioritního rizikového čísla (RPN) a na jeho základě pro další práci se 

scénáři je použit následující vzorec a bodové hodnocení: 

 RPN = Význam × Výskyt × Odhalení 

 Význam nehody – hodnoceno subjektivně 1 – 10 

 Výskyt nehody – hodnoceno subjektivně 1 – 10 

 Odhalení – hodnoceno subjektivně 1 – 10 

Míra rizika je pak na základě výpočtu RPN rozdělena subjektivně takto: 

 0 – 100 (nízké riziko, nevyžaduje konkrétní zásahy) 

 100 – 200 (vysoké riziko, je nutné proces sledovat nebo upravit) 

 200 – 400 a více (velmi vysoké riziko, je vyžadován zvláštní přístup) 

Aplikace této analýzy a její výsledky jsou následující: 
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Tabulka 5 Aplikace metody FMEA na přepravu LPG (vlastní zpracování) 

Proces: transport LPG (UN 1965) v cisternovém návěsu   

Činnost / Scénář Projev poruchy 
Následek 
poruchy 

Příčina poruchy 

hodnocení současného stavu 

V
ýz

n
am

 

V
ýs

ky
t 

O
d

h
al

e
n

í 

R
P

N
 

Doporučená 
opatření 

poškození pláště 
cisterny, únik 
LPG ve větším 
množství 

nadýchání se 
plynu účastníky 
DN a lidmi v 
bezprostředním 
okolí 

závratě, bolesti 
hlavy, slabost a 
nevolnost 

dopravní nehoda 
- náraz jiného 
vozidla zezadu, 
nedodržení 
bezpečné 
vzdálenosti 

5 5 4 100 

dodržování 
dopravních předpisů, 
okamžitý únik z 
místa nehody 

poškození pláště 
cisterny, únik 
LPG ve větším 
množství 

přímý kontakt 
účastníků DN a 
osob v 
bezprostředním 
okolí s plynem 

způsobení 
omrzlin na těle 
při blízkém 
kontaktu 

dopravní nehoda 
- náraz jiného 
vozidla zezadu, 
nedodržení 
bezpečné 
vzdálenosti 

6 5 4 120 

dodržování 
dopravních předpisů, 
okamžitý únik z 
místa nehody 

poškození pláště 
cisterny, únik 
LPG ve větším 
množství 

nashromáždění 
plynu v níže 
položených 
místech 

silný požár 
místně 
soustředěného 
LPG, který je 
těžší než vzduch 

dopravní nehoda 
- iniciace od 
výfuku nebo 
zahřátých částí 
vozidla (brzdy) 

6 5 6 180 

dodržování 
dopravních předpisů, 
okamžitý únik z 
místa nehody 

převrácení 
cisterny po sjetí 
mimo vozovku, 
rozsáhlé 
poškození pláště 

masivní únik 
plynu a vznik 
požáru 
bezprostředně 
po kolizi vozidla 

těžké popáleniny 
řidiče a osob v 
těsné blízkosti 
požáru 

dopravní nehoda 
- chyba řidiče 
nebo špatný 
technický stav 
vozidla 

7 6 6 252 

kontrola kvalifikace 
řidičů, dodržování 
bezpečnostních 
přestávek 

náraz cisterny do 
kolony vozidel, 
protržení pláště, 
únik plynu a 
požár 

únik plynu, účast 
více vozidel a 
většího množství 
osob na DN, 
požár 

smrtelná a těžká 
poranění, 
zaklínění osob ve 
vozidlech, 
náročná 
evakuace 

dopravní nehoda 
- chyba řidiče, 
zdravotní 
indispozice, 
únava, 
nedodržení 
bezp. přestávky, 
technická závada 

7 6 7 294 

kontrola kvalifikace 
řidičů, dodržování 
bezpečnostních 
přestávek, věnování 
se pouze řízení 
vozidla 

náraz cisterny do 
kolony vozidel, 
požár a výbuch 
BLEVE 

únik plynu, účast 
více vozidel a 
většího množství 
osob na DN, 
požár 

smrtelná 
poranění všech 
účastníků DN 
včetně osob v 
širším okolí, 
zaklínění osob ve 
vozidlech, těžké 
popáleniny 

dopravní nehoda 
- chyba řidiče, 
zdravotní 
indispozice, 
únava, 
nedodržení 
bezp. přestávky, 
technická závada 

9 6 6 324 

kontrola kvalifikace 
řidičů, dodržování 
bezpečnostních 
přestávek, věnování 
se pouze řízení 
vozidla 

náraz cisterny do 
kolony vozidel, 
její převrácení, 
požár a výbuch 
BLEVE 

únik plynu, účast 
více vozidel a 
většího množství 
osob na DN, 
požár 

smrtelná 
poranění všech 
účastníků DN 
včetně osob v 
širším okolí, 
zaklínění osob ve 
vozidlech, těžké 
popáleniny 

dopravní nehoda 
- chyba řidiče, 
zdravotní 
indispozice, 
únava, 
nedodržení 
bezp. přestávky, 
technická závada 

9 6 7 378 

kontrola kvalifikace 
řidičů, dodržování 
bezpečnostních 
přestávek, věnování 
se pouze řízení 
vozidla 

kolize a 
převrácení 
cisterny v 
městské části, 
únik plynu, požár 
a výbuch BLEVE 

únik plynu, požár 
a výbuch 
cisterny v 
zastavěném 
území obce, únik 
do kanalizace, 
výbuch v 
kanalizaci 

smrtelná 
poranění všech v 
bezprostředním 
okolí, velké 
škody na 
majetku a 
infrastruktuře 

nedodržení 
rychlosti, 
nepozornost 
nebo únava 
řidiče, 
nevěnování se 
řízení 

10 3 9 270 

kontrola kvalifikace 
řidičů, dodržování 
dopravních předpisů, 
monitoring vozidel 
přes GPS 
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Tabulka 6 Aplikace metody FMEA na přepravu chloru (vlastní zpracování) 

Proces: transport chloru (UN 1017) v cisternovém návěsu   

Činnost / Scénář Projev poruchy 
Následek 
poruchy 

Příčina poruchy 

hodnocení současného stavu 

V
ýz

n
am

 

V
ýs

ky
t 

O
d

h
al

e
n

í 

R
P

N
 

Doporučená 
opatření 

poškození pláště 
cisterny, únik 
chloru v menším 
množství 

nadýchání se 
chloru účastníky 
DN a lidmi v 
bezprostředním 
okolí 

podráždění 
tkání, zánět 
hrdla a záchvaty 
kašle u účastníků 
DN v 
bezprostřední 
blízkosti 

dopravní nehoda 
- náraz jiného 
vozidla zezadu, 
nedodržení 
bezpečné 
vzdálenosti 

5 5 4 100 

dodržování 
dopravních předpisů, 
utěsnit místo úniku, 
okamžitý únik z 
místa nehody 

poškození pláště 
cisterny, únik 
chloru ve větším 
množství 

nadýchání se 
chloru účastníky 
DN a lidmi v 
bezprostředním 
okolí 

popálení 
dýchacích cest, 
krvácivost, silné 
respirační potíže 

dopravní nehoda 
- náraz jiného 
vozidla zezadu, z 
boku, nedání 
přednosti v jízdě 

5 6 4 120 

dodržování 
dopravních předpisů, 
utěsnit místo úniku, 
okamžitý únik z 
místa nehody 

poškození pláště 
cisterny, únik 
LPG ve větším 
množství 

nashromáždění 
chloru v níže 
položených 
místech 

popálení 
dýchacích cest, 
krvácivost, silné 
respirační potíže 

dopravní nehoda 
- náraz jiného 
vozidla zezadu, z 
boku, nedání 
přednosti v jízdě 

6 5 4 120 

dodržování 
dopravních předpisů, 
utěsnit místo úniku, 
okamžitý únik z 
místa nehody 

převrácení 
cisterny po sjetí 
mimo vozovku, 
rozsáhlé 
poškození pláště 

nadýchání se 
plynu účastníky 
DN a lidmi v 
bezprostředním 
okolí, šíření 
plynu do 
vzdáleného okolí 

podráždění 
tkání, zánět 
hrdla, akutní 
toxicita při dávce 
větší než 500 
ppm 

dopravní nehoda 
- chyba řidiče 
nebo špatný 
technický stav 
vozidla 

7 5 6 210 

kontrola kvalifikace 
řidičů, dodržování 
bezpečnostních 
přestávek 

náraz cisterny do 
kolony vozidel, 
protržení pláště, 
masivní únik 
plynu 

rychlý únik a 
šíření velkého 
množství chloru, 
zaklíněné osoby 
vystavené 
toxickým 
účinkům 

>1000 ppm 
smrtelná 
inhalace již po 
několika 
nadechnutích, 
nemožnost 
evakuace 
zaklíněných osob 

dopravní nehoda 
- chyba řidiče, 
zdravotní 
indispozice, 
únava, 
nedodržení 
bezp. přestávky, 
technická závada 

9 5 8 360 

kontrola kvalifikace 
řidičů, dodržování 
bezpečnostních 
přestávek, věnování 
se pouze řízení 
vozidla 

náraz cisterny do 
kolony vozidel, 
převrácení 
cisterny a 
následný požár 

rychlý únik a 
šíření velkého 
množství chloru, 
zaklíněné osoby 
vystavené 
toxickým 
účinkům, rychlé 
odpařování 
chloru 

>1000 ppm 
smrtelná 
inhalace již po 
několika 
nadechnutích, 
nemožnost 
evakuace 
zaklíněných 
osob, 
komplikovaný 
zásah 

dopravní nehoda 
- chyba řidiče, 
zdravotní 
indispozice, 
únava, 
nedodržení 
bezp. přestávky, 
technická závada 

10 4 9 360 

kontrola kvalifikace 
řidičů, dodržování 
bezpečnostních 
přestávek, věnování 
se pouze řízení 
vozidla 

kolize a 
převrácení 
cisterny v 
městské části, 
velké poškození 
a masivní únik 
chloru 

rychlý únik a 
šíření velkého 
množství chloru, 
velké množství 
ohrožených osob 
v okolí zástavby 

>1000 ppm 
smrtelná 
inhalace již po 
několika 
nadechnutích, 
ohrožení osob v 
širším okolí 

nedodržení 
rychlosti, 
nepozornost 
nebo únava 
řidiče, 
nevěnování se 
řízení 

10 4 8 270 

kontrola kvalifikace 
řidičů, dodržování 
bezpečnostních 
přestávek, věnování 
se pouze řízení 
vozidla 
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8.4.1 Získané výsledky z metody FMEA 

Výsledky analýzy jsou prezentovány prostřednictvím dvou tabulek uvedených výše. 

Samostatně je analyzována přeprava v cisternách jak pro LPG, tak přeprava chloru. 

Na základě vypočtených RPN (prioritních rizikových čísel) jsou vybrány scénáře, které se 

jeví jako nejvíce rizikové.  

Pro přepravu LPG v cisterně: 

 Jako nejrizikovější (RPN 378) je situace, kdy dojde k nárazu cisterny do kolony 

stojících nebo pomalu jedoucích vozidel (například na dálnici, na světelné 

křižovatce), převrácení cisterny a úniku plynu. Pokud by vzniknul požár, hrozí 

iniciace LPG a následný masivní výbuch s efektem BLEVE. 

 Srovnatelné riziko (RPN 324) je opět u nárazu do kolony stojících nebo pomalu 

jedoucích vozidel, pouze bez převrácení cisterny. Následky po úniku plynu, jeho 

vznícení a následném výbuchu jsou obdobné. 

Nižší hodnocení rizika je u nehody v městské části. Je to způsobeno 

tím, že pravděpodobnost podobné události ve městě je nižší a to vzhledem k nižším 

rychlostem vozidel a hustému provozu, který nepřipouští tak zásadní kolizi vozidel. 

Pro přepravu chloru v cisterně: 

 Nejvyšší hodnocení rizika (RPN 360) je dosaženo u nehody, kdy cisterna narazí 

do kolony vozidel, dojde k jejímu převrácení a poškození. Následkem je velký únik 

jedovatého plynu do okolí. 

 Srovnatelné hodnocení je u situace bez požáru, pouze s únikem plynu. Nehoda 

v městské části je hodnocena RPN 320, především kvůli hustotě osídlení. Únik 

plynu a jeho rozšíření do okolí je u této přepravy největším rizikem, zvlášť 

při velkém poškození cisterny. 

Modelování následků havárie pomocí softwaru bude tedy provedeno pro nejrizikovější 

události. U přepravy LPG bude modelována dopravní nehoda s poškozením cisterny 

a výbuchem BLEVE, u přepravy chloru bude modelována situace nehody cisterny 

s poškozením a únikem velkého množství plynu. 
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8.4.2 Scénář dopravní nehody 

Pro modelování dopravní nehody s nebezpečnou látkou (v jednom případě LPG 

a ve druhém případě chlor) je vybrána silnice I/42 procházející Brnem. Jedná se o ulici 

Ostravská, silnici, která je přivaděčem dopravy z dálnice D1 na exit č. 203 ve směru Vyškov 

– Praha a sjíždí po ní do Brna nákladní doprava směřující na Svitavy, jelikož přes město není 

žádné omezení vjezdu nákladních vozidel a použití exitu č. 190 znamená pro nákladní 

vozidla zajížďku po placeném úseku dálnice. 

Místo, kde dojde k simulované nehodě, je nájezd z Ostravské ulice na ulici 

Gajdošova, na kterou odbočuje tranzitní doprava ve směru na Svitavy. Provoz na této 

křižovatce je řízen světelnými semafory a často se zde tvoří kolony vozidel, zvlášť 

v dopravní špičce. Souřadnice místa jsou 49°11'24.7"N 16°39'00.7"E. 

Pro modelování simulované dopravní nehody je vybráno datum 5. 3. 2018, čas 10:30 

dopoledne, kdy je v tomto místě a celém brněnském provozu velice hustá doprava jak 

osobní, tak nákladní. Denní teplota je průměrně kolem -4°C, bez deště a s částečnou 

oblačností. Přesné meteorologické podmínky jsou uvedeny v tabulce níže. 

Průběh nehody je následující: Nákladní tahač návěsů s cisternou na nebezpečné látky 

třídy 2 přijíždí po opuštění dálnice D1 na exitu 203 po ulici Ostravská do centra 

města, kde chce odbočit na Svitavy a pokračovat na místo vykládky. Řidič veze náklad 

z Polska a v 10:30 dopoledne za sebou má 7,5 hodin jízdy, včetně první bezpečnostní 

přestávky po 4,5 hodinách řízení v trvání 45 minut. Od začátku výkonu ve 2:30 ráno urazil 

530 kilometrů a na místo vykládky mu chybí dalších 500. 

Už před opuštěním dálnice řidič cítí únavu, ovšem chybí mu hodina a půl do ukončení 

výkonu a denního odpočinku. Po sjetí na exitu 203 přijíždí k odbočce na Svitavy, ovšem 

vlivem mikrospánku poslední kilometr z kopce před odbočkou plně nevnímá situaci před 

sebou. Rychlostí 80 km/h naráží do vozidel stojících v koloně, která se vytvořila na sjezdu 

kvůli řízení provozu semaforem. Poškodí několik osobních vozidel, narazí i do nákladního 

vozidla stojícího v koloně a po najetí na násep se cisterna převrátí. 

V případě LPG dochází i k úniku plynu a následné iniciaci od výfuku osobního 

vozidla, kterému běží motor. V případě chloru dochází ke vzniku trhliny 10 x 4 cm a pouze 

úniku chloru do okolí touto trhlinou. 
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9 Modelování nehody 

Vytvoření modelu havárie je provedeno pomocí dvou různých programů. Jedním 

z nich je software ALOHA, který umožňuje modelování úniku látek ze zásobníků 

prostřednictvím zadaných trhlin, otvorů, pojistných ventilů nebo skrze potrubí. Je tak možné 

simulovat například vypařování kapaliny, šíření toxického mraku a podobně. 

Dále je možné simulovat následky požáru nebo výbuchu, včetně dosahu tepelné 

radiace. Modelovací software ALOHA je schopen pracovat i s atmosférickými 

podmínkami, jejichž vlastnosti mohou ovlivnit například šíření toxického mraku uniklého 

plynu a podobně. Software ALOHA však nebere v úvahu reliéf a terénní vlastnosti. 

Na základě modelu lze stanovit ohroženou zónu, rozsah šíření a celkovou úroveň nebezpečí. 

Software ALOHA je poskytován americkou organizací EPA (United States 

Environmental Protection Agency) bezplatně pro platformu Windows a Mac. Model 

vypočtené nebezpečné zóny je možné exportovat pomocí nástroje Marplot do mapových 

podkladů Google Maps nebo Google Earth a poskytnout tak lepší úroveň vizualizace pro 

znázornění nebezpečné zóny. 

Druhým programem, ve kterém jsou zpracovány modely pro stejné dvě události, je 

software TerEx společnosti T-Soft, a.s., který umožňuje vyhodnotit dopad úniku 

nebezpečných látek, nástražných výbušných systémů nebo výbuchu zásobníků 

s nebezpečnými látkami. Stejně jako u softwaru ALOHA je možné vytvořit model úniku 

a šíření plynu, ohrožení osob dosahem plamenů nebo působnost rázové vlny. 

Software TerEx oproti aplikaci ALOHA nevyžaduje jako vstupní data atmosférické 

podmínky a pro modelování například úniku látky z cisterny má přednastavené vlastní 

rozměry, parametry tlaku a podobně. Stejně tak neumožňuje snadný export vymodelovaných 

údajů do uživatelských mapových podkladů. 

Modelování výbuchu cisterny převážející LPG a ve druhém případě úniku chloru 

po nehodě je provedeno v aplikacích ALOHA i TerEx. Záměrně jsou využity obě 

aplikace, aby bylo možné získané hodnoty pro ohroženou zónu vzájemně porovnat 

a stanovit, zda se výsledné údaje liší, či nikoli. 
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9.1 Vstupní údaje pro vytvoření modelů 

Lokalita je podrobně popsána výše. Pro rekapitulaci je uvedeno: Brno, sjezd 

z Ostravské ulice na ulici Gajdošova (směr Svitavy), souřadnice 49°11'24.7"N 16°39'00.7"E. 

Klimatické údaje jsou uvedeny pod orientační mapkou. 

 

Obrázek 24 Místo pro modelování nehody (mapové podklady Google) 

 

Tabulka 7 Meteorologické údaje pro modelování (ČHMÚ) 

Teplota vzduchu -0,1 °C 

Teplota rosného bodu -5,5 °C 

Relativní vlhkost vzduchu 67% 

Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře 1002,6 hPa 

Tlaková tendence -1,3 hPa 

Tlak vzduchu na stanici 972,4 hPa 

Rychlost větru 3 m/s (10,8 km/h) 

Směr větru jihovýchodní (120 °) 

Srážky za poslední hodinu 0,0 mm 

Srážky za 12 hodin 
0,0 mm 

(od 7:00 do 19:00 SEČ) 

Oblačnost částečně zataženo 5/8 

Horizontální dohlednost 10 km 

Průměrná denní teplota -4,1 °C 

Maximální teplota ve dne 2,2 °C 

Minimální teplota v noci -10,9 °C 

Minimální přízemní teplota v noci -5,1 °C 

Denní úhrn srážek 0,0 mm 
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Program ALOHA na rozdíl od TerEx-u vyžaduje zadání atmosférických 

podmínek, proto jsou uvedeny údaje pro danou lokalit v konkrétní den ze statistik ČHMÚ. 

Rovněž je vyžadováno zadání rozměrů cisterny, stavu naplnění a způsobu poškození. Podle 

údajů o chemické látce z interní databáze ALOHA je vypočítána hmotnost nákladu 

na základě celkového objemu a stavu naplnění. 

Software TerEx neumožňuje uživatelsky nastavit takovou škálu vstupních informací. 

Jsou proto použity údaje získané z aplikace ALOHA (hmotnost nákladu) a rozměry 

pro cisternu jsou již v programu TerEx implementovány automaticky, není možné je upravit. 

Technické údaje přepravy: kapalný LPG 

 Rozměr nádrže cisterny: délka 9850 mm, průměr 2370 mm 

 Celkový objem cisterny: 43 453 litrů 

 Stav naplnění cisterny: 90 %  (39 108 litrů) 

 Hmotnost nákladu: 20 921 kg 

 Tlak v cisterně: 16 bar (1600 kPa) 

 Cisterna je standardní konstrukce pro třídu 2, viz kapitola 7.2 

Technické údaje přepravy: kapalný chlor 

 Rozměr nádrže cisterny: délka 8000 mm, průměr 1500 mm 

 Celkový objem cisterny: 14 137 litrů 

 Stav naplnění cisterny: 90 %  (12 723 litrů) 

 Hmotnost nákladu: 18 822 kg 

 Tlak v cisterně: 6 bar (600 kPa) 

 Cisterna je standardní konstrukce pro třídu 2, viz kapitola 7.2 

Pro nehodu cisterny s LPG nejsou stanoveny rozměry poškození. Dojde k rychlému 

úniku plynu a jeho výbuchu v návaznosti na vznícení od iniciačního zdroje, tedy 

k prošlehnutí plamene dovnitř cisterny. 

Pro nehodu cisterny s chlorem je navrženo poškození, které odpovídá proražení 

cisterny při jejím pohybu, tedy trhlině obdélníkového tvaru o rozměrech 10 x 4 cm. Pozice 

trhliny je v jedné třetině výšky nádrže. 
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9.2 Výsledek modelování pro LPG v ALOHA 

 
SITE DATA: 
   Location: OSTRAVSKA, BRNO, CZECH REPUBLIC 
   Building Air Exchanges Per Hour: 1 (user specified) 
   Time: March 5, 2018  1030 hours ST (user specified) 
 
 CHEMICAL DATA: 
   Chemical Name: PROPANE 
   CAS Number: 74-98-6                     
   Molecular Weight: 44.10 g/mol 
   AEGL-1 (60 min): 5500 ppm   AEGL-2 (60 min): 17000 ppm    
   AEGL-3 (60 min): 33000 ppm 
   IDLH: 2100 ppm      
   LEL: 21000 ppm       
   UEL: 95000 ppm 
   Ambient Boiling Point: -42.7° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 
 
 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 3 meters/second from 120° true at 3 meters 
   Ground Roughness: urban or forest       
   Cloud Cover: 5 tenths 
   Air Temperature: -4° C                  
   Stability Class: D 
   No Inversion Height                     
   Relative Humidity: 67% 
 
 SOURCE STRENGTH: 
   BLEVE of flammable liquid in horizontal cylindrical tank  
   Tank Diameter: 2.37 meters              
   Tank Length: 9.85 meters 
   Tank Volume: 43,453 liters 
   Tank contains liquid                    
   Internal Storage Temperature: -4° C 
   Chemical Mass in Tank: 20,921 kilograms 
   Tank is 90% full 
   Internal Pressure at Failure: 1600000 pascals 
   Percentage of Tank Mass in Fireball: 100.0% 
   Fireball Diameter: 160 meters           
   Burn Duration: 11 seconds 
 
 THREAT ZONE:  
   Threat Modeled: Thermal radiation from fireball 
   Red   : 388 meters --- (10.0 kW/(sq m) = potentially lethal within 60 sec) 
   Orange: 548 meters --- (5.0 kW/(sq m) = 2nd degree burns within 60 sec) 
   Yellow: 857 meters --- (2.0 kW/(sq m) = pain within 60 sec) 
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Obrázek 25 Oblast tepelné radiace při výbuchu LPG, ALOHA (vlastní zpracování) 

 

 

Obrázek 26 Oblast tepelné radiace při výbuchu LPG, ALOHA (vlastní zpracování) 
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Při nehodě cisterny s následným požárem a výbuchem BLEVE se dá očekávat 

ohrožení osob tepelnou radiací až do vzdálenosti 857 metrů od místa nehody. V kruhové 

oblasti o poloměru 388 metrů budou smrtelným účinkům vystaveny osoby za dobu kratší 

než 60 vteřin od exploze. Výkon tepelné radiace ohnivé koule je podle modelu vypočten 

jako vyšší než 10 kW / m2. V dosahu 198 metrů je vypočten tepelný výkon 35 kW / m2. 

V oblasti o poloměru 548 metrů je možné očekávat vznik popálenin druhého stupně 

při době expozice do 60 vteřin. Výkon tepelné radiace ohnivé koule v této oblasti je větší 

než 5 kW a zároveň menší než 10 kW na metr čtverečný. 

Oblast až do poloměru 857 metrů je považovaná za nebezpečnou, je to třetí zóna, kde 

lze očekávat bolestivé účinky tepelné radiace při době expozice do 60 vteřin. Výkon tepelné 

radiace ohnivé koule v této oblasti je v intervalu od 2 kW do 5 kW na metr čtverečný. 

Tento model následků dopravní nehody, kdy dojde k převrácení cisterny, požáru 

a výbuchu BLEVE, uvažuje pouze účinky tepelné radiace. Software ALOHA neumožňuje 

modelování účinků tlakové vlny na okolní budovy nebo vozidla, stejně tak není možné 

modelovat například létající fragmenty, které mohou způsobit smrtelná nebo závažná 

zranění a poškození budov. 

 

Obrázek 27 Promítnutí ohrožené zóny do leteckého snímku, ALOHA (vlastní zpracování) 
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9.3 Výsledek modelování pro LPG v TerEx 

 

 

 

 

Obrázek 28 Grafické znázornění ohrožené oblasti pří výbuchu, TerEx (vlastní zpracování) 
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Na textovém výstupu z modelovacího software TerEx je patrné, že aplikace napracuje 

s tolika upřesňujícími vstupními informacemi, jako ALOHA. TerEx rozděluje ohroženou 

zónu celkem na 5 úseků, a to nejnebezpečnější zónu narušení pevnosti oceli 

(do 82 metrů), zónu zápalu suchého dřeva (do 82). Třetí v pořadí je zóna s 50 % mortalitou 

s dosahem 212 metrů, dále pak zóna s 10 % mortalitou do vzdálenosti 262 metrů a jako 

poslední je zóna vzniku popálenin prvního stupně v dosahu 472 metrů od výbuchu. 

Doporučený prostor pro odsun osob (například nutnou evakuaci civilních osob 

bezprostředně po nehodě) je tedy poloměr nejvzdálenější kružnice od středu výbuchu, což 

je právě v dosahu 472 metrů. 

 

Obrázek 29 Oblast tepelné radiace při výbuchu LPG, TerEx (vlastní zpracování) 

 

Software TerEx umožňuje i grafické zobrazení účinků a vzdálenosti tepelné radiace. 

Zobrazené hodnoty jsou dle výpočtu uvažovány od 100 kW v místě výbuchu s klesající 

tendencí až po 2,8 kW do vzdálenosti 813 metrů. 

 

Obrázek 30 Graficky zobrazená oblast tepelné radiace, TerEx (vlastní zpracování) 
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9.4 Výsledek modelování pro chlor v ALOHA 

SITE DATA: 
   Location: OSTRAVSKA, BRNO, CZECH REPUBLIC 
   Building Air Exchanges Per Hour: 1 (user specified) 
   Time: March 5, 2018  1030 hours ST (user specified) 
 
 CHEMICAL DATA: 
   Chemical Name: CHLORINE 
   CAS Number: 7782-50-5                   
   Molecular Weight: 70.91 g/mol 
   AEGL-1 (60 min): 0.5 ppm    
   AEGL-2 (60 min): 2 ppm    
   AEGL-3 (60 min): 20 ppm 
   IDLH: 10 ppm 
   Ambient Boiling Point: -34.6° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 
 
 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 3 meters/second from 120° true at 3 meters 
   Ground Roughness: urban or forest       
   Cloud Cover: 5 tenths 
   Air Temperature: -4° C                  
   Stability Class: D 
   No Inversion Height                     
   Relative Humidity: 67% 
 
 SOURCE STRENGTH: 
   Leak from hole in horizontal cylindrical tank  
   Non-flammable chemical is escaping from tank 
   Tank Diameter: 1.5 meters               
   Tank Length: 8 meters 
   Tank Volume: 14,137 liters 
   Tank contains liquid                    
   Internal Temperature: -4° C 
   Chemical Mass in Tank: 18,822 kilograms 
   Tank is 90% full 
   Opening Length: 10 centimeters          
   Opening Width: 4 centimeters 
   Opening is 50 centimeters from tank bottom 
   Release Duration: 9 minutes 
   Max Average Sustained Release Rate: 3,820 kilograms/min 
      (averaged over a minute or more)  
   Total Amount Released: 13,803 kilograms 
   Note: The chemical escaped as a mixture of gas and aerosol (two phase flow). 
 
 THREAT ZONE:  
   Model Run: Heavy Gas  
   Red   : 5.5 kilometers --- (20 ppm = AEGL-3 [60 min]) 
   Orange: greater than 10 kilometers --- (2 ppm = AEGL-2 [60 min]) 
   Yellow: greater than 10 kilometers --- (0.5 ppm = AEGL-1 [60 min]) 
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Obrázek 31 Zóna šíření toxického mraku chloru, ALOHA (vlastní zpracování) 

 

 

Obrázek 32 Zasažená oblast s vlivem směru větru, ALOHA (vlastní zpracování) 
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Při nehodě cisterny se vznikem trhliny v plášti a silným únikem chloru je podle modelu 

ohrožená oblast v dosahu větším, než 10 kilometrů. Software ALOHA automaticky zkrátí 

vizualizaci ohrožené oblasti na 10 km. Nepředpokládá však, že by v takto velké oblasti byly 

osoby přímo ohroženy na životech, jelikož by došlo k rozptylu plynu. 

Nejzásadnější je zóna ohrožení AEGL-3, kde je očekávaná expozice ve větší 

koncentraci, než 20 ppm, a to v dosahu 5,5 kilometru po směru větru. Koncentrace v rozmezí 

hodnot 20 – 50 ppm je při tom smrtelná již při několika hlubokých nadechnutích.   

Pro zónu AEGL-2 je vypočtena koncentrace chloru větší než 2 ppm, dá se však 

očekávat, že vzhledem k reliéfu terénu, uspořádání budov a možnosti hromadění plynu v níže 

položených místech by nebyl účinek fatální. Proto se ohrožení osob v celé délce zóny větší 

než 10 km po směru větru neprojeví jako smrtelné. V zóně AEGL-2 by tak mohly být projevy 

úniku pozorovány hlavně jako podráždění dýchacích cest, dávivý kašel, problémy 

s dýcháním a podráždění a zarudnutí očí a poškození životního prostředí. 

Koncentrace ve větším množství než 20 ppm by byla smrtelná, podle bezpečnostního 

listu je expoziční limit PEL 1,5 mg / m3 (což odpovídá 0,516 ppm) a nejvyšší přípustná 

koncentrace NPK-P 3 mg /m3 (odpovídá hodnotě 1,032 ppm). Tyto hodnoty se používají pro 

pracovní prostředí, jsou uvedeny pro představu o nejvyšších přípustných 

koncentracích, kterým je možné bez následků lidský organismus vystavit. Postup HZS pro 

zásah v koncentraci od 5 – 50 ppm vyžaduje použití izolačního dýchacího přístroje 

a protichemického ochranného oděvu (plynotěsného). 

Na základě výpočtů při modelování v aplikaci ALOHA dojde k úniku, který bude mít 

intenzitu 3 820 kg / min. Vzhledem k rozměrům trhliny 10 x 4 cm a jejímu umístění v jedné 

třetině výšky nádrže a tlaku v cisterně je vypočtena doba trvání úniku na 9 minut, během 

které do okolního prostředí unikne celkem 13 803 kg toxického plynu. 

Ohrožená zóna AEGL-1 není prioritní, je očekávaná koncentrace v hodnotách vyšších 

než 0,5 ppm, ovšem opět s přihlédnutím k proměnlivosti povětrnostních podmínek a hlavně 

okolního reliéfu se dá předpokládat, že osobám v této oblasti nehrozí bezprostřední ohrožení 

na životě, ani zdravotní následky trvalého charakteru. 
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Obrázek 33 Graf průběhu úniku chloru z cisterny, ALOHA (vlastní zpracování) 

 

 

 

Obrázek 34 Promítnutí ohrožené zóny chlorem do leteckého snímku, ALOHA  (vlastní 

zpracování) 
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9.5 Výsledek modelování pro chlor v TerEx 

 

 

 

 

Obrázek 35 Grafické znázornění dosahu mraku chloru, TerEx (vlastní zpracování) 
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Výsledek modelování nehody cisterny s únikem chloru po průrazu pláště v aplikaci 

TerEx je méně detailní a jeho výstupem není tolik hodnot, jako je tomu u aplikace ALOHA. 

Na textovém výstupu modelu je vidět podstatně menší rozsah vstupních údajů. Program tak 

nepočítá například s konkrétním tvarem trhliny, ale jen s průrazem pláště o určitém 

průměru, stejně tak není možné zadat konkrétní velikost nádrže cisterny. Využívá 

se hodnot, které jsou v systému pevně předvoleny. 

Výsledkem modelu TerEx je ohrožená zóna v celkovém maximálním dosahu 

ve vzdálenosti 6,74 km. Fatální účinky a nezbytnou evakuaci zasažených osob je nutné 

uvažovat v dosahu 3,37 km. 

 

Obrázek 36 Zobrazení ohrožené zóny úniku chloru, TerEx (vlastní zpracování) 

 

Pro déletrvající únik vroucí kapaliny s rychlým odpařováním do oblaku a jeho další 

šíření je na základě výpočtů aplikace TerEx stanoveno pásmo evakuace 3,37 km, maximální 

dosah nebezpečného oblaku plynu je 6,74 km. Doporučený průzkum toxické oblasti 

je v zóně o poloměru 5 km. Toto rozdělení odpovídá klasifikaci do tří různých zón, jako je 

tomu u aplikace ALOHA, chybí však přesné stanovení hodnot koncentrace v ppm, které jsou 

čitelné pouze z grafu na obrázku 35. 

Pro představu je uvedena koncentrace v nejvíce ohrožené zóně, tzn. výseč v délce 

3 kilometrů po směru větru. Koeficient přepočtu z mg / m3 na ppm u chloru je 0,344 

(hodnota se násobí). Podle grafu je maximální hodnota koncentrace 1000 mg, což odpovídá 

344 ppm, v dosahu 3,37 km je to 100 mg, což lze převést na koncentraci 34,4 ppm. 

Na základě tohoto přepočtu je tedy možné v této oblasti do 3,37 km očekávat smrtelné 

následky již při několika nadechnutích. V zóně do 5 km je možné očekávat vážné následky 

na zdraví a poškození životního prostředí. 
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10 Hodnocení výsledků použitých metod 

Modelování vybraných scénářů na základě předchozí analýzy metodou FMEA bylo 

provedeno ve dvou programech, aby bylo možné porovnat a hodnotit případné odlišnosti 

výsledků. Využity byly modelovací programy ALOHA a TerEx. 

10.1 Porovnání ALOHA a TerEx, výbuch LPG 

Tabulka 8 Porovnání programů ALOHA a TerEx, výbuch LPG (vlastní zpracování) 

 ALOHA TerEx 
I. Zadání dat pro vytvoření modelu   

specifikace vstupních geografických 
informací o místě nehody 

ANO nevyžaduje 

specifikace druhu chemické látky ANO ANO 

možnost určit okolní teplotu ANO neumožňuje 

možnost importu dat z meteostanice ANO neumožňuje 

specifikace podmínek proudění vzduchu 
(rychlost a směr větru) 

ANO 
NE - pouze rychlost větru 

v přízemní vrstvě 

přesná specifikace meteorologických 
podmínek a doby havárie 

ANO 
ANO – výběr „den, noc, 

ráno a roční období“ 

specifikace tvaru a rozměrů nádrže ANO – manuální zadání 
pouze předdefinované 
zadání „cisterna“ bez 

možnosti manuální úpravy 

specifikace tvaru a rozměrů trhliny pro 
únik látky z nádrže 

ANO – tvar i rozměry 
ANO – pouze průměr 

únikového otvoru 

specifikace umístění trhliny ANO ANO 

procentuální stav naplnění nádrže ANO pouze výška hladiny 

automatický výpočet hmotnosti látky 
v nádrži podle rozměrů, stavu plnění a 
tlaku v nádrži 

ANO neumožňuje 

manuální specifikace tlaku v nádrži ANO ANO 

   

II. Získané výsledky (výbuch LPG)   

rozdělení na různé zóny ohrožení 3 zóny ohrožení 5 zón ohrožení 

smrtelné následky 388 m 82 m 

zápal suchého dřeva - 82 m 

mortalita 50% - 212 m 

popáleniny 2. stupně 548 m 262 m 

popáleniny 1. stupně 857 m 472 m 

grafické zobrazení ohrožených zón ANO ANO 

uživatelské zadání pro výpočet ohrožení 
v konkrétním bodě souřadnic 

ANO NE 

uživatelské zadání hodnot tepelného 
výkonu pro výpočet ohrožené zóny a 
jeho zobrazení 

ANO – nutnost zadat 
přesnou hodnotu 

NE – zobrazuje však 
přehledně tepelný tok 

v křivce (kW/m) 

možnost exportu hodnot do mapových 
podkladů a provedení vizualizace 

ANO NE 
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Tabulka č. 8 nabízí stručné a rychlé porovnání dosažených výsledků modelování 

scénáře nehody automobilové cisterny s únikem LPG a následným výbuchem BLEVE. 

Software ALOHA nabízí možnost přesněji specifikovat vstupní data. Na rozdíl 

od programu TerEx je pro vytvoření modelu nezbytné zadat geografické údaje, ovšem tato 

data nemají na výsledek modelu žádný vliv. Druh chemické látky, pro kterou se vybraná 

událost modeluje, je v obou programech shodně volena z interní databáze chemických látek. 

Software ALOHA pro svoje výpočty vyžaduje i zadání meteorologických 

podmínek, včetně směru větru, rychlosti větru, okolní teploty, třídy stability počasí 

a relativní vlhkosti vzduchu. TerEx umožní pouze zadání rychlosti větru v přízemní vrstvě 

a nabízí možnost vybrat z předvolených profilů „den, večer, ráno“ a vybrat jedno ze čtyř 

ročních období. 

Vstupní údaje pro druh nádrže, její rozměry, stav naplnění a vnitřní tlak je opět možné 

přesně specifikovat pouze pro ALOHA, TerEx využívá interně nastavené údaje pro 

cisternu, které není možné uživatelsky měnit a kontrolovat. Při pokusu vybrat jiný druh 

nádoby a simulovat tak rozměry cisterny, je v TerExu možné změnit pouze teplotu 

v zařízení, tlak v zařízení a výšku kapaliny v zařízení. Takto omezená možnost práce 

se vstupními daty se jeví jako značně nedostačující. 

Konkrétní výsledky pro výbuch cisterny přepravující LPG s efektem BLEVE vykazují 

jisté odlišnosti. Podle ALOHA je zóna ohrožení se smrtelnými následky až do vzdálenosti 

388 metrů, do vzdálenosti 548 metrů pak reálně hrozí nebezpečí vzniku popálenin druhého 

stupně. TerEx stanoví hlavní zónu nebezpečí 82 metrů, což je 4,7x menší vzdálenost 

smrtelného ohrožení. Do vzdálenosti 212 je vypočtena 50 % mortalita a vznik popálenin 

druhého stupně hrozí do vzdálenosti 262 metrů, což je 2x menší ohrožená vzdálenost oproti 

výpočtům programu ALOHA. Maximální dosah účinků tepelné radiace, který však nemá 

smrtelné následky, ale může způsobit popáleniny prvního stupně při trvání expozice 

do 60 vteřin, je podle programu ALOHA určen na 857 metrů, TerEx pak udává 472 metrů. 

To je opět téměř dvojnásobný rozdíl v určení vzdálenosti ohrožené zóny. 

Bez reálného ověření nelze určit, který z vytvořených modelů je více 

odpovídající, nabízí se tedy řešení zvolit 388 m (výsledek ALOHA) jako hlavní ohroženou 

zónu, další zóny pak určit pomocí aritmetického průměru výsledných hodnot obou programů 

pro každou ohroženou zónu zvlášť. 
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10.2 Porovnání ALOHA a TerEx, únik chloru 

Pro porovnání výstupů mezi oběma programy při zpracování scénáře nehody s únikem 

chloru je využita obdobná porovnávací tabulka, jako je tomu u LPG. Zásadní odlišnosti 

oproti předchozí tabulce jsou patrné hlavně z oddílu II „Získané výsledky“. 

Tabulka 9 Porovnání programů ALOHA a TerEx, únik chloru (vlastní zpracování) 

 ALOHA TerEx 
I. Zadání dat pro vytvoření modelu   

specifikace vstupních geografických 
informací o místě nehody 

ANO nevyžaduje 

specifikace druhu chemické látky ANO ANO 

možnost určit okolní teplotu ANO neumožňuje 

možnost importu dat z meteostanice ANO neumožňuje 

specifikace podmínek proudění vzduchu 
(rychlost a směr větru) 

ANO 
NE - pouze rychlost větru 

v přízemní vrstvě 

přesná specifikace meteorologických 
podmínek a doby havárie 

ANO 
ANO – výběr „den, noc, 

ráno a roční období“ 

specifikace tvaru a rozměrů nádrže ANO – manuální zadání 
pouze předdefinované 
zadání „cisterna“ bez 

možnosti manuální úpravy 

specifikace tvaru a rozměrů trhliny pro 
únik látky z nádrže 

ANO – tvar i rozměry 
ANO – pouze průměr 

únikového otvoru 

specifikace umístění trhliny ANO ANO 

procentuální stav naplnění nádrže ANO pouze výška hladiny 

automatický výpočet hmotnosti látky 
v nádrži podle rozměrů, stavu plnění a 
tlaku v nádrži 

ANO neumožňuje 

manuální specifikace tlaku v nádrži ANO ANO 

   

II. Získané výsledky (únik chloru)   

výpočet celkového množství látky, která 
unikne z nádrže do oblasti 

ANO NE 

jednotky koncentrace látky ppm kg / m3 

rozdělení na různé zóny ohrožení 3 zóny ohrožení 3 zóny ohrožení 

přímé ohrožení látkou 5,5 km 3,37 km 

projevy na organismu osob > 10 km 5 km 

celkový dosah toxického mraku > 10 km 6,74 km 

započten vliv směru větru ANO NE 

grafické zobrazení ohrožených zón ANO ANO 

provedení grafického zobrazení 
jsou zohledněny 

meteorologické podmínky 
pouze radiální zobrazení, 

nerozlišuje směr větru 

zobrazení rychlosti úniku látky 
v závislosti na čase 

ANO NE 

výpočet celkové doby trvání úniku ANO NE 

uživatelské zadání pro výpočet ohrožení 
v konkrétním bodě souřadnic 

ANO NE 

možnost exportu hodnot do mapových 
podkladů a provedení vizualizace 

ANO NE 
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Oddíl I. „Zadání dat pro vytvoření modelu“ tabulky č. 9 prakticky koresponduje 

s tabulkou č. 8. Pro vytvoření modelu úniku chloru je nutné zadat odpovídající vstupní 

údaje, které se nikterak neliší od dat použitých při modelování výbuchu LPG. 

Meteorologické podmínky a geografické určení polohy zůstávají stejné (platí 

pro ALOHA, TerEx neumožňuje přesnou specifikaci těchto dat). Odlišnosti jsou pouze 

v rozměrech cisterny, která má menší délku, průměr a tedy i objem oproti cisterně 

na přepravu LPG. Program TerEx opět postrádá možnost přesně navolit rozměr cisterny, její 

objem a přesnou hmotnost přepravované látky. Tlak 600 kPa pro nádrž je pak možné zadat 

v obou programech. 

Zarážející je fakt, že program TerEx pracuje s interním nastavením, které není možné 

uzpůsobit. Počítá dosah toxického mraku, ale nikde není definováno, kolik látky v nádrži je 

a kolik jí celkem unikne do okolí. ALOHA oproti tomu specifikuje podle polohy a rozměrů 

únikového otvoru, kolik chloru z cisterny unikne a jak dlouho bude tento únik trvat. 

Samotný únik chloru je pak možné rozdělit shodně v obou programech do 3 zón 

ohrožení. První zóna je oblastí, kde hrozí smrtelné účinky toxického mraku již po několika 

nadechnutích. ALOHA určuje první nebezpečnou zónu v dosahu 5,5 kilometru, výsledek 

TerExu je vzdálenost 3,37 kilometru od cisterny. Druhá zóna ohrožení, ve které je možné 

očekávat projevy akutní toxicity a dočasně zhoršený zdravotní stav zasažených osob, je 

podle programu ALOHA v dosahu delším než 10 kilometrů, TerEx udává tuto zónu 

5 kilometrů. Třetí zóna pak stanoví celkový dosah toxického mraku chloru, ovšem v této 

zóně se jedná o následky bez trvalého poškození zdraví, pouze s projevy podrážení nebo 

zhoršeného dýchání. ALOHA opět udává dosah větší než 10 kilometrů, TerEx omezuje 

maximální dosah mraku chloru na 6,74 kilometru. 

Důležité je zmínit, že ALOHA pracuje jak s rychlostí větru, tak s jeho směrem a je 

možné do programu zadat, v jaké výšce je tato hodnota měřena. TerEx umožňuje pouze 

zadání rychlosti větru v přízemní vrstvě. Výsledky modelu by ale neměly být natolik 

odlišné, jelikož směr větru zásadně neovlivní dosah toxického mraku, na rozdíl od rychlosti 

větru. 

Ani jeden z programů však nebere v potaz členění reliéfu, umělé terénní nerovnosti 

nebo třeba výšku a rozložení budov a proudění vzduchu mezi nimi. Reálně by tak vzdálenosti 

ohrožených zón mohly být menší, především v důsledku nahromadění se plynu v níže 
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položených oblastech, jako jsou příkopy, vodní toky, kanalizace a podobně, jelikož chlor je 

těžší než vzduch. Z těchto dvou modelů následků nehody cisterny by tedy bylo spíše možné 

na základě těchto skutečnosti přiklonit se k číselným hodnotám TerExu.  

Odlišností, která není nijak významná, ale stojí za zmínku, je hodnota koncentrace 

látky. ALOHA pracuje s „ppm“, TerEx s „kg / m3.“ Není to nijak omezující, pouze by bylo 

vhodné přímo do programu implementovat možnost automatického přepočtu. Každá látka 

má stanovený koeficient pro přepočet mezi těmito hodnotami, pokud by tedy byl obsažen 

v databázi chemických látek, kterou mají oba programy, bylo by možné uživatelsky tyto 

hodnoty měnit bez nutnosti manuálního přepočtu. 

10.3 Celkové hodnocení nebezpečí 

Celkové hodnocení nebezpečí, které hrozí při vzniku dopravní nehody s nebezpečnou 

látkou, v tomto případě LPG a chloru, je možné stanovit na základě zjištění počtu fatálně 

ohrožených osob při této události. 

Purple Book (Guidelines for quantitative risk assessment, 2005) v oddíle 3.2.9.1 

stanoví frekvence výskytu událostí u silničních a železničních cisteren. Tyto frekvence jsou 

však určeny pouze pro události v objektech, kde jsou cisterny plněny nebo vyprazdňovány. 

Purple Book dále rozlišuje, zda se jedná o cisterny pod tlakem, nebo zda je látka v cisterně 

pouze pod vlivem atmosférického tlaku. Rozlišeny jsou tyto události: 

 Jednorázový únik kompletního obsahu, 

 trvalý únik skrze největší otvor v cisterně (v případě kapalin), 

 celkové přetržení plnící / vyprazdňovací hadice, 

 prolínání plnící / vyprazdňovací hadice, 

 celkové přetržení nebo poškození plnícího / vyprazdňovacího ramena, 

 prolínání plnícího / vyprazdňovacího ramena, 

 externí náraz a poškození cisterny, 

 požár celé cisterny (pod cisternou). 

Pro všechny tyto události jsou odhadovány frekvence výskytu události, pouze právě 

s výjimkou externího nárazu a poškození cisterny nebo právě požáru pod cisternou (nebo 

jejího celkového požáru).  
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Na základě poznámky číslo 2 v tomto oddíle však můžeme využít možnosti, že požár 

pod cisternou nebo přímo cisterny může vést k takovému poškození, že se dá předpokládat 

jednorázový únik obsahu. Je proto možné použít data pro jednorázový kompletní únik 

a stanovit tak teoreticky frekvenci výskytu této události na Fh = 5 ×10-7 × y-1. 

Nehody silničních cisteren v provozu na pozemních komunikacích nejsou žádným 

obdobným způsobem hodnoceny, jelikož není možné přesně předpokládat výskyt nehody 

a tím pádem ani počty fatálně zasažených osob. Neexistuje ani směrnice nebo 

legislativa, která tuto činnost nařizuje hodnotit z pohledu stanovení počtu ohrožených osob 

a přijatelnosti rizika. Pro určení přijatelnosti rizika je tak využito zjištěných geografických 

údajů, odhadnutých počtů osob ve vozidlech, projíždějících vozidlech, okolních budovách 

a jako metodika výpočtu je využita Vyhláška 227/2015 Sb. O náležitostech bezpečnostní 

dokumentace a informacích poskytovaných zpracovateli posudku. 

Pro stanovení počtu fatálně ohrožených osob je využit následující postup, který je 

založen na odhadu osob, které mohou být na místě a v zónách dosahu při nehodě. 

 Rozloha Brna: 230 km2 = 230 000 000 m2 

 Počet obyvatel: 377 440 (hustota 0,00164 osob/m2) 

 Počet osobních vozidel v koloně na sjezdu: 10 

 Počet nákladních vozidel na sjezdu: 5 

 Počet osobních vozidel na mostě nad ulicí Ostravská: 5 

 Počet nákladních vozidel na mostě nad ulicí Ostravská: 4 

 Počet autobusů: žádný v danou chvíli neprojíždí 

 Obsazenost nákladních vozidel: 1 

 Obsazenost osobních vozidel: 2 

 Počet osob přítomných v objektech v dosahu:  nestanoveno 

 Počet ohrožených osob: vypočte se pro LPG i pro chlor zvlášť 

Počet ohrožených osob je znázorněn jako „N“. Mezi přímo ohrožené osoby 

na životech dopravní nehodou bereme pouze přímé účastníky nehody a vozidla v těsné 

blízkosti nehody. Osoby v objektech, které jsou v dostatečné vzdálenosti nebo ve vyšší 

poloze nejsou bezprostředně ohroženy na životech dopravní nehodou a jejími následky. 
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10.3.1 Hodnocení nebezpečí při výbuchu LPG 

Uvážíme-li ohrožení osob v bezprostřední blízkosti nehody, jedná se tedy o všechna 

vozidla, která jsou na sjezdu a vozidla, která stojí na semaforu na mostě nad silnicí. Vypočte 

se počet ohrožených osob: 

N = 2 × (10 + 5) + 1 × (5 + 4) = 39 

Fh = 5 × 10-7 × y-1 (frekvence výskytu události podle Purple Book) 

Výpočet přijatelnosti rizika: 

Fp = 1 × 10-3 / N2 

Fp = 10-3 / 392 = 6,57 × 10-7 

Aby bylo možné tvrdit, že riziko je přijatelné, musí platit vztah Fh < Fp 

Fh = 5 × 10-7   <   Fp = 6,57 × 10-7 

Riziko následků nehody cisterny přepravující LPG je přijatelné. 

10.3.2 Hodnocení nebezpečí při úniku chloru 

Jelikož při nehodě cisterny s únikem chloru je možné, aby se ostatní účastníci nehody 

sami neprodleně evakuovali a opustili místo nehody a zároveň se toxický mrak drží při 

zemi, uvažujeme jako osoby ohrožené na životech pouze ty, které jsou ve vozidlech dole: 

N = 2 × (10) + 1 × (5) = 25 

Fh = 5 × 10-7 × y-1 (frekvence výskytu události podle Purple Book) 

Výpočet přijatelnosti rizika: 

Fp = 1 × 10-3 / N2 

Fp = 10-3 / 252 = 1,6 × 10-6 

Aby bylo možné tvrdit, že riziko je přijatelné, musí platit vztah Fh < Fp 

Fh = 5 × 10-7   <   Fp = 1,6 × 10-6 

Riziko následků nehody cisterny přepravující chlor je přijatelné. 



83 

 

10.3.3 Hodnocení nebezpečí pro celkovou oblast 

Výše uvedený výpočet přijatelnosti rizika se využívá především pro objekty v rámci 

prevence závažných havárií. Silniční nákladní doprava není takto běžně hodnocena a nejsou 

pro události vzniklé při silniční dopravě ani specifikovány frekvence výskytů událostí. 

Předpokládá se, že právě v rámci silniční přepravy jsou již systematicky řízena 

opatření, jako je třeba omezení rychlosti nebo zákaz vjezdu vozidel přepravujících 

nebezpečné látky do míst, kde by mohlo vzniknout nebezpečí, které nelze snadno řešit. Proto 

s určením frekvence výskytu pro takové události na silnici není počítáno ani v publikaci 

Guidelines fot quantitative risk assessment (Purple Book), která se odkazuje na stejnou 

definici, a to že opatření pro zabránění vzniku dopravních nehod jsou již přijata (ať už uvnitř 

areálů, nebo v provozu na pozemních komunikacích). 

Z tohoto důvodu bylo hodnocení nebezpečí omezeno právě pouze na osoby, které jsou 

přímými účastníky dopravní nehody a předpokládá se, že místo havárie nemohou neprodleně 

opustit. Stejně tak se předpokládá, že osoby, které jsou v dostatečné vzdálenosti od místa 

přímého vzniku nehody, mohou bez problémů ohrožený prostor nebezpečnou látkou opustit 

bez fatálních následků. Pokud by se uvažovalo ohrožení všech osob podle počtu osob na metr 

čtverečný, byla by situace následující (bráno pouze pro oblast nejnebezpečnější zóny 

dle výsledků modelování): 

Výbuch LPG 

Pro scénář výbuchu LPG s efektem BLEVE je ohrožená zóna vyhodnocená 

programem ALOHA stanovena na 388 metrů, program TerEx vyhodnotil bezprostřední 

ohrožení na životě do vzdálenosti 82 metrů. Pokud se provede aritmetický průměr, získáme 

ohroženou zónu ve vzdálenosti 235 metrů. Výpočtem získáme: 

S =  π  × r2 =  π × 2352 = 173 494 m2 

N = 173 494 × 0,00164 = 285 osob 

Takový počet ohrožených osob je teoretickým výpočtem. Pokud by došlo v uvažované 

lokalitě dopravní nehody k takové koncentraci osob na otevřeném prostoru a následnému 

výbuchu LPG, byly by následky tohoto výbuchu zcela fatální. 
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Únik chloru 

Pro scénář nehody cisterny s únikem chloru a šířením toxického mraku je ohrožená 

zóna vyhodnocená programem ALOHA v délce 5,5 kilometru a šířce cca 500 metrů (vyčteno 

z grafu dosahu toxického mraku). TerEx pak udává délku nejvíce ohrožené zóny 

3,37 kilometru. Aritmetickým průměrem získáme délku ohrožené zóny 4,435 kilometru 

a šířku cca 500 metrů. Výpočtem získáme: 

S = 4 435 × 500 = 2 217 500 m2 

N = 2 217 500 × 0,00164 = 3 636 osob 

Počet ohrožených osob určený čistě na základě průměrného výskytu osob na metr 

čtverečný se jeví jako relativně vysoké číslo. Za předpokladu, že dojde k včasnému zásahu 

jednotek IZS, vyhlášení poplachu a evakuaci nebezpečné zóny, budou fatální následky 

výrazně omezeny a nebude takové množství osob přímo ohroženo na životech. 

10.3.4 Shrnutí hodnocení nebezpečí 

Hodnocení nebezpečí silniční přepravy je činnost, kterou nelze přirovnat k hodnocení 

objektů jako při prevenci závažných havárií. K nehodě může dojít v jakékoliv lokalitě a je 

obtížné předpokládat, kolik dalších vozidel bude na místě, jaká bude jejich obsazenost, kolik 

osob se může vyskytovat v objektech a podobně. Existují výběrová šetření v silniční dopravě 

a statistiky pro některá exponovaná místa. Tyto statistiky vznikají většinou na základě 

požadavků investorů pro výstavbu nebo samosprávních celků za účelem zjištění vytíženosti 

silnic. Jsou však zpracovány jen pro některé vybrané úseky, jako jsou sjezdy z dálnic, 

příjezdy do měst nebo hlavní silniční tahy, jako jsou dálnice a silnice první třídy. 

Hodnotit vytížení celé silniční a dálniční sítě je prakticky nemožné. Dopravní nehoda 

s účastí nebezpečné látky může vzniknout v místě, kde by se vůbec nepředpokládala 

a naopak k ní nemusí dojít v místě, které se statisticky jeví jako velmi nehodové. Vždy záleží 

na okolnostech a především na lidském faktoru, jak je zmíněno v kapitole 4.2 Příčiny 

dopravních nehod. Přesná znalost místa vzniku nehody a aktuální dopravní situace v době 

jejího vzniku včetně počtů vozidel a osob v nich je tak klíčovým údajem pro hodnocení 

nebezpečí. U průmyslových objektů tyto hodnoty známe, u silničních vozidel je můžeme jen 

teoreticky předpokládat. 
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Nejsou definovány ani frekvence výskytů událostí ve spojitosti s nehodami silničních 

cisteren na pozemních komunikacích. Rovněž se budou lišit následky nehody vzniklé v plné 

rychlosti na dálnici a naopak při průjezdu obcí nebo místem s omezeným provozem, kde lze 

očekávat vyšší soustředěnost účastníků dopravního provozu a možnost včasné reakce na 

nebezpečné podněty. Například nehoda s výbuchem LPG v centru města by teoreticky mohla 

ohrozit vypočtených 285 osob, je však velice nepravděpodobné, že v takové lokalitě 

k podobné nehodě někdy vůbec dojde, jelikož se v takových oblastech nebezpečné náklady 

běžně nepohybují a pokud ano, tak zdaleka ne takovou rychlostí, která by byla fatální při 

střetu a měla tak devastující účinky, že by mohlo dojít k narušení pláště cisterny 

a nekontrolovanému úniku obsahu. Pokud by přesto bylo nutné z nějakého důvodu toto 

nebezpečí zcela omezit, je na místě zvážit zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečné 

věci do vybraných lokalit, kde by skutečně bylo takové množství osob ohroženo a kde nejsou 

proveditelná jiná opatření pro zabránění vzniku nehody. 

Purple Book (Gudelines for quantitative risk assessment) taktéž nepočítá s určením 

frekvencí výskytů takových událostí a odkazuje na fakt, že záleží na místní situaci a celé 

řadě dalších okolností. Předpokládá se, že jsou v rámci silniční přepravy nebezpečných věcí 

v cisternách nastavena a dodržována taková procesní opatření, aby nehody na silnicích byly 

sníženy na nejnižší možnou úroveň. Potom je přijetí dalších opatření k omezení jejich 

výskytu již nemožné. Jedná se o taková opatření, jako je omezení rychlosti pro zvýšení 

bezpečnosti v určitých úsecích, zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečné 

věci, omezení vjezdu do tunelů nebo třeba sociální předpisy v silniční dopravě, které 

pomáhají kontrolním orgánům v dohledu nad dodržováním bezpečnostních přestávek řidičů 

kamionů. 

Důležitým aspektem přispívajícím k bezpečnosti přepravy věcí v cisternách jsou 

některé katastrofální nehody zmíněné i v této práci. V průběhu posledních třiceti let došlo 

k výraznému vývoji v oblasti legislativy, předpisů a směrnic, které upravují provoz cisteren 

pro nebezpečné věci. Existují pravidla pro čištění cisteren, řidiči takových vozidel musí 

absolvovat povinná školení a jsou zavedeny standardy, jako například systém řízení 

bezpečnosti a provádění kontrol pro dodržování těchto standardů a směrnic, které umožňují 

redukovat počet nehod spojených s přepravou nebezpečných věcí téměř na minimum. 
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Jedním z kroků, který vede k zajištění vysoké bezpečnosti přepravy nebezpečných 

věcí, jsou technické inovace a pokrok v oblasti konstrukce cisternových návěsů. 

Poškození, která jsou teoreticky zamýšlena v této práci, jsou poměrně těžko proveditelná 

v reálném provozu, a to i při těžkých dopravních nehodách. Výrobci cisternových návěsů 

a vozidel používají takové materiály a kladou důraz na bezpečnost technologie, že cisterna 

je schopna odolat i silnému nárazu, převrácení nebo v některých případech i déle trvajícímu 

požáru. 

Pro cisternové návěsy, které jsou zmíněny v této práci, je většinou základním 

konstrukčním materiálem vysokopevnostní nerezová nebo uhlíková ocel. Bezpečnost je 

důležitým atributem při vývoji skořepiny cisterny a výrobci cisternových vozidel jsou 

schopni dnes i na testech prokázat, že skořepiny dokáží odolat i nejtěžším dopravním 

nehodám a nedojde k úniku jejich obsahu. 

 

Obrázek 37 Návěs pro přepravu PHM po převrácení bez úniku látky (vlastní zpracování) 

 

Nebezpečí spojené s přepravou nebezpečných věcí v cisternách je reálné, ovšem 

za předpokladu, že budou dodržena všechna opatření týkající se přepravy 

(Dohoda ADR, silniční předpisy, bezpečnostní přestávky a podobně), jsou tato nebezpečí 

snížena na přijatelnou úroveň. 
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11 Doporučená opatření 

Provedené modely dopravních nehod ukazují, jaké by mohly nastat nejzávažnější 

následky. Jako reakce na tyto výsledky je rovněž i zmíněno, že k tak vážným nehodám již 

v posledních letech nedochází. To je způsobeno právě vysokou úrovní bezpečnosti přeprav 

nebezpečných věcí v cisternách a to i díky faktu, že bylo možné najít ponaučení v tragických 

nehodách v minulosti. Takové nehody umožnily nastavit opatření, která snižují nebezpečí 

na přijatelnou úroveň a je poměrně obtížné hledat a vymýšlet nová opatření. 

Aktuální opatření k zajištění bezpečnosti jsou dostatečná, i když je třeba stále sledovat 

všechny procesy týkající se přepravy nebezpečných věcí a případné nedostatky ihned 

odstraňovat nebo navrhovat nová řešení. To je ale záležitost konkrétních 

případů, ne obecného hodnocení nebezpečí při celkovém pohledu na přepravu nebezpečných 

věcí. Z tohoto pohledu hodnocení nebezpečí se jeví jako velice důležitá činnost právě dohled 

nad dodržováním už přijatých opatření. V některých směrech mají přepravní firmy stále ještě 

mezery a právě v tom spočívá největší riziko. 

Analýza rizik provedená v této práci poukazuje na to, že největším problémem jsou 

lidská pochybení, tedy selhání řidičů. Nejzásadnější oblasti, na které se lze zaměřit pro 

předcházení vážným nehodám jsou pak následující: 

 Kvalita osádek vozidel přepravujících NL, 

 odborná způsobilost řidičů přepravujících NL, 

 dohled nad zodpovědným plněním stanovených povinností, 

 přísné vyžadování dodržování sociálních předpisů v oblasti dopravy, 

 technická úroveň dopravních prostředků, 

 vybavenost havarijními soupravami, 

 schopnost osádek vozidel řešit krizové situace a znalost postupů pro takové situace, 

 kontrola kritických míst infrastruktury. 

Některé z uvedených oblastí jsou i v dnešní době opomíjeny, často z důvodu touhy 

ušetřit finanční prostředky nebo z důvodu konkurenčního boje nastavit takovou cenovou 

politiku, která pak příslušného dopravce naopak do nesmyslných „úspor“ nutí. 

Společnosti, které takové praktiky uplatňují za účelem dosažení maximálního zisku na úkor 

bezpečnosti, by měly být vystaveny odpovídajícím sankcím. 
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11.1 Zodpovědné plnění stanovených povinností 

Řidiči přepravující nebezpečné věci musí vědět, že jsou povinni učinit veškerá 

opatřená a rovněž si počínat tak, aby se zabránilo vzniku škod a ohrožení životů spojených 

s předvídatelným nebezpečím. Pokud by došlo k situaci, která je riziková a může být 

ohrožena bezpečnost na silnici nebo i okolních osob, musí řidiči vždy neprodleně uvědomit 

složky IZS a sdělit jim všechny potřebné informace k omezení nebo odvrácení nebezpečí. 

Toto je zajištěno školením ADR pro řidiče, které řidiči musí absolvovat zvlášť pro 

přepravu věcí v kusech a zvlášť pro přepravu v cisternách. Tato školení fungují v Česku 

poměrně dobře a znalosti řidičů jsou reálně ověřovány. 

Dopravce musí splnit povinnost kontroly vozidla a především nákladu, která spočívá 

například v tom, že se přesvědčí, že vozidlo i náklad jsou bez viditelných poškození, než je 

započata přeprava, že jsou zajištěny všechny potřebné doklady, že vozidlo nebo souprava 

nemá propadlou žádnou inspekční zkoušku a také se přesvědčit, že vozidlo není přetíženo 

nebo že způsob rozložení nákladu nebude ohrožovat bezpečnost v provozu. 

11.2 Dodržování sociálních předpisů v dopravě 

Dodržování sociálních předpisů v dopravě, tedy bezpečnostních přestávek, denních 

a týdenních odpočinků a maximální doby řízení je nejzásadnějším problémem v oblasti 

předcházení vzniku těžkých dopravních nehod. Selhání řidičů nákladních vozidel s fatálními 

následky je časté právě z důvodu únavy nebo fyzické indispozice. Pracovní režim řidičů je 

stanoven Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 561/2006. 

Systém kontrol dodržování toho nařízení je zaveden jak pro dopravní firmy, tak jej 

uplatňují příslušné kontrolní orgány, jako Celní správa a Policie České republiky. Bohužel 

i přes tento systém kontrol je řada dopravních firem a řidičů, kteří předpis obcházejí 

a záměrně porušují doby řízení a doby přestávek. Údaje, které záznamové zařízení 

ve vozidlech (tachograf) zaznamenává, je možné obejít nebo zabránit záznamu impulsů 

od snímače převodovky do tachografu. Takové vozidlo pak vykazuje údaje 

u odpočinku, i když fyzicky jelo. Výsledkem jsou někteří neodpočinutí řidiči, jejichž drobná 

chyba může na dálnici způsobit velké škody na životech i na životním prostředí. 
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Kontroly zaměřené na dodržování tohoto nařízení napříč Evropou, nejen Českou 

republikou, by měly být důslednější a přísnější. Patřičné orgány, v Česku například příslušné 

odbory dopravy obcí s rozšířenou působností, by měly vykazovat důslednější činnost 

v kontrole dopravců, kteří spadají pod daný kraj. Dopravce má povinnost evidovat všechna 

data z tachografů a karet řidičů a vyhodnocovat je. Odbory dopravy provádí kontrolní 

činnost jen namátkově nebo na udání, což je zásadním nedostatkem. 

Měl by být vymezen orgán, v jehož působnosti by bylo pravidelné a opakované 

provádění takových kontrol a to zvláště u subjektů, které se zabývají přepravou 

nebezpečných věcí. Současná praxe je taková, že kontrola z pověřeného úřadu v dopravní 

firmě proběhne zhruba jednou za 5 let. Dopravní firmy, jejichž zájmem je bezpečnost 

prováděných přeprav, si takovou kontrolu a vyhodnocení dokáží dělat průběžně 

samy, ovšem tyto subjekty většinou nejsou původcem nebezpečných situací. 

Důslednost a pravidelnost prováděných kontrol by tak měla být řešena procesně a lépe 

legislativně na evropské i vnitrostátní úrovni, aby mohla být bezpečnost silniční přepravy 

nebezpečných věcí řešena již na úrovni prevence, ne pouze následně po vzniku tragických 

dopravních nehod, jako tomu bylo v předchozích desetiletích. 

11.3 Kontrola kritických míst infrastruktury 

Spoléhá se na to, že tam, kde je nutné omezit dopravní provoz nebezpečných látek 

nebo provést dopravní omezení obecně pro všechna vozidla, stačí k tomu místní úprava. 

Zajištění bezpečnosti pouze dopravními značkami, omezením rychlosti nebo zákazem 

vjezdu nemusí být efektivní. Vhodným opatřením by bylo interaktivní monitorování 

omezeného provozu, jako je tomu například v tunelech. 

Pokud by omezení podmínek provozu bylo zásadní v otázce bezpečnosti, měla by být 

možnost takový provoz kontrolovat kamerovým systémem a například automatickým 

měřením rychlosti. Odezvou na porušení takových pravidel by byl okamžitý zásah například 

policie, využití proměnlivého elektronického dopravního značení nebo možnost vysunout 

třeba retardéry, které donutí vozidla snížit rychlost jízdy. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit nebezpečí, která jsou spojena 

se silniční přepravou nebezpečných věcí v cisternách, zejména ve spojitosti s dopravními 

nehodami. Aby bylo možné tento cíl naplnit, bylo nezbytné představit současný stav silniční 

nákladní dopravy včetně jejich problémových míst. Byla provedena klasifikace 

nebezpečných věcí a látek podle současné platné legislativy pro objasnění, co se rozumí pod 

pojmem nebezpečné věci. 

Následná charakteristika příčin dopravních nehod a vybrané nejzávažnější nehody 

cisteren s nebezpečnými látkami, které měly fatální následky a způsobily usmrcení velkého 

množství osob, byla podstatná pro zdůraznění významu zajištění bezpečnosti přeprav. 

 Praktická část práce byla zaměřena na označování vozidel přepravujících nebezpečné 

věci dle Evropské dohody ADR. Označování bylo vysvětleno jak na vozidlech přepravující 

balené věci v kusech, tak na silničních cisternách a nejpoužívanější cisterny byly popsány. 

Od této části byla práce zaměřena na hodnocení nebezpečí, a to pro dvě nebezpečné 

látky, konkrétně zkapalněný ropný plyn (LPG) a kapalný chlor, včetně charakteristiky podle 

bezpečnostních listů. Tyto látky byly uvažovány jako náklad v cisternách pro další postup 

při hodnocení nebezpečí. Zjištění možných scénářů dopravních nehod a zároveň následků 

nehod bylo provedeno pomocí jednoduché metody FMEA, která pomohla odhalit scénáře 

s možnými nejhoršími následky, a to výbuch LPG a únik chloru do okolí. 

Pro tyto scénáře bylo vybráno konkrétní místo nehody (Brno) a po zadání nezbytných 

vstupních dat bylo provedeno modelování pomocí dvou softwarových řešení, konkrétně 

prostřednictvím softwaru ALOHA a TerEx. Zjištěné výsledky byly zaznamenány 

a vzájemně porovnány, aby bylo možné stanovit případné odlišnosti. 

Hodnocení nebezpečí bylo provedeno podle metod popsaných v „Purple Book“ 

(Guidelines for quantitative risk assessment) a podle vyhlášky 227/2015 Sb., O náležitostech 

bezpečnostní dokumentace a informacích poskytovaných zpracovateli posudku. Tyto 

dokumenty byly využity především proto, že k provedení hodnocení nebezpečí silniční 

přepravy přímo na silnicích není na rozdíl od pevných objektů zpracována žádná konkrétní 

metodika, o kterou by se dalo opřít. 
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Pro hodnocení bylo určeno, kolik stojících vozidel mohlo být v koloně 

na semaforu, dále pak v okolí bez možnosti opustit místo nehody po jejím vzniku 

a na základě obsazenosti vozidel i počet přímo ohrožených osob. Pro počet ohrožených osob 

bylo výpočtem zjištěno, že riziko vzniku nehody včetně navrženého scénáře následků 

je pro obě události přijatelné. 

Další hodnocení bylo provedeno čistě na základu počtu ohrožených osob podle 

přepočtu hustoty obyvatel Brna na jeden metr čtverečný. Bylo zjištěno, že obě události 

by teoreticky měly pro danou lokalitu zásadní následky. Zároveň ale bylo zdůrazněno, že je 

nepravděpodobné, že by se ve zvolené lokalitě nacházelo takové množství osob, s výjimkou 

centra města. V takové oblasti byla zase vyloučena možnost vzniku tak fatální dopravní 

nehody, která by měla silné destruktivní účinky na skořepinu cisterny a nemohlo by tak tedy 

dojít k uvažovanému poškození. V případě úniku chloru se zohlednila možnost zásahu 

záchranných složek, včetně evakuace nebo upozornění obyvatel, kteří by mohli být 

potenciálně vystaveni účinkům toxického mraku. Tento zásah by pravděpodobně proběhl 

včasně, což by vyloučilo přímé ohrožení životů u takového množství osob. 

Vzhledem k těmto skutečnostem bylo možné potvrdit stanovisko, že již existují 

a fungují opatření, která slouží k zajištění vysoké bezpečnosti silničních přeprav 

nebezpečných věcí cisternami. Všechna tato opatření vycházejí z legislativních 

předpisů, ať už se jedná o bezpečnost silničního provozu, Evropskou dohodu ADR, procesní 

opatření ve smyslu provádění kontrol řidičů, inspekčních prohlídek cisteren nebo jen místní 

úpravu provozu na pozemních komunikacích. 

Tato opatření fungují, jen v některých případech není zcela jednoznačně vyžadováno 

jejich dodržování, není zcela úplně zajištěno jejich plnění nebo jsou málo důsledné a aktivní 

orgány, které mají za úkol dohled nad jejich prováděním a dodržováním. Tyto drobné 

nedostatky byly okomentovány včetně doporučení, jak by je bylo možné vylepšit. 

Zjištěné skutečnosti uvedené následně po analýze rizik, modelování scénářů nehod 

a jejich výsledků reflektují fakt, že bezpečnost silniční přepravy nebezpečných věcí 

cisternami je na relativně vysoké úrovni, a to i díky dřívějším tragickým událostem, které 

nemalou měrou k tomuto rapidnímu nárůstu bezpečnosti přeprav vedly. Na základě tohoto 

zjištění je možné tvrdit, že cíl diplomové práce byl naplněn. 
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