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V diplomové práci je řešena problematika přepravy nebezpečných věcí v silniční 

dopravě zaměřená na území okresu Bruntál. V úvodní části se autor zabývá vyhodnocením 

statistických údajů nehodovosti, příčinou vzniku dopravních nehod a vyhodnocuje 

nejrizikovější místa vzniku nehod tohoto okresu. Dále provádí rozbor statistických údajů 

přepravy nebezpečných věcí ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě. V dalších  kapitolách 

seznamuje se základními informacemi týkající se nebezpečných látek, jejich přepravy  

a zásahů při mimořádných událostech s nebezpečnou látkou. A následně provádí analýzu 

stávajících stavů jednotek požární ochrany ÚO Bruntál a jejich připravenost na zásahy  

s nebezpečnou látkou. 

 

 

THE GRADUATION THESIS ANNOTATION  

Kostroš, Michal. Hazardous Materials Transport in the Territory under Control of Bruntál: 

the graduation thesis. Ostrava: VSB-Technical university Ostrava, Faculty of safety 

engineering, 2008. 

 

Key words: dangerous articles, accident, integrated rescue system, goods carrier 

 

In diploma thesis is solved problems transportation dangerous things in road transport 

intent on territory district Bruntál. In exordium author deal with evaluation statistical datums, 

accident frequency, cause rise accident and evaluates the most dangerous source accidents 

here of the district. Prosecute analysis statistical datums transportation dangerous things in 

intrastate and transit transport. In of other  chapters acquaint with basic informations 

concerning dangerous materials, their transportation and hits at extraordinary events with 

dangerous things. And subsequently does analysis current unit status fire protection and their 

readiness on hits with dangerous things in the territory under kontrol of Bruntál. 
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Úvod 
 

Silniční automobilová doprava zajišťuje důležitou část v úspěšném fungování naší 

společnosti a společně s železniční dopravou tvoří základní rámec dopravní soustavy v České 

republice. V současné době dochází k prudkému nárůstu silniční přepravy nákladů  

a s tím souvisí i odpovídající nárůst přepravy nebezpečných věcí. Specifikum přepravy 

nebezpečných věcí je přeprava látek a předmětů, které svojí povahou mohou představovat 

určité potenciální nebezpečí. Protože nehodovost v silniční dopravě je mnohonásobně vyšší 

než u železniční dopravy, roste i riziko nehody silničního vozidla přepravujícího nebezpečné 

věci. Nastávají tak situace kdy při těchto haváriích dochází k samovolnému úniku nebezpečné 

látky z obalu nebo nádoby do okolí. Možné nebezpečí je důvodem k uskutečňování těchto 

přeprav dle závazných právních předpisů, které poskytují při dodržení jistých pravidel záruku 

bezpečné přepravy a zmenšují následky v případě havárie vozidla. Jakákoliv nehoda vozidla 

přepravujícího nebezpečné věci je ve většině případů velmi vážná, může ohrozit nejen zdraví 

a životy lidí, ale obvykle má i dopad na životní prostředí. V takových případech je nutné co 

nejrychleji zabránit možnému úniku nebezpečné látky.  

Rychlost zásahů složek Integrovaného záchranného systému (IZS) je závislá  

na mnoha okolnostech. Jednak je to rozloha, geografická členitost území, klimatické 

podmínky, ale také rozmístění těchto jednotek a jejich plošné pokrytí.  

Okres Bruntál je specifický svými podhorskými a horskými podmínkami  

a svou rozlohou, která patří mezi největší v České republice. Z klimatického hlediska patří  

do podnebí s krátkým létem, mírně chladným jarem a také mírně chladným podzimem. Zimy 

jsou zde dlouhé s dlouhým obdobím sněhové pokrývky. Tyto všechny náležitosti mají zásadní 

vliv na zásahu-schopnosti složek IZS a mohou často ovlivnit dojezdové časy, rychlost  

a účinnost jednotek při mimořádných událostech.  

Cílem práce je vyhodnocení statistických údajů silniční nákladní dopravy,  

ať už přepravy nebezpečných věcí a nehodovosti nákladních automobilů, ale také analýza 

stávajících stavů jednotek požární ochrany (JPO) v HZS MSK ÚO Bruntál na zásahy  

při mimořádných událostech s nebezpečnou látkou. 
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Rešerše 
 
Při studiu řešené problematiky v diplomové práci jsem se setkal s následující literaturou: 
 
 
MILETÍN, J.: Přeprava nebezpečných věcí podle ADR.  Praha: M KONZULT 2007 s.r.o, 

2007, 140 s. 

 

 Autor přehlednou formou zpracovává rozsáhlý předpis ADR. Seznamuje čtenáře se 

všeobecnými předpisy a předpisy souvisejícími s přepravou nebezpečných věcí. Každá 

kapitola popisuje nejdůležitější povinnosti, tak jak jsou řazeny v předpise ADR chronologicky 

za sebou. 

 

KULCZYCKÁ, I.: Analýza dopravní dostupnosti okresu Bruntál. Ostrava: Institut ESŘ - 545 

VŠB-TUO, 2002, s.53, Diplomová práce. 

 

 Autorka práce analyzovala dostupnost území okresu Bruntál z hlediska zdravotnické a 

hasičské záchranné služby. Vytvořila teoretický časový model dostupnosti pro hasičské a 

zdravotnické služby, který může sloužit jako přehled dojezdových časů jednotek 

k mimořádným událostem. 
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1 Seznam základních pojmů 
 

Z důvodu seznámení s problematikou přepravy nebezpečných věcí v silniční dopravě 

uvádím základní pojmy s kterými se pracuje v dalších kapitolách diplomové práce. 

 

Mimořádná událost – je nenadálý částečně nebo zcela neovládaný, časově a 

prostorově ohraničený děj, který vznikl v souvislosti s provozem technických zařízení, 

působením živelních pohrom, neopatrným zacházením s nebezpečnými látkami nebo 

v souvislosti s epidemií 

 

Mimořádná událost s výskytem nebezpečných látek - je považována mimořádná 

událost, kdy se nebezpečná látka ocitla mimo kontrolu v tak velkých množstvích, že jsou 

ohroženi lidé, zvířata a životní prostředí a je nutné provádět záchranné a likvidační práce. 

 

Nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné chemické přípravky - jsou látky nebo 

přípravky, které za podmínek stanovených zákonem o chemických látkách a chemických 

přípravcích mají jednu nebo více nebezpečných vlastností.  

 

Nebezpečné věci - (dále jen „nebezpečné látky“) jsou látky a předměty, jejichž 

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

stanovených.  

 

Dopravní nehoda - zásah JPO u mimořádné události v dopravě – kolize dopravních 

prostředků, která vyžaduje provedení záchranných prací, vyprošťovacích prací nebo likvidaci 

následků dopravní nehody. Pokud by v činnosti JPO převládaly jiné činnosti, např. z důvodu 

úniku nebezpečné látky do životního prostředí, klasifikuje se tento zásah podle převažujícího 

charakteru. Zásah na dopravní nehodu s následným požárem se posuzuje jako požár. Za 

dopravní nehodu je považován i zásah, kdy JPO dopravní prostředek pouze vyprošťovaly z 

prostorů mimo komunikace (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod.), 

odstraňovaly pouze drobné následky dopravní nehody (očištění komunikace nebo odstranění 

úniků látek – provozních náplní vozidel apod.). 
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Únik ropného produktu (olejová havárie) – zásah JPO u mimořádné události  

s únikem výhradně ropných produktů (benzinu, nafty nebo oleje). Úniky těchto látek  

z provozních náplní vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako „dopravní 

nehoda“. 

 

 Bezpečnostní list – souhrn identifikačních údajů o výrobci, nebo dovozci, o 

nebezpečné látce nebo přípravku a údajů potřebných pro ochranu zdraví člověka nebo 

životního prostředí. 
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2 Právní rámec přepravy nebezpečných věcí 

2.1  Legislativa České republiky 
 

Zákon o silniční dopravě 

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

478/2000 Sb. kterou se provádí zákon o silniční dopravě. Stanovuje požadavky na dopravce a 

definuje přepravu nebezpečných věcí [9]. 

 

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 

 

Zákon č. 356/2003 Sb. upravuje klasifikaci a zkoušení nebezpečných vlastností, balení a 

označování, uvádění do oběhu, dovoz a vývoz chemických látek a vymezuje působnost 

správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí [8]. 

 

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 

Zákon č. 185/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. K tomuto zákonu 

byla vydána řada vyhlášek, z nichž pro znalost přepravy nebezpečných odpadů, zařazených 

jako nebezpečné věci, jsou podstatné zejména Vyhláška Ministerstva životního prostředí 

(MŽP) a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných odpadů, 

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, Vyhláška č. 384/2001 Sb. o nakládání s polychlorovanými 

bifenyly. 

 

Zákon o integrovaném záchranném systému 

 

Zákon č. 239/2000 Sb. vymezuje právní rámec integrovaného záchranného systému. 

IZS umožňuje koordinovaný postup svých zasahujících složek při mimořádné události. 

Zásahem se rozumí provádění záchranných a následných likvidačních prací. Základními 

složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany 

zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, Zdravotnická záchranná 

služba a Policie České republiky [7]. 
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Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků „Přílohy A - 

Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech“ a „Přílohy B - Ustanovení o 

dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 

64/1987 Sb. [10] . V předpisu sbírky zákonů č. 159/1997 Sb.  
 

2.2  Mezinárodní legislativa 
 

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

 
Pro silniční dopravu platí v Evropě dohoda ADR (Accord Dangereuses Route) dána 

vyhláškou č. 64/1987 o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. 

Ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu. Tato dohoda vznikla v roce 1957 

v Ženevě a bývalá ČSSR se k dohodě připojila v roce 1986 usnesením vlády ze dne 3.4.1986 

č. 90 a její úplné znění bylo zveřejněno vyhláškou č. 64/1987 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a dodatků. Upravuje jakým způsobem je možno zboží přepravovat, definuje 

bezpečnostní normy apod. Rozděluje zboží podle tříd nebezpečnosti. Je zde definován pojem 

nebezpečné věci (NV), vlastnosti jako je žíravost, hořlavost, výbušnost, které ohrožují životy 

a zdraví osob, zvířat, majetek a životní prostředí . 
 

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

zakázána, přijímány k mezinárodní přepravě, zatím co mezinárodní přeprava jiných 

nebezpečných věcí je dovolena, pokud jsou splněny:  

  

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

balení a označování 

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

provoz vozidel přepravujících dotyčné věci  

Obě přílohy jsou pravidelně novelizovány. Poslední revidovaná verze vstoupila v platnost dne 

1. ledna 2007 [17]. 

 

Doporučení Spojených národů pro transport nebezpečného zboží 

UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Poslední verzí předpisů je 

dvanácté přepracované vydání. 
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3 Charakteristika okresu 
 

Okres Bruntál je situován do severovýchodní části České republiky ve specifických 

podhorských a horských podmínkách. Průměrná nadmořská výška se pohybuje okolo 580 

m.n.m. Okres je součástí Moravskoslezského kraje, severní hranici tvoří státní hranice  

s Polskou republikou, ze západní části sousedí s okresy Šumperk a Jeseník. Z jižní strany 

hraničí s okresem Olomouc, ze západní s okresem Opava. Celé území okresu lze rozdělit  

na klimatickou oblast chladnou a mírně teplou. Nejrozsáhlejší klimatická oblast v okrese je 

charakterizována velmi krátkým létem, mírně chladným jarem a mírně chladným podzimem. 

Zima je dlouhá s dlouhým obdobím sněhové pokrývky. 

Hydrologicky náleží území okresu do povodí Odry a do povodí Moravy. Rozvodnice 

probíhá po hřbetech Hrubého a Nízkého Jeseníku. Hlavními toky, které odvodňují Hrubý  

a Nízký Jeseník, jsou řeky Opava a Moravice. Zlatohorská vrchovina je odvodňována 

Osoblahou, která náleží do povodí Odry. Do povodí Moravy spadá jižní část Nízkého 

Jeseníku s nejvýznamnějším tokem Bystřicí. 

Celkovou výměrou 1658,45 km2 se okres řadí mezi největší v České republice. Na 

území okresu žije cca 100 000 obyvatel v 59 obcích a 8 městech. Nejvíce obyvatel žije  

v Krnově (25993), v Bruntále (17812) a v Rýmařově (10333). Součastná struktura 

obyvatelstva je odrazem minulého vývoje osídlení. Na jeho utváření působily především 

přírodní podmínky a v návaznosti na ně pak podmínky ekonomické a politické. Formování 

sídelní struktury nejvíce ovlivňuje skutečnost, že jádro území tvoří horské pásmo, které nikdy 

neskýtalo pro osídlování zvlášť výhodné podmínky. 

Silniční síť [1] (viz. Příloha č.1, Obr. č.1) na území okresu má celkovou délku 921 km. 

Okresem prochází 4 silnice I.třídy , nejvýznamnější je silnice číslo 11. Největší silniční hraniční 

přechody jsou v Krnově a ve Vysoké - Bartultovicích, kam směřuje zejména kamionová 

mezinárodní doprava. Železniční síť má na území okresu délku 331 km, je jednokolejná, 

neelektrifikovaná. Nejdůležitější je trať č. 310 Olomouc – Bruntál – Krnov - Opava. 

Železniční hraniční přechod se v okrese nenachází. Letecká doprava je zabezpečována 

prostřednictvím letiště Mošnov (okres Ostrava) v případě vnitrostátního a mezinárodního 

styku. Pro potřeby Letecké záchranné služby a výjimečně i jiných složek IZS je využíván 

jeden stálý (Bruntál) a tři pracovní heliporty. 
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3.1 Plošné pokrytí 
 

Okres Bruntál patří svou rozlohou mezi vůbec největší okresy v České republice. 

Vzdálenosti mezi obcemi jsou velké, což se následně projevuje v dojezdových časech 

jednotek požární ochrany. Problematikou dojezdových časů se zabývala ve své diplomové 

práci „Analýza dopravní dostupnosti okresu Bruntál“ I. Kulczycká [4]. Některé její výsledky 

jsou znázorněny viz. (Příloha č.2). Na území okresu jsou tři profesionální stanice HZS. 

Centrální hasičská stanice se nachází v Bruntále, pobočné stanice jsou pak situovány 

v Krnově a v Rýmařově. Další složkou požární ochrany bez které by se v okrese neobešli jsou 

jednotky sborů dobrovolných hasičů. Dle plošného pokrytí je k dispozici 14 jednotek PO 

zařazených do kategorie JPO II,  9 – JPO III, 17 – JPO V, 3 – JPO VI (viz. Příloha č.1, Obr. 

č.2).  Ve 23 obcích je požární ochrana zajištěna smlouvou o sdružení. 

 

Předurčené jednotky pro zásah na nebezpečnou látku jsou (viz. Příloha č.1, Obr. č.3)  

JPO I a JPO II. Popřípadě lze využít pro mimořádnou událost v blízkosti hranic hasičských 

jednotek z polských měst Prudnik, Glubczyce. Jako opěrný bod pro zásahy při mimořádných 

událostech slouží HZS MSK CHS Ostrava Zábřeh. 

 

Jednotky požární ochrany JPO I jsou dislokovány:  

Bruntál, Krnov, Rýmařov 

 

Jednotky požární ochrany JPO II jsou dislokovány: 

 

Bruntál, Břidličná, Dvorce, Horní Benešov, Horní Město, Jindřichov ve Slezsku,  

Karlova Studánka, Krnov, Lomnice, Malá Morávka, Město Albrechtice, Rýmařově,  

Světlá Hora, Vrbno pod Pradědem 
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4 Silniční nákladní doprava 
 

Každým dnem je na světě vyrobeno nespočetně velké množství různých výrobků a 

látek, které se následně expedují a převážejí k dalšímu zpracování. Jednou 

z nejvyužívanějších druhů přeprav materiálů je pro svou rychlost, levnost a dostupnost 

automobilová nákladní doprava. Velká část takto přepravovaných věcí, ať už jsou to nějaké 

produkty, nebo meziprodukty výroby, by mohla být charakterizována jako materiál s nějakou 

nebezpečnou vlastností. Pokud má výrobek nebo látka tyto vlastnosti, je bezpodmínečně 

nutné, aby byly při těchto přepravách věcí důkladně dodržovány předpisy, které mají za cíl 

snížit možné riziko vzniku havárie a následného ohrožení života, popřípadě zdraví osob, 

zvířat, nebo poškození životního prostředí.  

 
Přeprava nebezpečných věcí v okrese Bruntál je soustředěna převážně na silnicích první 
třídy a jsou to : 
 

• Silnice č. 57 ve směru: hraniční přechod Vysoká - Bartultovice - Krnov - Opava 

• Silnice č. 45 ve směru: Glubczyce (PL) - Krnov - Bruntál - Horní Loděnice 

• Silnice č. 11 ve směru: Praha - Hradec Králové - Šumperk - Bruntál - Opava - Ostrava 

• Silnice č. 46 ve směru: Opava - Šternberk 

 
Okres Bruntál je jako průjezdní místo využíván nejen z důvodu vnitrostátní přepravy 

věcí, ale také díky hraničnímu přechodu Vysoká - Bartultovice i k mezinárodní dopravě. Je to 

hraniční přechod s druhem nákladní dopravy N, což znamená, že je zde umožněn průjezd 

nákladních automobilů bez omezení tonáže.  

4.1 Statistika nehodovosti nákladních automobilů 
 
Infrastruktura v silniční dopravě se rok od roku zvyšuje. Ať už se jedná o rozšiřující  

se síť dálnic, nebo také silnic prvních tříd a dalších. Kvalita nově budovaných komunikací  

se sice zvyšuje, ale mnoho starších silničních tahů už nevyhovují dnešním potřebám. Dochází 

k velkému nárůstu autoparku jak osobních automobilů, tak těch nákladních. Přeprava 

nákladními automobily je relativně levná a rychlá a proto hojně využívaná. Rostoucí hustota 

silničního provozu má za následek nejen poškozování mnohých komunikací (např. jízdou 

přetížených kamionů), ale také hlavně vysokou nehodovost na pozemních komunikacích. 
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Vývoj počtu nehod a jejich následků, trend od roku 1990
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Obr. č.1: Grafické znázornění počtu nehod a jejich následků [3] 

  

 Od roku 1990 šetřila Policie ČR na pozemních komunikacích přes 3 mil. nehod  

(3 191 721), při nichž bylo  22 906 osob usmrceno, 97 425 osob bylo těžce zraněno a dalších 

více jak půl milionu (501 400 osob) bylo zraněno lehce. Odhadnutá hmotná škoda přesahuje 

112 miliard Kč [3]. 

 

 Z porovnání četností základních ukazatelů vyplývá, že v průměru každé necelé  

3 minuty (přesně 2,9 minut) šetřila Policie ČR nehodu, každých 21 minut byl při nehodě lehce 

zraněn člověk a každé 2,2 hodiny těžce. V průměru každých 7,8 hodiny zemřel při nehodě 

člověk. Každou hodinu pak byla způsobena hmotná škoda přesahující jeden milión Kč (přesně 

1 034 568 Kč). Hlavními viníky těchto nehod jsou řidiči motorových vozidel [3]. 

 

 Z grafického znázornění (obr. č.1) je patrné, že od roku 2005 dochází k mírnému 

poklesu dopravních nehod. Avšak v meziročním nárůstu počtu usmrcených osob je rok 2007 

od počátku zaznamenávaných údajů od roku 1990 třetí nejvyšší.  
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 Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Počet dopravních nehod 
CELKEM 190718 195851 196484 199262 187965 182736 

Způsobeno řidičem 
mot.voz. 174797 180527 180402 184467 174152 167633 

Nákladní automobily 
hmotnostní třída 

      

do 3,5 tuny     9219 13 676 
3,6 až 7,5 tun     6519 3 649 
7,6 až 11,9 tun     4248 3 649 
nad 12 tun     10905 3 649 
nezjištěno     438 560 
celkem 25093 26626 28652 30214 31329 30 073 

 Tab. č.1: Počet nehod motorových vozidel, nehodovost nákladních automobilů [3] 

  

Z tabulky č.1 můžeme zjistit, že v letech 2006 a 2007 došlo k poklesu všech dopravních 

nehod v řádu téměř 1/10 oproti roku 2005. Nehodovost nákladních automobilů se v letech 

2002 – 2006 postupně zvyšovala a v roce 2007 byl zaznamenán opět mírný pokles. Z údajů 

zaznamenávaných od r. 2006 a to rozdělení nákladních automobilů podle tonáže je patrné, že 

v roce 2006 nejvíce nehod zavinili řidiči nákladních automobilů kategorie nad 12 tun  a na 

jimi zaviněné nehody připadá nejvíce usmrcených osob (tj. 43% z celkového počtu). Počet 

usmrcených byl vyšší pouze u nehod zaviněných řidiči nákladních automobilů s hmotností 

v rozmezí 7,6 až 11,9 tun. V roce 2007 bylo nejvíce nehod zaviněno řidiči nákladních 

automobilů kategorie do 3,5 tun (kategorie N 1) a na jimi zaviněné nehody připadá nejvíce 

usmrcených - 68 osob (tj. 44,4% z celkového počtu) v této kategorii se počet usmrcených 

osob více jak zdvojnásobil (zvýšení o 135%). Počet usmrcených byl nižší u nehod zaviněných 

řidiči nákladních automobilů s hmotností v rozmezí 3,6 až 7,6 a nad  

12 tun [3]. 
 

 V okrese Bruntál bylo v letech 2002 – 2007 zaznamenáno celkem 1560 dopravních 

nehod a 457 mimořádných událostí s únikem nebezpečných látek (viz. tab. č.2 ).  
 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Dopravní nehoda 214 290 278 237 235 306 
Únik neb. chemických látek 73 91 88 64 67 74 
 Tab. č.2:  Přehled zásahů JPO u mimořádné události v okr. Bruntál [1] 
 

 Podle dopravního informačního systému DOK [12] je v  okrese Bruntál v období let 

2002-2007 zaznamenáno v silniční dopravě 137 havárií za účasti nebezpečné látky. Jako 

příklad uniklých látek bych mohl zmínit jednak ropné produkty, ať už naftu, benzin, ale také 

kyselina sírová, asfalt, čpavek a další. 
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4.1.1 Příčiny havárií v silniční dopravě 
 
Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod a usmrcení osob na pozemních 

komunikacích podle sledovaných hlavních příčin nehod řidičů motorových vozidel je 

porušení dopravně provozních předpisů (Tab. č.3).  

Tab. č.3: Hlavní příčiny nehod na pozemních komunikacích [3]. 
 
  

Příčinou, která má za následek nejvíce dopravních nehod za sledované období je 

nesprávný způsob jízdy. Řidiči se plně nevěnovali řízení vozidla, nedodržovali bezpečnou 

vzdálenost za vozidlem, popřípadě se nesprávně otáčeli nebo couvali. Dalším závažným 

důvodem, proč došlo k tolika nehodám bylo nedání přednosti v jízdě jiným vozidlům, 

nesprávné předjíždění a nepřiměřená rychlost. Jak vyplývá z (Tab. č.3), je nejtragičtější 

příčinou nehod nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky, při kterém 

zahynulo nejvíce osob. 

 

Ze statistik vyplívá, že počet dopravních nehod od počátku sledovaného období  

v roce 1990 výrazně vzrostl. Proto je potřeba počítat s nebezpečím a následným rizikem při 

haváriích s nebezpečnou věcí, což také zvyšuje případné nebezpečí pro zasahující jednotku. 

Důležité je nepodceňovat vzniklé stavy a vždy postupovat podle dále uvedeného postupu 

likvidace nebezpečné věci. 
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4.1.2 Riziková místa provozu na pozemních komunikacích v okrese Bruntál 
 

Policie ČR OŘ Bruntál vypracovává každoročně statistiku nejrizikovějších míst 

v okrese [14]. Podle ní se dají aspoň částečně určit místa zvýšeného rizika a možnosti vzniku 

nehodové události za účasti nebezpečné látky. Kritéria podle kterých určují zda se jedná o 

nebezpečný úsek, nebo nebezpečné místo jsou : 

 
Kritéria nehodového úseku: 
 

• silnice I. třídy: 20 a více dopravních nehod na úseku 1 km 

• silnice II. třídy: 15 a více dopravních nehod na úseku 1 km                      

• silnice I. a II. třídy: 10 a více dopravních nehod s osobními následky na úseku 1 km 

 
Kriteria nehodového místa:  

 

• 10 a více dopravních nehod  

 
 

Nebezpečné úseky v okrese Bruntál 
Číslo komunikace Staničení Popis nebezpečného úseku 

I/11 214,10 - 215,10 
Bruntál - ul. Jesenická, od kř. MK ul. Jirásková, ul. 
Dukelská, ul. Nádražní po kř. s MK Na Nábřeží 

I/45 24,10 - 25,00 
Bruntál - ul. Olomoucká (od začátek obce), ul. Dr. 
E. Beneše 

I/45 215,13 - 216,10 
Bruntál - ul. Nádražní (od kř. s MK ul. Na Nábřeží), 
ul. Opavská (po kř. S MK ul. Dobrovského) 

I/45 45,90 - 46,70 
Krnov - ul. Revoluční, ul. Jesenická (po MK ul. 
Smetanův okruh) 

I/57 26,60 - 27,50 
Krnov - ul. Albrechtická (od kř. k OD Billa) po kř. s 
MK ul. M. Gorkého 

I/57 28,00 - 29,00 

Krnov - ul. Říční okruh (od kř. s MK ul. 
Svatováclavská), ul. Opavská (po kř. S MK ul. 
Palackého) 

I/11 221,10 - 222,01 
silnice 11 - zatáčky nad Milotice nad Opavou ve 
směru na Horní Benešov 

Pozn.: MK - místní konec, kř. - křižovatka, staničení: číselný údaj průběžného měření na měřené části              
od jejího počátku 

Tab. č.4: Nebezpečné úseky v okrese Bruntál [14] 
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4.2 Statistika nákladní přepravy věcí 
 

Přeprava surovin, produktů a zboží je nedílnou součástí úspěšného fungování naší 

společnosti. V České republice se každoročně přepraví stovky tun materiálu, které si mezi 

sebe rozdělí různé druhy přeprav. Dle tabulky č.5 je zřejmé, že nejvyužívanější nákladní 

přepravou je silniční doprava, následuje jí doprava železniční, dále méně využívané přepravy 

jako např. přeprava ropovody, vnitrozemská vodní doprava a letecká doprava. 

  

V tabulkách č.6, č.7 a č.8 je rozdělena celková silniční přeprava na přepravu 

vnitrostátní, na vývoz věcí z České republiky a dovoz věcí do České republiky. Týká se však 

pouze vozidel registrovaných v ČR. Dále jsou pak údaje rozděleny podle jednotlivých 

přepravovaných komodit. Veškeré přepravované množství je v tisících tunách. 

 
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 
Přeprava věcí celkem (tis. tun) 577 390 551 511 565 365 560 037 554 994 
Železniční doprava 91 989 93 297 88 843 85 613 97 491 
Silniční doprava 474 883 447 956 466 034 461 144 444 574 
Vnitrozemská vodní doprava 1 686 1 277 1 275 1 956 2 032 
Letecká doprava 18 20 21 20 22 
Ropovody 8 815 8 962 9 192 11 305 10 875 
 Tab. č.5: Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy [13] 

 
ROK 2002 2003 2004 2005 2006 

Celkem 439725 411367 428256 423598 398071 

Obiloviny, ovoce a zelenina, živá zvířata, 
textilie, ostatní pevné látky rostlinného 
nebo živočišného původu 

43 975 40 791 40 486 43 033 43 946 

Potraviny, krmivo pro zvířata odpad z 
potravin, olejniny, rostlinné a živočišné 
oleje a tuky 

44 286 37 595 36 334 35 115 36 621 

Pevná paliva 12 129 6 318 7 869 6 277 8 528 
Ropa, ropné produkty a plyn 5 119 4 648 6 769 8 690 7 365 
Železná ruda, železo, surová ocel, 
neželezné rudy a šrot 9 059 11 737 6 248 9 638 8 205 

Hutní výrobky 6 098 6 648 7 964 9 839 7 688 
Surové a zpracované nerosty, cement, 
vápno a ostatní stavebniny 225 815 225 586 245 218 243 101 215 683 

Přírodní a chemická hnojiva 12 442 10 304 9 521 9 716 10 512 
Chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní 
chemické výrobky, papírovina a papírový 
odpad 

7 306 8 674 10 048 4 374 5 679 

Ostatní výrobky 73 497 59 065 57 798 53 817 53 843 
Tab. č.6: Vnitrostátní přeprava věcí po silnici v České republice podle jednotlivých 
komodit věcí (tis.tun) [13] 
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Rok 2002 2003 2004 2005 2006 
Celkem1) 19007 19313 18983 17653 20525 

Obiloviny, ovoce a zelenina, živá zvířata, 
textilie, ostatní pevné látky rostlinného 
nebo živočišného původu 

1 861 2 076 2 045 2 703 3 044 

Potraviny, krmivo pro zvířata odpad z 
potravin, olejniny, rostlinné a živočišné 
oleje a tuky 

1 181 1 111 1 195 1 264 1 860 

Pevná paliva 190 254 336 283 387 
Ropa, ropné produkty a plyn 263 111 144 121 208 
Železná ruda, železo, surová ocel, 
neželezné rudy a šrot 679 657 1 095 707 696 

Hutní výrobky 1 740 2 104 1 517 1 403 1 925 
Surové a zpracované nerosty, cement, 
vápno a ostatní stavebniny 2 323 2 771 1 717 2 016 2 088 

Přírodní a chemická hnojiva 309 144 178 20 162 
Chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní 
chemické výrobky, papírovina a papírový 
odpad 

1 811 1 765 2 319 1 603 1 769 

Ostatní výrobky 8 650 8 321 8 438 7 533 8 385 
Tab. č.7: Vývoz věcí po silnici z České republiky podle jednotlivých komodit věcí  
(tis. tun), pozn.: 1) Pouze vozidla registrovaná v ČR [13] 

 
 

 
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 
Celkem1) 13768 15070 15569 14057 17021 

Obiloviny, ovoce a zelenina, živá zvířata, 
textilie, ostatní pevné látky rostlinného 
nebo živočišného původu 

1 344 1 833 1 653 1 696 1 975 

Potraviny, krmivo pro zvířata odpad z 
potravin, olejniny, rostlinné a živočišné 
oleje a tuky 

1 033 1 177 1 506 1 199 1 602 

Pevná paliva 51 7 14 41 67 
Ropa, ropné produkty a plyn 797 347 117 625 344 
Železná ruda, železo, surová ocel, 
neželezné rudy a šrot 748 761 1 039 481 595 

Hutní výrobky 860 1 090 1 157 1 104 1 829 
Surové a zpracované nerosty, cement, 
vápno a ostatní stavebniny 1 052 1 653 1 549 1 515 2 265 

Přírodní a chemická hnojiva 77 41 132 69 144 
Chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní 
chemické výrobky, papírovina a papírový 
odpad 

1 999 1 554 2 074 1 480 1 566 

Ostatní výrobky 5 808 6 607 6 328 5 849 6 633 
Tab. č.8: Dovoz věcí po silnici do České republiky podle jednotlivých komodit věcí  
(tis. tun), pozn.: 1) Pouze vozidla registrovaná v ČR [13] 
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4.3 Statistika nákladní přepravy přes hraniční přechod  
Vysoká – Bartultovice a seznam přepravovaných látek 

 
Hraniční přechod se nachází v severní části okresu Bruntál a je významný svou 

univerzální polohou, která umožňuje nejpříjemnější spojení ve směru  hraničního přechodu 

Bartultovice-Prudnik, ve směru severojižním ve vazbě střední Morava (Olomoucko) - dálnice 

A4 respektive Wroclav, Opole a také spojení ve směru západovýchodním ve vazbě  

na Ostravsko – Opavsko – Klodzko – Náchod - D11. K otevření hraničního přechodu došlo 

v roce 2002 a do 1.5. 2007 bylo zkontrolováno na vstupu a výstupu 873422 vozidel.  

Z toho bylo 495114 osobních automobilů, 377710 nákladních automobilů a 1119 autobusů 

(Tab. č.9). V tabulce č.10 je znázorněný seznam přepravovaných látek přes HP Bartultovice. 

 

Provoz kamionové a osobní dopravy na HP Bartultovice   
 od 15. 2. 2002 - 1.5. 2007 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 celkem 

NA VSTUPU  do ČR 

KONTROLOVÁNO VOZIDEL    64 917       64 675       80 574       66 254     112 292       39 267          427 979    

osobní vozidla    48 177       36 012       49 218       39 733       59 912       18 337          251 389    

nákladní vozidla    16 626       28 569       31 239       26 421       52 241       21 082          176 178    

autobusy        114             94           117           100           139             27                591    

NA VÝSTUPU z ČR 

KONTROLOVÁNO vozidel    66 829       67 994       84 157       73 929     114 752       37 782          445 443    

osobní vozidla    47 732       36 274       49 108       35 879       57 142       17 590          243 725    

nákladní vozidla    18 987       31 684       34 955       37 947       57 482       20 369          201 424    

autobusy        110             36             94           103           128             38                509    

CELKEM 

KONTROLOVÁNO VOZIDEL  131 746     132 669     164 731     140 183     227 044       77 049      873 422    
osobní vozidla    95 909       72 286       98 326       75 612     117 054       35 927      495 114    
nákladní vozidla    35 613       60 253       66 194       64 368     109 723       41 559      377 710    
autobusy        224           130           211           203           267             84           1 119    

Tab. č.9: Provoz kamionové a osobní dopravy na HP Vysoká – Bartultovice [2] 

 
Z tabulky č. 9 je zřejmý výrazný nárůst odbavených nákladních automobilů na 

hraničním přechodu Vysoká – Bartůltovice. V roce 2007 byly zaznamenány pouze první 4 

měsíce a i přes to bylo odbaveno o téměř 6000 nákladních automobilů více, než v roce 2002. 
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Z grafu (Obr. č. 2) můžeme vypozorovat nárůst odbavených automobilů v jednotlivých 

měsících roků 2002 – 2007. 
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 Obr. č.2: Přehled odbavených nákladních automobilů [2] 
 

4,4 - isopropylidendifenol a jeho soli, bisphenol 
Aceton Alkylbenzol 
Aldehydy, acyklické bez jiné kyslíkaté funkce   

Alkylosulfosauren Barvy, laky všech druhů 
Amidy acyklické ostatní, jejich deriváty Butanol 
Černouhelná smola - zahřátá na vysokou teplotu (cca 250°C) 
Desky, listy, fólie apod. z polymerů styranu Barvy, laky všech druhů  
  
Dusičnan sodný Dusičnan thalný 
Uhlík. elektrody pro elektr. zařízení Epoxidové pryskyřice 
Estery kyseliny sírové, uhličité, soli, deriváty Dioktylorthoftaláty, butanoly 
Estery orthoftalové kyseliny  Ethery celulózy 
Hexanlaktan (epsilon - kaprolaktan) Hexanol 
Hydrogenortofosforečnan  Chlor, epoxypropan (epichlorhydrin)  
Chlorid vápenatý Kaučuk (karboxylovaný) 
Křemičitany draslíku Lepidla na bázi polymerů  
Maleinanhydrid n-butylalkohol 
Oktylfenol, nonylfenol a jejich isomery Oxydiethanol(diethyl, englykol) 
Oleje motorové, mazací, oleje hydraulické, převodové, mazací prostředky 
Organické povrchové aktivní prostředky anionaktivní ve vodném roztoku  
Polyacetaly Polyamid 
Polyethylen Polypropylen 
Polyurethany Polyvinylacetát ve vodní disperzi 
Polyvinylchlorid Ropné produkty 
Sírany hořčíku Toluen, xylen 
Xylol Ropné produkty 

Tab. č.10: Přehled přepravovaných komodit na HP Bartultovice s neb. vlastností [2] 
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5 Nebezpečné látky 
 

V silniční přepravě lze údaje o charakteru nebezpečného nákladu nalézt jednak na 

vozidlech vybavených bezpečnostními značkami, ale také v bezpečnostním listu a 

v písemných pokynech pro řidiče. Pokyny pro řidiče obsahují: identifikační údaje o nákladu, 

charakter nebezpečí, základní osobní ochrana, okamžitá činnost řidiče při úniku nebezpečné 

látky, opatření v případě vzniku požáru, informace o první pomoci, jméno a adresa 

organizace, která pokyny pro případ nehody vystavila. 

 

5.1 Rozdělení nebezpečných látek 
 

5.1.1 Rozdělení nebezpečných látek podle zákona o chemických látkách  
 

• výbušné – exotermní reakce i bez přístupu kyslíku za rychlého vývinu plynu, 

detonace, prudké hoření, výbuch, i když umístěny v částečně uzavřené nádobě 

• oxidující – vysoce exotermní reakce při styku s jinými látkami 

• extrémně hořlavé – v kapalném stavu mají teplotu vzplanutí nižší než 0 oC a teplota 

varu nižší než 35 oC nebo vznětlivé v plynném stavu při stykem se vzduchem za 

normálních podmínek 

• vysoce hořlavé - teplota vzplanutí nižší než 21 oC, v tuhém stavu se mohou snadno 

iniciovat, mohou se samovolně zahřívat a poté vznítit při styku se vzduchem za 

normálních podmínek bez přívodu energie, při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem 

uvolňují vysoce hořlavé plyny v množství nejméně 1l/kg.hod 

• hořlavé - teplota vzplanutí v rozmezí 21-55 oC 

• vysoce toxické - po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i ve velmi malém 

množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt 

• toxické - po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství 

způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt 

• zdraví škodlivé - po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží způsobit akutní nebo 

chronické poškození zdraví nebo smrt 

• žíravé – mohou při styku s živou tkání způsobit její zničení 

• dráždivé – nemají vlastnosti žíravin, ale při dlouhodobém nebo opakovaném styku 

s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět 
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• senzibilující - po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat přecitlivělost 

tak, že po další expozici vznikají charakteristické příznaky 

• karcinogenní - po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit 

četnost výskytu rakoviny 

• mutagenní - po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit 

četnost výskytu genetického poškození 

• toxické pro reprodukci – po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat 

nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných poškození potomků, poškození 

reprodukčních funkcí nebo schopností reprodukce 

• nebezpečné pro životní prostředí po proniknutí do životního prostředí mohou 

znamenat okamžité nebo opožděné nebezpečí 

 

5.1.2 Rozdělení nebezpečných věcí podle předpisů ADR a RID 
 
Třída 1 Výbušné látky a předměty Výlučná třída 
Třída 2 Plyny Volná třída 
Třída 3 Hořlavé kapaliny Volná třída 
Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky Volná třída 
Třída 4.2 Samozápalné látky Volná třída 
Třída 4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny Volná třída 
Třída 5.1 Látky podporující hoření Volná třída 
Třída 5.2 Organické peroxidy Volná třída 
Třída 6.1 Jedovaté látky Volná třída 
Třída 6.2 Infekční látky Volná třída 
Třída 7 Radioaktivní látky Výlučná třída 
Třída 8 Žíravé látky Volná třída 
Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty Volná třída 

Tab. č.11: Rozdělení nebezpečných látek dle tříd nebezpečnosti. [11] 

 

  

Nebezpečné látky byly z důvodu usnadnění identifikace rozděleny do jednotlivých tříd  

(Tab. č.11) a k nim byly přijaty bezpečnostní značky (viz. Příloha č.3).  
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5.2 Základní dokumentace nebezpečné látky 
 

Je jím bezpečnostní list obsahující tyto údaje : 
 

• identifikace látky nebo přípravku a identifikace jejich výrobce či dovozce 

• informace o složení látky nebo přípravku 

• údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 

• pokyny pro poskytování první pomoci 

• opatření pro hasební zásah při požárech látky nebo přípravku 

• opatření při havarijním úniku látky nebo přípravku 

• pokyny pro manipulaci a skladování látky nebo přípravku 

• způsob kontroly expozice osob látkou nebo přípravkem a jejich ochrana 

• informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku 

• informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku 

• informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku 

• ekologické informace o látce nebo přípravku 

• informace o zneškodňování látky nebo přípravku 

• informace pro přepravu látky nebo přípravku 

• informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku 

 

5.3 Uvedené údaje na obalech přepravovaných nebezpečných věcí 
 

• chemický název 

• symbol nebezpečnosti 

• označení specifické rizikovosti R-větou nebo kombinacemi R-vět  

(viz. Příloha č.7) 

• pokyny pro bezpečné nakládání vyjádřené S-větou nebo kombinacemi S-vět  

(viz. Příloha č.7) 

• název, sídlo a IČO nebo jméno, příjmení a IČO výrobce nebo dovozce 
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5.4 Identifikace nebezpečné látky 
 

• název podle IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii) 

• číslo CAS (registrační číslo Chemical Abstract Servis) – jednoznačná identifikace 13 

mil. látek 

• číslo ES nebo též EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical 

Substances) – 100 tis. Látek, všechny chemické látky , z kterými bylo obchodováno 

v rámci ES od roku 1971 

• indexové číslo – tvar ABC-RST-VW-Y, ABC atomové číslo, které nejvíc 

charakterizuje látku nebo číslo třídy organických látek, RST pořadové číslo látky, 

VW forma látky, Y kontrolní číslo látky vypočtené mezinárodní standardní metodou 

 

5.5 Získání informací o nebezpečné látce nebo přípravku  
 

• UN-kód – identifikační číslo látky, čtyřmístný číselný kód, který látku jednoznačně 

identifikuje (seznam látek podle UN-kódů je uveden v přílohách předpisů ADR a 

RID) 

• Kemler kód - identifikační číslo nebezpečnosti – dvou až třímístná kombinace čísel 

doplněná znakem X; prvé číslo označuje primární nebezpečí, druhé, popř. třetí číslo 

sekundární nebezpečí; jsou-li čísla zdvojená, znamená to zvýšení nebezpečí.  

 

Příklady těchto čísel a jejich význam jsou znázorněny viz. (Příloha č.5) 

 

5.6 Informační systémy 
 

 Na místě zásahu u mimořádné události s nebezpečnou látkou lze získat základní 

informace průzkumem u přepravních prostředků z bezpečnostních tabulek (HAZCHEM, 

DIAMANT) popřípadě z dokumentace dopravce, nebo bezpečnostního listu. Dále může 

velitel zásahu využít malého, popřípadě velkého registru nebezpečných látek, který je ve 

výbavě zásahových vozů. Při některých druzích mimořádných událostí také dokumentace 

zdolávání požáru. A v neposlední řadě Krajská OPerační a Informační Střediska a OPIS, 

která poskytují informační podporu nasazeným jednotkám PO a složkám IZS, orgánům 

krizového řízení a územním správním úřadům. 
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 Jako mobilní zdroj informací mohou posloužit elektronické databáze Medis Alarm, 

Rozex Alarm, databáze Alfadat, Betadat a případně další, která mohou být na místo 

mimořádné události dovezena v osobním přenosném počítači. 

 

Systém DIAMANT (viz. Příloha č.6): systém převzatý z USA, kde je také nejvíce 

používán. Slouží k označování obalu nebezpečných látek. Umožňuje jednoduchou orientaci o 

vlastnostech a nebezpečí látky. Nedá se však použít pro přímou identifikaci nebezpečné látky. 

Označování se provádí nálepkou ve tvaru čtverce. Tato nálepka se pak lepí pootočena o 450, 

to znamená na vrchol. Tento čtverec je rozdělen na čtyři čtvercová pole, která se odlišují 

barvou a významem. 

 

Systém HAZCHEM (viz. Příloha č.6): systém, který není určen pro identifikaci 

nebezpečných látek, ale pro přijetí opatření při nehodě. Kód je tvořen jednou číslicí a 

skupinou písmen. Číslice označuje vhodnou hasební látku. První písmeno určuje stupeň 

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

použito druhé písmeno, může to být pouze "E", pak je nutné zvážit potřebu evakuace. Příklad 

označovaných míst na vozidle (viz. Příloha č.5). 

 

Systém TRINS: transportní informační a nehodový systém – SCHP a společnosti 

v něm sdružené poskytují v rámci svých možností pomoc při MU spojených s přepravou nebo 

jinými manipulacemi s NL na území ČR. Na základě smlouvy mezi SCHP a MV-GŘ HZS 

ČR spolupráce ve 3 stupních: telefonická porada, porada v místě havárie (vyslání odborníka), 

praktická pomoc v místě havárie (vyslání SaP do místa havárie a poskytnutí praktické pomoci 

při likvidaci MU. 
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6 Zásahy na nebezpečné látky 
 

6.1 Zásah na nebezpečné látky 
 

V souladu s Bojovým řádem jednotek požární ochrany [16] – taktickými postupy 

zásahu, metodický list 1 L – Zásah s přítomností nebezpečných látek je při zásahu na 

nebezpečné látky nutno vzít v úvahu následující skutečnosti a postupy: 

 

Nebezpečnými věcmi (dále jen „nebezpečné látky“) jsou látky a přípravky, které 

vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány 

zvláštním zákonem (např. zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004). A také jejichž 

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

stanovených. 

 

Za havárii nebezpečné látky je považována mimořádná událost, kdy se nebezpečná 

látka ocitla mimo kontrolu v tak velkých množstvích, že jsou ohroženi lidé, zvířata a životní 

prostředí a je nutné provádět záchranné a likvidační práce.  

Mimo kontrolu se nebezpečná látka může dostat únikem z nádob nebo zařízení. 

Nebezpečné látky se mohou vyskytovat tam, kde se vyrábí, zpracovávají, skladují nebo při 

jejich přepravě.  

 

Charakteristickými znaky, které vypovídají na místě zásahu o přítomnosti 

nebezpečných látek jsou:  

 

• označení přepravního prostředku nebo obalu výstražnými tabulemi, výstražnými 

identifikačními tabulemi, bezpečnostními tabulemi a manipulačními značkami 

• technologická zařízení (otevřené technologické provozy, skladovací prostory apod.),  

• změna barvy nebo odumírání vegetace, úhyn drobných živočichů v blízkém okruhu 

havárie 
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• zvláštní průvodní jevy při hoření a rozvoji požáru, např. neobvyklá barva plamene, 

kouře, zápach, ale také výbuchy, žíhavé plameny a spontánní hoření, rychlé šíření 

požáru, a to i po nehořlavých materiálech 

• v místě se tvoří mlha, „vlní se vzduch“, je slyšet sykot unikajícího plynu nebo praskot 

konstrukcí 

• přítomnost zvláštních obalů, skleněných nádob, tlakových láhví nebo mohutných 

izolací na nádobách 

 

Zásahy s přítomností nebezpečných látek jsou charakterizovány:  

 

• potřebou nasazení speciálních prostředků pro práci s nebezpečnými látkami a 

speciálních hasiv 

• potřebou zapojení speciálních sil a dalších složek IZS, spoluprací s institucemi a 

orgány   veřejné správy, odborníky a původcem havárie 

• zejména nebezpečím výbuchu, nebezpečím intoxikace, nebezpečím poleptání,   

nebezpečím ionizujícího záření a nebezpečím infekce 

 

Úkolem jednotek při havárii nebezpečných látek jsou činnosti vedoucí ke snížení 

bezprostředních rizik a omezení rozsahu havárie s cílem stabilizovat situaci. Úkoly a postup 

činností jednotky závisí na vybavení jednotky ochrannými prostředky a dalšími prostředky 

pro práci s nebezpečnými látkami. Činnost jednotky musí být co nejvíce bezpečná pro 

jednotku a její činností nesmí být vyvolána neúnosná rizika pro okolí.  

 

V době příjezdu na místo zásahu se první jednotka:  

 

• musí přibližovat k místu havárie zpravidla po směru větru a směr větru neustále 

kontrolovat 

• nesmí zajíždět do bezprostřední blízkosti místa mimořádné události 
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Úkolem každé jednotky při havárii s nebezpečnou látkou jsou tzv. prvořadá 

opatření:  

 

• průzkum, zjistit zda jde skutečně o havárii s nebezpečnou látkou 

• opatření k záchraně osob a zvířat a uzavření místa havárie 

• přivolání pomoci včetně jednotek předurčených pro zásahy na havárie s nebezpečnou 

látkou 

 

Jednotka předurčená pro zásahy na havárie s nebezpečnými látkami dále provádí 

činnosti vedoucí k:  

 

• snížení bezprostředních rizik 

• omezení rozsahu havárie 

 

Dokud se nezjistí o jakou nebezpečnou látku se jedná, musí být opatření jednotky v 

následujícím sledu:  

 

• s ohledem na směr větru zajistit dostatečný odstup od místa havárie (dostatečný 

odstup od místa havárie je zpravidla 100 m) 

• uzavřít místo havárie, určit nebezpečnou a vnější zónu 

• vyloučit iniciační zdroje 

• nasadit na průzkum a na práci v nebezpečné zóně co nejmenší počet hasičů a pracovat 

s co nejvyšší úrovní ochranných prostředků a připravit zjednodušenou dekontaminaci 

• jistit hasiče v nebezpečné zóně 

• připravit hasební prostředky pro požární zásah (trojnásobná požární ochrana – voda, 

pěna, prášek) 

• pokud je to možné zabránit dalšímu úniku nebo rozšiřování nebezpečné látky 

• pokusit se identifikovat nebezpečnou látku, opatřit informace o jejím nebezpečí 

• pokud je to možné provést opatření na zachycení popřípadě odstranění nebezpečné 

látky 

• průběžně hodnotit situaci 



 

26 

Cílem průzkumu je identifikace nebezpečí a posouzení alternativ pro stanovení cílů 

jednotce. Při rozhodování o postupu a stanovení cílů musí velitel zásahu posoudit zejména:  

 

• druh havárie (samovolný únik, požár, výron plynů, dopravní nehoda) 

• možné množství uniklé nebezpečné látky 

• velikost zasažené plochy 

• skupenství a možnosti jejich změny 

• rizika vyplývající z nebezpečné látky 

• možnost šíření nebezpečné látky, směr větru a vývoj počasí 

• konfiguraci terénu a hustotu osídlení 

• ohrožení povrchových nebo podzemních vod 

• zdroje iniciace a možnost výbuchu 

• rychlost úniku nebezpečné látky a rychlost jejího šíření 

• možnosti k zastavení nebo omezení úniku a rozšiřování nebezpečné látky 

 

Při zásahu na havárii nebezpečné látky je mimo obvyklých úkolů velitele zásahu  

dále třeba:  

 

• příjezd sil a prostředků organizovat z návětrné strany s ohledem na možnost šíření  

nebezpečných látek 

• při rozmísťování a nasazování sil a prostředků počítat s tím, že situace se může rychle 

a neočekávaně změnit 

• zohlednit specifika taktiky zásahu s ohledem na rizika vyplývající z přítomné 

nebezpečné látky a podmínek na místě zásahu 

• využívat pro identifikaci nebezpečné látky dostupné informační zdroje na místě 

zásahu  a databáze vedené na operačních a informačních střediscích 

• vyžadovat součinnost věcně příslušných orgánů majících působnost v rozhodování a 

plnění povinností u právnické a podnikající fyzické osoby, u které došlo k havárii 

(původce havárie) podle § 24 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 

• vyžadovat součinnost právnických a fyzických osob, které vlastní speciální 

prostředky pro zásah a součinnost ostatních složek IZS 
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• rozdělit místo zásahu na zóny s charakteristickým nebezpečím, které organizačně 

zajistí bezpečnost sil a prostředků a jejich minimální kontaminaci. Jde minimálně o 

vytvoření: Nebezpečné zóny, Vnější zóny skládající se z týlového prostoru, 

nástupního prostoru a dekontaminačního prostoru 

• stanovit režim práce a způsob ochrany zasahujících 

• posoudit nutnost průběžně informovat obyvatele o situaci v místě zásahu (včetně 

prostoru předpokládaných účinků mimořádné události) a předejít tak možné panice,  

včas přijmout potřebná preventivní opatření nebo režimová opatření, vyrozumět 

obyvatele, příslušné instituce a orgány veřejné správy, posoudit nutnost evakuace 

obyvatelstva nebo jiné ochrany 

• posoudit nutnost informovat podniky nebo instituce, které mohou být dotčeny účinky 

mimořádné události (zpracování vody, nasávání vzduchu do objektů apod.) 

• provést prognózu dalšího vývoje havárie s ohledem na možnost dalšího gradování 

 

Očekávané zvláštnosti - při zásahu s přítomností nebezpečných látek je nutné počítat s 

následujícími komplikacemi:  

 

• nedostatek sil a prostředků nebo jejich chybný odhad 

• jedna nebezpečná látka může mít i několik nebezpečných vlastností 

• rozdíl mezi označením nebezpečné látky a skutečně přítomnou nebezpečnou látkou 

• nelze spolehlivě určit uniklé množství nebezpečné látky 

• náhlá změna situace a důsledku reakce nebezpečné látky 

• vzájemná reakce látek 

• náhlá změna meteorologické situace 

• nepříznivý vliv klimatických podmínek na šíření látek 

• rychlým šířením plynných látek v ovzduší 

• nebezpečnou látku není možné identifikovat 

• nedisciplinovanost obyvatelstva při stanovení režimových opatření, podcenění 

nebezpečí 

• podcenění nebezpečí od spolupracujících složek IZS a nerespektování organizace 

místa zásahu včetně nebezpečné zóny 

• chování nebezpečné látky nemusí být totožné s deklarovanými vlastnostmi (vliv 

místních podmínek, koncentrace apod.) 
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• nelze zamezit úniku nebezpečných látek nebo odstavit technologie 

• skryté a těžko pozorovatelné šíření nebezpečné látky 

• nebezpečné vlastnosti nebezpečné látky se mohou projevit s určitým zpožděním a na    

nepředpokládaném místě 

6.2 Dekontaminace 
 

Dekontaminace je proces (souhrn opatření a postupů) k odstranění kontaminantů 

z povrchu materiálu nebo jeho struktury. Ekvivalentním výrazem pojmu kontaminace je 

zamoření a pojmu dekontaminace je odmoření nebo speciální očista. Provádění 

dekontaminace od nebezpečných chemických látek u jednotek požární ochrany je pouze částí 

široké a obsáhlé problematiky kontaminace a dekontaminace, která obsahuje kromě chemické 

dekontaminace-detoxikace i dezinfekci, deaktivaci a s tím související postupy, potřebná 

speciální činidla a technické prostředky. 

 

Obecné zásady provádění dekontaminace 

 
• zjistit druh kontaminantu a rozsah kontaminace 

• v závislosti od druhu kontaminantu stanovit postup dekontaminace a potřebného 

dekontaminačního činidla 

• brát v úvahu celkovou dobu použití dýchací techniky s ohledem na zásobu vzduchu u 

kontaminovaného příslušníka 

• u kapalných kontaminantů je zvlášť důležité včasné zahájení dekontaminace, použít  

i prostředky méně účinné a nečekat na opožděné dodání speciálních prostředků 

• stanovit úkoly jednotlivých členů při zřizování dekontaminačního pracoviště a při 

dekontaminačním procesu 

• zajistit dostatečnou osobní ochranu dekontaminačního týmu 

• postupovat vždy směrem shora dolů, zevnitř ven, tak aby kontaminant ani produkty 

dekontaminace nezatékaly na čisté povrchy 

• posoudit nebezpečnost dekontaminačních produktů a zajistit jímání a odčerpávání 

produktů 

• bezprostředně po ukončení dekontaminačního procesu provést kontrolu 

dekontaminace pomocí detekčních prostředků 
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6.2.1 Metody dekontaminace 
 

mechanické - vyklepávání, vytřepávání, kartáčování, mechanické otírání, izolace celé 

kontaminované povrchové vrstvy, překrytí kontaminovaného povrchu izolačním materiálem 

 

fyzikální - odpařování, smývání vhodnými směsmi, vodou či rozpouštědly, sorpce  

na sorbentech 

 

chemické - chemická reakce kontaminantů s vhodným činidlem - rozklad látky, 

přeměna na méně toxické produkty, popř. přeměna na formu, jejíž odstranění z povrchu nebo 

materiálu je snadnější 

 

Nejúčinnější jsou ty způsoby dekontaminace, které představují kombinaci všech výše 

uvedených metod (např. speciální očista tlakovou parou s přídavkem chemikálií). Na základě 

uvedených metod jsou nejčastěji používány dekontaminační technologické postupy: 

 

• postřik dvoj a troj etapový, otírání 

• chemické čištění 

• praní (popř. dekontaminace varem) 

• dekontaminace tlakovou vodní parou 

• dekontaminace pěnami 

 

Dekontaminaci dělíme podle: 

 

• kontaminovaného objektu např. dekontaminace osob, zvířat, oděvů, prostředků 

individuální ochrany, techniky, dopravních prostředků, terénu, budov apod. 

• prostředků, techniky a personálu 

individuální, hromadná 

• provedení – způsob 

suchý - vytřepávání, vyklepávání, otírání za sucha, vysávání, odpařování aj. 

mokrý - postřik, otírání za mokra, chemické čištění, praní, dekontaminace vodní parou 

• rozsahu prací 

částečná, úplná 
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Částečná dekontaminace 

 

Částečná dekontaminace osob v osobních ochranných prostředcích a dýchací technice 

se provede ihned po opuštění nebezpečné zóny na určeném stanovišti, které sestává z nízké 

jímací nádrže opatřené roštem nad úrovní hladiny v nádrži. Snadnější nastupování a 

sestupování zajistí schůdky. 

 
Při havárii s únikem nebezpečné látky sypké, prachové částice z povrchu OOP je třeba 

omést a použít opláchnutí vodou z rozprašovací proudnice a následně omýt - nanést pomocí 

smetáku vodní roztok detergentu nebo roztok s přídavkem pěnidla. 

 
• v případě kontaminace sodíkem (Na) se použít voda nesmí  

• při podezření na bojovou otravnou látku použít detergent (např. Linka) a nanést 

detoxikační činidlo chlornanového typu. Při masivní kontaminaci (kapky) povrch 

posypat sorbetem. 

Částečná dekontaminace prostředků se provede obdobně oplachem vodou a omytím 

detergentem. 

Částečná dekontaminace vozidel se realizuje tak, že kontaminovaný dopravní 

prostředek vyveze příslušník v čistém ochranném obleku na předem připravené místo, 

zajištěné proti úniku kontaminovaného oplachovacího roztoku.  

Minimální vybavení pro částečnou dekontaminaci představuje zdroj vody na 

oplachování, detergent (běžný saponát, Linka, AG); smeták, kartáč; rohož, rošt, podložka; 

jímací nádrže. 

Po částečné očistě následuje přesun na stanoviště odkládání kontaminovaných 

ochranných prostředků. Za asistence obsluhy si osoba v obleku nasadí čisté rukavice a svleče 

si ochranný oblek a odloží dýchací přístroj. Použitý oděv a dýchací přístroj se odloží do 

nepropustných vaků nebo plastových pytlů, které se uzavřou. Přeprava kontaminovaných 

oděvů se provádí odděleně od přepravy osob. Na stanici se uloží na místo, kde nedojde k 

roztržení pytlů a kontaminaci okolí. 
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Úplná dekontaminace 

Úplná očista osob následuje po odložení ochranných prostředků. Odloží se použité 

prádlo do plastových pytlů, pod sprchou se umyje vlažnou vodou a oblékne se čistý oděv.  

Úplné dekontaminaci ochranných oděvů v případě, že nebyl přesně určen druh 

kontaminantu předchází jeho přesná identifikace. Po identifikaci kontaminantu se oděvy 

namočí na 2 hodiny do vody s přídavkem detergentu a následně se provede aplikace  

dekontaminačního - detoxikačního činidla (směsi) zvoleného podle druhu kontaminantu. 

 

Na hasičských stanicích jsou zpravidla k dispozici následující dekontaminační činidla: 

• detergenty (Linka, saponát, AQ) 

• uhličitan sodný (Soda) 

• 8% kyselina octová (kuchyňský ocet) nebo kyselina citrónová 

• zředěná kyselina chlorovodíková 

• chlornan vápenatý 

• chlornan sodný (Savo) 

 

 

 

 

 

Školení a výcvik 

 
Školení a výcvik jednotek požární ochrany na zásahy s nebezpečnou látkou se 

proškoluje teoreticky i prakticky. Co dva měsíce se provádí denní a noční cvičení. Co půl 

roku se organizuje cvičení všech tří hasičských stanic.Tyto stanice pravidelně objíždí CHEA a 

PPLA a provádí se školení s vybavením těchto zásahových automobilů. A co dva roky 

probíhá  taktické a prověřovací cvičení v součinnosti jednotek požární ochrany z Polské 

republiky. 
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7 Analýza stávajících stavů na zásahy při přepravě 
nebezpečných věcí 

 

7.1 Hasičské stanice v okrese Bruntál 
 
Hasičská stanice C1-B,E-S Bruntál 
 
Typ stanice C1-B,E-S 
Velitel stanice 1 
Základní početní stav příslušníků ve třech směnách 36 
Základní početní stav příslušníků v jedné směně 12 
Minimální početní stav příslušníků v jedné směně 8 
 
Funkční složení směny při minimálním stavu 
Velitel družstva 2 
Hasič strojní služba 3 
Hasič technik CHS/TS 1 
Ostatní funkce 2 
 
Hasičská stanice P2-B-Z Krnov 
 
Velitel stanice 1 
Základní početní stav příslušníků ve třech směnách 24 
Základní početní stav příslušníků v jedné směně 8 
Minimální početní stav příslušníků v jedné směně 6 
 
Funkční složení směny při minimálním stavu 
Velitel družstva 1٭ 
Hasič strojní služba 2 
Ostatní funkce 3 
* v nepřítomnosti VD je tato funkce zajišťována hasičem s odbornou způsobilostí Taktické 
řízení I 
 
Hasičská stanice P1-B-Z Rýmařov 
 
Velitel stanice 1 
Základní početní stav příslušníků ve třech směnách 15 
Základní početní stav příslušníků v jedné směně 5 
Minimální početní stav příslušníků v jedné směně 4 
 
Funkční složení směny při minimálním stavu 
Velitel družstva 1٭ 
Hasič strojní služba 1 
Ostatní  funkce 2 
 v nepřítomnosti VD je tato funkce zajišťována hasičem s odbornou způsobilostí Taktické٭
řízení I 
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7.2 Obsazení techniky při minimálním stavu 
 
Hasičská stanice C1-B,E-S Bruntál  
výjezd početní  

obsazení 
 

technika poznámka 

1 1+3 CAS 24 T 815,  velitel vozu VČ nebo VD 
2 1+1 RZA, CAS 32 T 815, CAS 24 T 815 velitel vozu VD nebo technik 

CHS/TS 
3 1+1 AŽ 30, PVP,CHEA, PPA, VYA, KA velitel vozu VD nebo technik 

CHS/TS 
 

• Při jiném početním stavu je postupně obsazována technika na třetím výjezdu 
 
 
 

Hasičská stanice P2-B-Z Krnov  
výjezd početní  

obsazení 
 

technika poznámka 

1 1+3 CAS 24 T 815 velitel vozu VD 
2 1+1 CAS 32 T 815, RZA, PVP, TA  
 

• Při jiném početním stavu je postupně obsazována technika na druhém výjezdu 
 
 
 
Hasičská stanice P1-B-Z Rýmařov  
výjezd početní  

obsazení 
 

technika poznámka 

1 1+3 
 

CAS 24 T815,  
CAS 32 T815, PVP,  RZA 

velitel vozu VD 

 
• Při maximálním početním stavu může operační důstojník v případě nutnosti výjezdu 

dvou vozidel vyslat jednotku 1+2 a 1+1  
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7.3 Organizace výjezdu při zásahu na nebezpečnou látku na území  
HZS MSK - územní odbor Bruntál 

 

Organizace výjezdů na nebezpečnou látku na území, které zabezpečuje HZS 
Moravskoslezského kraje – územní odbor Bruntál 
 

a) Událost v hasebním obvodu stanice Bruntál 

 

• stanice Bruntál – CAS 24 T815 1+3, CAS 32 T815 1+1, CHEA 1+1 

• ze stanice Krnov nebo Rýmařov CAS 24 T815 1+3. Vyjede to vozidlo, které to má 

blíže k místu události 

 

b) Událost v hasebním obvodu stanice Krnov 

 

• stanice Krnov – CAS 24 T815 1+3, CAS 32 T815 1+1 

• stanice Bruntál – CAS 24 T 815 1+3, CHEA 1+1, PPLA 1+1 

 

c) Událost v hasebním obvodu stanice Rýmařov 

 

• stanice Rýmařov – CAS 24 T 815 1+3 

• stanice Bruntál – CAS 24 T815 1+3, CHEA 1+1, PPLA 1+1 

 

Poznámka: 

Organizace výjezdů je nastavena na minimální stavy sloužících příslušníků na směnách. 

Na vyžádání  velitele zásahu jsou povolány další síly a prostředky, včetně speciální techniky. 

Nutno počítat s hasiči do ochranných obleků a se zásobou dýchací techniky. U JPO II se 

předpokládá při mimořádné události s nebezpečnou látkou jejich využití na týlové práce. 

 

Povinnosti velitelů jednotek HZSMSK – ÚO Bruntál při úniku nebezpečné látky 
 

Velitel místně příslušného 1.vozu před příjezdem ŘD 

• průzkum místa zásahu, prvotní zjištění situace 

• organizace případné záchrany osob nebo evakuace 

• vyžádání informační podpory OPIS 

• rozhodnout o odvolání chemické jednotky C1 Bruntál z cesty nebo jejím dojezdu 



 

35 

Velitel zásahu – ŘD nebo velitel místně příslušného I.vozu (do příjezdu ŘD) 

 

• převezme velení zásahu od velitele místně příslušného 1.vozu 

• převezme již zjištěné informace o nebezpečné látce a místě zásahu od velitele místně 

příslušného 1.vozu 

• organizuje vyžádání informační podpory OPIS 

• určuje  a zajišťuje označení hranice nebezpečné zóny 

• určuje rozmístění techniky 

• určuje a zajišťuje označení jednotlivých prostor a určuje jejich velitele 

• zajišťuje  nasazení potřebných měřících přístrojů k monitorování situace 

• určuje stupeň ochrany jednotlivých skupin 

• řídí činnost jednotlivých velitelů a vyhodnocuje informace získané jejich 

prostřednictvím 

• zjišťuje míru ohrožení okolí, určuje rozsah evakuace 

• povolává  další potřebné síly a prostředky 

• prostřednictvím OPIS informuje speciální služby a instituce a zajišťuje jejich případné 

povolání na místo zásahu 

 

Velitel nebezpečné zóny - velitel I.vozu HS Bruntál 

 

• dle pokynů velitele zásahu zajistí vymezení nebezpečné zóny a určení 

dekontaminačního prostoru 

• zajišťuje dodržování zákazu vstupu do nebezpečné zóny s výjimkou určených skupin.  

• doporučuje veliteli zásahu na základě průzkumu z hranice nebezpečné zóny a dále po 

průzkumu zásahové skupiny v nebezpečné zóně postup prací a nasazení sil a 

prostředků v nebezpečné zóně 

• kontroluje připravenost zásahové a jistící skupiny připravené k zásahu a provádí 

poslední kontrolu výzbroje a výstroje hasičů vstupujících do nebezpečné zóny 

• určuje zásahovým skupinám v nebezpečné zóně postup prací a způsob nasazení 

prostředků potřebných k likvidaci havárie 

• vysílá do nebezpečné zóny zásahové skupiny na základě kontroly připravenosti 

jistících skupin 

• sleduje průběžně vývoj a stav situace  v  nebezpečné zóně a informuje velitele zásahu.  
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• organizuje střídání zásahových skupin v nebezpečné zóně 

• předává zásahové skupiny z nebezpečné zóny do dekontaminačního prostoru k 

dekontaminaci 

• informuje velitele zásahu o vstupu jednotlivých zásahových skupin do nebezpečné 

zóny, o ukončení práce těchto skupin v nebezpečné zóně a přechodu do 

dekontaminačního prostoru 

• provádí sledování časů nasazení dýchací techniky a ochranných obleků 

 

Velitel nástupního prostoru - velitel I. vozu pobočné HS Krnov / Rýmařov 

 

• dle pokynů velitele zásahu určuje druh ochrany zásahových a jistících skupin 

• připravuje zasahující a jistící skupiny pro zásah v nebezpečné zóně 

• zajišťuje a řídí pomocné skupiny, které pomáhají dalším zasahujícím a jistícím 

skupinám s vystrojením 

• provádí kontrolu výstroje, výzbroje a spojení před nástupem zasahující a jistící 

skupiny na hranici nebezpečné zóny 

• informuje velitele zásahu o připravenosti zásahových a jistících skupin 

 

Velitel týlového prostoru - velitel II. výjezdu HS Bruntál 

 

• dle pokynů velitele zásahu zajistí vymezení týlového prostoru 

• koordinuje činnost přijíždějících jednotek 

• vytváří zásahové, jistící a dekontaminační skupiny 

• vybavuje zásahové jistící a dekontaminační skupiny potřebnými ochrannými a 

technickými prostředky a zajišťuje dopravu materiálu na hranici nebezpečné zóny a do 

dekontaminačního prostoru 

• vytváří odpočinkové a občerstvovací stanoviště 

• podává veliteli zásahu zprávy o možnosti opětovného nasazení odpočinutých skupin 

• podává veliteli zásahu zprávy o stavu a množství hasebních látek, pohonných hmot, 

proviantu 
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Dekontaminačního prostor bude mít na starost – technik CHS / TS 
 

• dle pokynů velitele zásahu určuje druh ochranných prostředků pro dekontaminační 

skupinu a prostředky potřebné pro dekontaminaci 

• hlásí veliteli zásahu připravenost skupiny k provádění dekontaminace 

• přebírá zásahové skupiny z nebezpečné zóny a informuje o jejich stavu velitele zásahu 

• provádí a řídí dekontaminaci 

• předává dekontaminované zásahové skupiny veliteli týlového prostoru 

• předává veliteli zásahu zprávy o ukončení dekontaminace jednotlivých 

dekontaminovaných skupin – hasičů 

• provádí ve spolupráci s velitelem nebezpečné zóny sledování časů nasazení dýchací 

techniky a ochranných obleků hasičů procházejících dekontaminací 
 

Obecná opatření jednotek PO u zásahu s nebezpečnou látkou 
 

• příjezd z návětrné strany, zůstat stát v bezpečné vzdálenosti od místa nehody, 

nevjíždět do mraku NL, vyloučit zápalné zdroje, pozor na kanalizační vpustě 

• provést průzkum - využívat informační podporu, dalekohledem se snažit přečíst údaje 

na varovných tabulích, pokud nelze 100% zjistit tak vyslat dvoučlennou průzkumnou 

skupinu, která zjistí o jakou havárii s NL se jedná, v jaké rozsahu a zda jsou ohroženy 

osoby, popřípadě zranění 

• provést opatření k záchraně a ochraně osob 

• uzavření místa nehody = pozor na přesnou definici uzávěry a totální uzávěry a na 

přesné určení ulic a míst, která mají být MP a  PČR uzavřena 

o uzávěra = mohou přijíždět (projíždět) hasiči, MP, PČR, zdravotníci, další 

zainteresovaní s vyloučením pohybu veřejnosti 

o totální uzávěra =  z určeného uzavřeného směru není žádoucí žádný pohyb 

(třeba z důvodu předpokládaného šíření mraku NL apod.) 

• vytýčit nebezpečnou zónu 

o výbušniny, rozsáhlá oblaka par………………………………...100 m 

o neznámá látka……...............................................................................100 m 

o radioaktivní látky………………………………………………50 m 

o látky schopné výbuchu (páry, plyny, prachy)………………….30 m 

o jedovaté, žíravé plyny a páry…………………………………...15 m 

o hořlavé kapaliny, louhy, kyseliny………....................................5 m 
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• k vytýčení možno použít výstražné kužely, výstražná světla, vytyčovací fólie,  

svítící - skládací zábrany, hadice.Vzdálenosti jsou minimální, dle konkrétní situace, 

např. s ohledem na nenadálé rozšíření NL je třeba zvolit odpovídající vzdálenost a 

přijmout konkrétní opatření !  

• určit jistící skupinu = v závislosti na počtu osob pracujících v NZ se vyčleňuje 

potřebný počet jistících hasičů, kteří v případě potřeby okamžitě poskytnou potřebnou 

pomoc hasičům pracujícím v NZ. Jistící skupina má stejnou, max. o jeden stupeň nižší 

ochranu než hasiči v NZ 

 

o 2 hasiči v nebezpečné zóně = 2 hasiči v jistící skupině 

o 3 hasiči v NZ = 1 hasič v jistící skupině 

o pokud v NZ pracují více než 3 hasiči = 1:1 

 

• při dostatečném počtu S a P je možné vytvořit podávací skupinu, která v ochranných 

prostředcích o jeden stupeň nižších podává potřebné TP z hranice NZ dovnitř této 

zóny, přímo k místu zásahu 

• zajistit trojnásobnou požární ochranu = při možnosti nekontrolovaného vzniku požáru, 

při nutnosti možného hašení dosud neidentifikovené látky nebo při nutnosti zajištění 

kombinovaného hašení se na hranici NZ připravuje trojnásobná požární ochrana 

 

o příprava vodního proudu (vodních) 

o příprava práškových PHP 

o příprava pěnového proudu (pěnových) 

 

• proudy i s obsluhou (možno využít jistící skupinu) jsou připraveny na hranici NZ a v 

případě nutnosti bez zbytečné prodlevy zahájí hasební zásah = pozor na dostatečnou 

délku hadicového vedení 

• provést nezbytná opatření ke snížení rizika = hašení, ochlazování, odvětrávání, srážení 

mraků, snížení odparu NL 

• provést nezbytná opatření k omezení rozsahu havárie = ohraničení látky, utěsnění 

trhlin, přečerpávání látky, sorbce  

• průběžně vyhodnocovat situaci a přijímat operativně nutná opatření  
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Zóny a jejich význam 

 

Nebezpečná zóna je vymezený prostor bezprostředního ohrožení života a zdraví účinky 

mimořádné události; prostor této zóny ohraničuje hranice nebezpečné (bezpečnostní) zóny; 

vymezuje se zpravidla při ohrožení nasazených sil a prostředků účinky nebezpečných látek 

nebo jiných charakteristických nebezpečí (pád předmětů); je to zóna, kde platí z hlediska 

ochrany životů a zdraví režimová opatření, např. ochranné prostředky, stanovená doba 

pobytu včetně řízeného vstupu a výstupu z této zóny. 

 

Vnější zóna = je určena k uzavření místa události, je v ní umístěn nástupní a 

dekontaminační prostor, provádí se zde např. evakuace. 

 

Týlový prostor = slouží k soustředění S a P potřebných u zásahu, je v dostatečné 

vzdálenosti od NZ, tvoří ho seřaďovací a vystrojovací stanoviště, z tohoto prostoru (z vozidel) 

se nosí potřebné TP na hranici NZ, hasiči si oblékají OO a DP, občerstvují se zde a 

odpočívají. 

 

Nástupní prostor = sousedí s NZ, jeho součástí je kontrolní bod, kde velitel nástupního 

prostoru provede kontrolu vystrojenosti, (kontrolu tlaku v láhvi, zapíše čas apod.) a vydá 

povel ke vstupu do NZ. 

 

Dekontaminační prostor = je umístěn těsně na hranici NZ (směrem do nebezpečné 

zóny), osoby a materiál které opouští NZ se musí podrobit dekontaminaci. Obsluha může 

použít o jeden stupeň nižší ochranu než jakou používají hasiči pracující v NZ 

 

• zvážit nutnost zachytávat dekontaminovanou vodu   

• dekontaminaci provádět po směru větru   

• pozor na dekontaminaci od látek které nesmí přijít do styku s vodou (vytřepávat, 

otírat, vysávat)  

• nejčastěji se bude provádět pravděpodobně dekontaminace tlakovou vodou (postřik, 

nanesení _saponátu, postřik = opakujeme ještě jednou)             

• oděvy po svléknutí odložíme do pytlů PVC, které jsou v každé brašně s OO   
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8 Návrh zásahů JPO u dopravních  nehod v silniční dopravě 
s nebezpečnou věcí 

 
 
Činnost jednotek HZS MSK při  úniku nebezpečné látky na území okresu 

Bruntál    
  

Událost v hasebním obvodu stanice Bruntál 

  

Podrobný popis jednotlivých činností 

  

Na místo je vyslána jednotka HZS MSK ze stanice Bruntál - I. vůz CAS 24 T815 (1+3), 

II. výjezd CAS 32 T815 (1+1), CHEA (1+1) - nejméně 8 osob a dále I. vůz z místně  nejbližší 

příslušné stanice s CAS 24 T815 (1+3). Celkem 12 osob. 

  

Při příjezdu jednotky HS Bruntál na místo mimořádné události provádí jeho osádka 

případnou záchranu a evakuaci osob a zjišťuje maximální množství informací o uniklé látce a 

místě zásahu  (vč. informační podpory z CTV). Po příjezdu řídícího důstojníka předá velitel 

prvního vozu velení a všechny zjištěné informace. Do příjezdu řídícího důstojníka je velitelem 

zásahu velitel chemické jednotky =  velitel I.vozu HS Bruntál. Velitel II. výjezdu se stává 

velitelem týlového a nástupního prostoru. Zodpovídá dle rozsahu havárie za dostatek S a P, 

připravenost dalších zasahujících hasičů pro střídání, občerstvení atd. Chemická jednotka 

zahájí rutinní zásah. 
 

Činnosti chemické jednotky: 
 

Velitel I.vozu HS Bruntál je do převzetí zásahu ŘD velitelem zásahu, poté se stává 

velitelem nebezpečné zóny. ŘD po příjezdu na místo zásahu informuje všechny zúčastněné o 

převzetí zásahu.  
 

Velitel II.výjezdu HS Bruntál se stává velitelem týlového a nástupního prostoru - tuto 

funkci - velitel nástupního prostoru - převezme velitel I.vozu HS Krnov / Rýmařov.   
  

Velitel  I.vozu HS Krnov / Rýmařov po příjezdu přebírá funkci – velitel nástupního 

prostoru. 
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Po příjezdu k místu zásahu, kdy nevíme o jakou látku se jedná, zůstáváme stát cca 100 

m od místa úniku – vítr musí být v zádech jednotky. Všichni strojníci si  vezmou na záda DP 

(strojník a technik CHS / TS CHEA z CHEA, strojník a VD CAS 32 z CAS 32, strojník 

I.vozu z I. vozu a strojník II.výjezdu z  II.výjezdu  = v případě obsazení I. vozu a II. výjezdu 

jednotkou 1+3 je možné vzít DT od č.3 a č.4.   

  

Dle konkrétní situace (bude záležet na tom, jestli se jedná o zásah na frekventované 

komunikaci nebo někde jinde) strojník z 1.vozu uzavře prostor z příjezdové strany a následně 

z dalších potřebných směrů. Použije výstražné kužely; vytyčovací fólii; světelnou, skládací 

zábranu; výstražné blikající světlo; dopravní značky z CHEA. V noci pak ještě, je-li potřeba, 

osvětlí nástupní a týlový prostor pomocí výsuvného stožáru 2 x 1 000 W. Strojník zodpovídá 

za to, že nepovolané osoby nebudou vstupovat do ohraničených prostor (spolupráce s PČR, 

MP, osádkou 1.vozu místní jednotky do doby jejího nasazení atd.).  

  

Strojník a VD z II.výjezdu vezmou plachtu PVC z CHEA 5 x 5m a rozloží ji na 

vhodném místě,  místo určí  velitel nebezpečné zóny. Týlový prostor začíná od plachty, na 

které se převlékají hasiči do ochranných oděvů (dále jen OO) směrem k zásahovým vozidlům. 

  

Č.1, č.2, z  I.vozu  HS Bruntál a č.1,č.2 z 1. vozu  HS Krnov / Rýmařov si  vezmou   4  OO  z  

1.vozu (OPCHO) anebo všechny 4 z CHEA (Drager Team Master Pro) – vše záleží na 

konkrétní situaci. Bude-li okamžitě jasné, že budeme ucpávat a lze předpokládat přímý 

kontakt s NL, tak si raději vezmeme OO z CHEA, protože Dragery poskytují lepší ochranu. 

Hasiči se začnou svlékat z převlečníku (měli na sobě DP, převlečník, protože takto přijeli k 

zásahu). Svlečené věci odloží na jedné půlce plachty, aby je bylo možné při nepřízni počasí 

(déšť, sníh, silný vítr) druhou půlkou plachty přikrýt a tímto ochránit.  

  

S oblékáním do OO jim pomáhá strojník a VD I. vozu HS Krnov / Rýmařov a strojník 

s VD z II. výjezdu (4 : 4). Strojník z 1. vozu HS Krnov / Rýmařov než začne pomáhat s 

oblékáním do OO tak v noci je-li třeba, osvětlí týlový prostor pomocí výsuvného stožáru   2 x 

1 000 W. Všichni mají k ruce svého pomocníka a takto máme okamžitě připravené 2 skupiny 

v OO. Jedna dvojice jde do NZ, druhá jistí  a zajišťuje trojnásobnou ochranu nebo do NZ jdou 

tři a jeden jistí nebo jdou do NZ všichni čtyři a jistí se navzájem, dle situace a potřeby. 
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Technik CHS/TS bude mít na starost dekontaminační prostor a dále provádí výměnu 

DP, případně náhradních vzduchových lahví, pomáhá veliteli nástupního prostoru nebo 

pomáhá při svlékání částečně dekontaminovaných OO – zkrátka tam, kde je to třeba a tam 

kde může být s ohledem na svou odbornost nápomocen. Technik spojového oddělení zajišťuje 

spojení, informační podporu  a pomáhá s evidencí pobytu hasičů v NZ.  

  

Předpokládáme, že v 95 % případů nebudeme měnit své postavení, tzn. že se více 

nepřiblížíme k předpokládanému místu zásahu, takže strojník a technik CHS/TS z CHEA po 

příjezdu na místo zásahu po určení velitelem NZ vytýčí hranici NZ, nástupní prostor a 

připraví trojnásobnou požární ochranu. S ohledem na vlastní bezpečnost volíme raději větší 

vzdálenost od místa úniku, byť nám pravidla taktiky zásahu dovolují více se přiblížit. K 

vytýčení hranice NZ a nástupního prostoru použijeme hadici „C“, je to rychlé, zřetelné a 

odolné povětrnostním vlivům. 

  

Trojnásobná požární ochrana se připravuje při hrozícím nebezpečí nekontrolovaného 

vznícení unikající látky, nebo když nebyla látka dosud identifikována. Jedná se o přípravu k 

rychlému zásahu a k možnému kombinovanému hašení, pokud není  jisté, které z hasiv bude 

dostatečně účinné. Potřebné TP připravujeme na hranici NZ a to tak, aby v případě potřeby 

bylo možné co nejdříve začít provádět hasební zásah (připravené 2ks PG6 a hadicové vedení 

pro vodu dostatečně dlouhé = např. koše s hadicemi, turbo proudnici a pěnotvornou proudnici. 

Podle konkrétní situace  se připraví potřebný počet hadic a vhodná proudnice). 

  

Strojník a technik CHS/TS z CHEA začnou navážet k hranici NZ do dekontaminačního 

prostoru (místo určí velitel NZ) vozíky s patřičným vybavením a začnou připravovat 

dekontaminační stanoviště. To připraví u hranice NZ - při výstupu z ní. Dekontaminační 

stanoviště připravují z podkladní plachty 5 x 5 m a dekontaminační vany. Ochranou plachtu 

PVC 5 x 5 m umístí pod nafouknutý rám, rám nafukují záložní vzduchovou lahví, kterou 

vezmou z I.vozu nebo z II.výjezdu (vzduchové láhve z vozíku s ucpávkami šetříme pro 

nafukování ucpávek). Připevní vystýlku, připraví dekontaminační vysokotlakou jednotku, 

elektrocentrálu,  kbelík  se  saponátovým  roztokem a smetáček. Pokud už strojník a VD z II. 

výjezdu skončili s oblékáním osádky I.vozu z Bruntálu a I. vozu z Krnova / Rýmařova  

a strojník a technik CHS/TS z CHEA  ještě nemají dekontaminační stanoviště připraveno, tak 

ho společnými silami dokončí. 
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Pokud by bylo potřeba z jakýchkoliv důvodů velice brzy dekontaminovat může 

dekontaminaci provést č.1 a č.2 z I. vozu Krnova / Rýmařova, kteří plní funkci jistící skupiny 

a jsou připraveni v nástupním prostoru v OO. Kdyby tito museli do NZ, tak v případě nutné 

dekontaminace tuto provede technik CHS/TS a strojník CHEA HS Bruntál - sice ne v 

oblečených OO, ale pouze v převlečníku, DP a chemických rukavicích. Kdyby bylo úplně 

nejhůř, tak dekontaminaci mohou provést strojníci HS Bruntál ve stejných ochranných 

prostředcích. Pokud by selhala technika, tak dekontaminaci můžeme provést pomocí 

vysokotlakého zařízení, které máme na každém I.voze, II.výjezdu. V takovémto okamžiku a v 

takovéto situaci to bereme jako nutnou improvizaci. 

  

V 7. – 8. minutě od příjezdu na místo zásahu vysíláme v OO č.1 a č.2 z I.vozu do NZ,  

je připravena jistící skupina v OO v  nástupním prostoru,  je připraveno dekontaminační 

stanoviště, uzavřeno místo zásahu, vyznačena hranice NZ a nástupního prostoru, začíná se 

připravovat,  je-li to potřeba, trojnásobná požární ochrana . 

 

Velitel   nebezpečné zóny  =  velitel  I.vozu si bezprostředně před vysláním hasičů do 

NZ zapíše  potřebné  údaje  (jméno  hasiče, primární tlak, čas vyslání) Pokud bude na místě 

PPLA lze využít předtištěné formuláře,které v něm jsou, současně oznamuje technikovi 

spojového oddělení do PPLA vyslání první dvojice. Ten pomáhá sledovat dobu pobytu hasičů 

v NZ a informuje velitele nebezpečné zóny o této době, aby ten mohl s dostatečným 

předstihem odvolat skupinu pracující v NZ k dekontaminaci. Pokud nebude na místě PPLA 

musí tuto funkci zastat velitel NP a velitel NZ. 

 

Praktický poznatek: 
  

Hasiči chemické jednotky mají při okolní teplotě 25 0C ve stínu takovou spotřebu 

vzduchu, že mohou v NZ pracovat min. 25 minut a ještě jim zůstává dostatečná zásoba  

vzduchu na  kvalitně provedenou mokrou dekontaminaci. Výše uvedené bylo ověřeno u cca 

15 hasičů. Sbírka č.30 /2006 GŘ říká, že při použití přetlakového OO a VDP při okolní 

teplotě do 25 0C je max. doba pobytu v OO 35 minut. Tento časový údaj souhlasí. 
  

Č.1 a č.2 z I.vozu jdou na průzkum, č.1 a č.2 z I. vozu HS Krnov / Rýmařov sledují 

činnost v NZ = jistí a zajišťují resp. provádějí trojnásobnou požární ochranu. Jistící skupina je  

připravena tak, že v případě potřeby jejího zásahu si hasiči pouze nasadí masku (resp.plicní 

automatiku) a je jim v místě hlavy dopnut OO.  
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Dekontaminovaní hasiči jdou k plachtě PVC s odloženými převlečníky, u plachty jim 

strojníci chráněni chemickými rukavicemi pomohou s vysvlečením OO. Tyto pak uloží do 

připravených pytlů z CHEA, které uzavřou, čímž máme částečně dekontaminované OO 

připravené k transportu na oddělení CHS/TS k provedení úplné dekontaminace. Transport 

provádíme odděleně, tzn. mimo hasiče, nejlépe samostatně vyčleněným vozidlem. Na plachtu 

šlápnou hasiči již vysvlečeni a v ponožkách. Hasiči se oblečou do převlečníků, občerství se, 

odpočinou si a jsou připraveni pro možné další nasazení do NZ, protože mezitím  mohli jít do 

zóny č.1 a č.2 z II.výjezdu, popřípadě hasiči z dalších jednotek. 

  

Strojník I. vozu obsluhuje podle potřeby elektrocentrálu z CHEA, popřípadě z I. vozu a 

s tím související spotřebiče (dekontaminační jednotka, halogenové osvětlení 500 W na 

stožárech, atd.) a spolu s technikem CHS/TS z CHEA připravují potřebné technické 

prostředky na hranici NZ na pokyn velitele NZ a svlékají hasiče z částečně 

dekontaminovaných OO. Toto  provádějí dle potřeby po celou dobu zásahu. Od strojníků 

1.vozu a II.výjezdu  se dále očekává v případě potřeby činnost spojená s obsluhou čerpadel a 

ostatních agregátů, podávání potřebných technických prostředků, svlékání hasičů z částečně 

dekontaminovaných OO a další práce v týlovém prostoru.  
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Závěr 
 

V souvislosti s otevřením hraničního přechodu Vysoká-Bartultovice došlo 

k mnohonásobnému nárůstu kamionové dopravy v okrese Bruntál. Jedná se o hraniční 

přechod bez omezení tonáže, který je často využíván pro nedaleké polské chemické závody. 

Putuje přes něj mnoho látek podléhajících přepravě dohody ADR. Většina kamionů, včetně 

přepravy nebezpečných věcí jezdí ve směru Olomouc, Bruntál, Krnov a Vysoká – 

Bartultovice. Ze statistiky vyplynul velký nárůst nákladní dopravy v okrese a z něj také nárůst 

nehodovosti a zásahů jednotek požární ochrany na mimořádné události s nebezpečnou látkou.  

Vlivem toho musely být jednotky PO dovybaveny mobilní požární technikou, osobními 

ochrannými prostředky a technickými prostředky zajišťujícími možný úspěšný zásah při 

těchto haváriích. Muselo dojít k postupnému doplnění početních stavů na všech hasičských 

stanicích a školení a výcvik byly zaměřeny na zásahy jednotek na tyto události.  

Organizace zásahů na nebezpečnou látku je nastavena na minimální stavy sloužících na 

směnách, které jsou po většinu roku. Při zásahu na NL v rámci minimálních stavů je možno 

využít 12 – 14 příslušníků HZS MSK ÚO Bruntál. Při složitějších a dlouhotrvajících zásazích 

je potřeba povolat jednotku požární ochrany z CHS Ostrava – Zábřeh, která slouží jako 

opěrný bod na zásahy s NL v rámci Moravskoslezského kraje. Dále se povolávají JPO II, 

sloužící při těchto událostek k týlovým pracem. A mimo to se také musí povolávat na 

hasičské stanice příslušníci ze svého osobního volna do služby. Zásahy na mimořádné 

události s NL jsou velmi náročné a specifické na počet lidí, a proto musí být rozhodnutí 

velitele zásahu o povolání dalších sil a prostředků, vzhledem k velké rozloze a dojezdovým 

časům v okrese Bruntál, velmi rychlé. Na jeho vyžádání musí být tedy povolány další síly a 

prostředky, včetně speciální techniky. Je nutno při těchto událostech počítat s hasiči do 

ochranných obleků a se zásobou dýchací techniky. Organizace zásahu na NL při minimálním 

stavu na směnách musí počítat především se záchranou případných zraněných osob, 

průzkumem a zabránění dalšímu úniku NL. Po dojezdech dalších sil a prostředků může 

proběhnout následná likvidace celé události. 

Vybavení jednotek požární ochrany HZS MSK ÚO Bruntál, mobilní požární technikou 

a technickými prostředky, je na zásahy u havárií s nebezpečnou látkou dobře připraveno a na 

dobré úrovni. Při minimálních stavech je možný zásah na únik nebezpečné látky, ale je nutné 

povolání dalších příslušníku do služby z osobního volna a JPO II, popřípadě jednotek požární 

ochrany z CHS Ostrava - Zábřeh k zásahu. 
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U školení a výcviku jednotek požární ochrany je potřeba se zaměřit na provádění 

taktických i prověřovacích cvičení v nočních hodinách. A případně také organizovat častější 

cvičení v součinnosti s jednotkami požární ochrany Polské republiky. 

Také bych navrhoval, aby došlo v České republice k zavedení dobře fungujícího 

systému jako v Polsku, kdy je přeprava NL automaticky hlášena na jejich operační střediska a 

tak je známa jejich předpokládaná trasa přepravy a druh přepravované látky. Při případné 

hlášené mimořádné události, havárie nákladního automobilu s nebezpečnou látkou, mohou 

být velitelé zásahu informování o jakou nebezpečnou látku se jedná a také jaké nebezpečné 

vlastnosti má.  
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Seznamy 
 

Seznam zkratek 
 
IZS     integrovaný záchranný systém  

JPO     jednotky požární ochrany 

HZS MSK CHS Ostrava hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

centrální hasičská stanice Ostrava 

JPO HZS MSK ÚO Bruntál jednotka požární ochrany hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje Územní odbor Bruntál 

OPIS operační a informační středisko 

ADR evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí (z Accord Dangereuses Route) 

HP     hraniční přechod 

VZ     velitel zásahu 

DN     dopravní nehoda 

TP technické prostředky 

NV nebezpečné věci 

NZ nebezpečná zóna 

TP týlový prostor 

NP nástupní prostor 

DP dekontaminační prostor 

OO     ochranný oblek 

SaP     síly a prostředky 

PHP     přenosný hasící přístroj 

CAS     cisternová automobilová stříkačka 

PPLA     protiplynový automobil 

CHEA     chemický automobil 

KHA     kombinovaný hasící automobil 

DT     dýchací technika 

TS     technická služba 

CHS     chemická služba 

ŘD     řídící důstojník
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Obr. č.1: Silniční síť okresu Bruntál [1] 
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Obr. č. 2:  Plošné pokrytí JPO okresu Bruntál [1] 
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Obr. č. 3:  Předurčení JPO pro zásah na NL v okrese Bruntál [1]
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Obr. č. 4: Znázorněny průměrné vypočtené dojezdové časy z HS Krnov [4]  
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Obr. č. 5: Srovnání dojezdových časů za letní období [4] 
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Obr. č. 6: Srovnání dojezdových časů za zimní období [4] 
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Bezpečnostní značky 
 

Pro usnadnění identifikace nebezpečných látek byly přijaty následující bezpečnostní značky 

rozděleny podle jednotlivých tříd nebezpečnosti. 

 
Třída 1  Výbušné látky a předměty  Výlučná třída 
Třída 2 Plyny  Volná třída 
Třída 3  Hořlavé kapaliny  Volná třída 
Třída 4.1  Hořlavé tuhé látky  Volná třída 
Třída 4.2  Samozápalné látky  Volná třída 
Třída 4.3  Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny  Volná třída 
Třída 5.1  Látky podporující hoření Volná třída 
Třída 5.2  Organické peroxidy  Volná třída 
Třída 6.1  Jedovaté látky  Volná třída 
Třída 6.2  Infekční látky  Volná třída 
Třída 7  Radioaktivní látky  Výlučná třída 
Třída 8  Žíravé látky  Volná třída 
Třída 9  Jiné nebezpečné látky a předměty  Volná třída 
 

Tab. č.1: Tabulka tříd nebezpečnosti[11] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(č.1) 
Náchylné k výbuchu. Podtřídy 1.1, 1.2 a 1.3 

Symbol (vybuchující bomba): černý; podklad: oranžový; číslice "1" v dolním rohu 
 

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 1 
Výbušné látky a předměty 
 

              (č.1.4)        (č.1.5)        (č.1.6) 
 Náchylné k výbuchu.                                         Náchylné k výbuchu.                                    Náchylné k výbuchu. 
          Podtřída 1.4                Podtřída 1.5                 Podtřída 1.6 
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NEBEZPEČÍ TŘÍDY 2 
Plyny 
 

(č.2.1) 
Nebezpečí požáru. Hořlavé plyny 

Symbol (plamen): černý nebo bílý; 
podklad: červený;  

číslice "2" v dolním rohu 
 

(č.2.2) 
Nehořlavé, nejedovaté plyny 

Symbol (plynová láhev): černý  
nebo bílý; podklad: 

zelený; číslice "2" v dolním rohu 
 

(č.2.3) 
Jedovaté plyny 

Symbol (lebka na zkřížených kostech): 
černý; podklad: bílý;  

číslice "2" v dolním rohu 
 

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 3 
Hořlavé kapaliny 

(č.3) 
Nebezpečí požáru. 

Symbol (plamen): černý nebo bílý; 
podklad: červený; 

číslice "3" v dolním rohu 
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NEBEZPEČÍ TŘÍDY 4 

(č.4.1) 
Nebezpečí požáru. 

Symbol (plamen): černý; podklad: 
bílý se sedmi svislými červenými 
pruhy; číslice "4" v dolním rohu 

 

(č.4.2) 
Samozápalné látky. 

Symbol (plamen): černý; podklad: 
horní polovina bílá a dolní polovina 

(č.4.3) 
Nebezpečí vyvíjení zápalného plynu při 
styku s vodou. Symbol (plamen): černý 

nebo bílý; 
podklad: modrý; číslice 4 v dolním rohu 

 

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 4.1 
Hořlavé tuhé látky, 

samovolně se rozkládající 
látky a znecitlivěné 

výbušniny 

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 4.2 
Samozápalné látky 

 

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 4.3 
Látky, které ve styku s vodou 

vyvíjejí hořlavé plyny 
 

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 5 

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 5.1 
Látky podporující hoření 

 

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 5.2 
Organické peroxidy 

 

                        (č.5.1)                                                                                                      (č.5.2) 
        Látka podporující hoření                                                                Organický peroxid, nebezpečí požáru 
                                         Symbol (plamen nad kruhem): černý; podklad: žlutý, 
        číslice "5.1" v dolním rohu                                                                     číslice "5.2" v dolním rohu 
 

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 6 
NEBEZPEČÍ TŘÍDY 6.1 

Jedovaté látky 
NEBEZPEČÍ TŘÍDY 6.2 

Infekční látky 

(č.6.1) Jedovatá látka 
Symbol (lebka na skřížených 

kostech): 
černý; podklad: bílý; číslice "6" v 

(č.6.2) Infekční látka 
V dolní polovině bezpečnostní značky mohou být uvedeny 
nápisy: INFEKČNÍ LÁTKA" a "Při poškození nebo úniku 

uvědomte neprodleně veřejné zdravotnické orgány"; Symbol 
(kruh, který je překryt třemi srpky měsíce) a údaje: černé; 

podklad: bílý; číslice "6" v dolním rohu 
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NEBEZPEČÍ TŘÍDY 7 
Radioaktivní látky 

(č.7B) 
Kategorie II – ŽLUTÁ 

 

(č. 7C) 
Kategorie III – ŽLUTÁ 

 

(č. 7A) 
Kategorie I – BÍLÁ 

Radioaktivní látky v kusech 
Symbol (trojlístek): černý; podklad: 

bílý; text (předepsaný): černý v 
dolní polovině bezpečnostní značky: 

"RADIOACTIVE" 
"CONTENTS..." 
"ACTIVITY..."; 

za výrazem "RADIOACTIVE" 
následuje svislý červený pruh; 

      Radioaktivní látky v kusech                                 Radioaktivní látky v kusech 
Symbol (trojlístek): černý; podklad: horní polovina žlutá s bílým okrajem, 

dolní polovina bílá; text (předepsaný): černý v dolní polovině 
bezpečnostní značky: 
"RADIOACTIVE" 
"CONTENTS..." 
"ACTIVITY..."; 

v černě orámovaném poli: "TRANSPORT INDEX" za výrazem 
"RADIOACTIVE" následují 

dva svislé červené pruhy; tři svislé červené pruhy; 
číslice "7" v dolním rohu 

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 8 
Žíravé látky 

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 9 
Různé nebezpečné látky a předměty 
 

(č.8) 
Žíravá látka 

Symbol (kapky padající z jedné zkumavky na kov a z druhé 
zkumavky na ruku): černý; Podklad: horní polovina: bílá; 

dolní polovina: černá s bílým okrajem; číslice "8" v dolním 
rohu 

 

(č.9) 
Různé látky a předměty s jiným nebezpečím. 

Symbol (sedm svislých pruhů v horní polovině): černý; 
podklad: bílý; podtržená číslice "9" v dolním rohu 
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Číselné označení nebezpečných látek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Význam identifikačního čísla nebezpečnosti: 
 
2 uvolňování plynů pod tlakem nebo chemickou reakcí 

3 vznětlivost par kapalin a plynů 

4 hořlavost tuhých látek 

5 oxidační účinky (podporuje hoření) 

6 jedovatost (toxicita) 

7 radioaktivita 

8 žíravost 

9 nebezpečí samovolné prudké reakce 

 

Je-li před kombinací čísel označení X, znamená to, že látka nesmí přijít do styku s vodou. 

Jestliže jsou číslice zdvojeny a nebo ztrojeny, znamená to stupňování nebezpečí. 

 
Několik příkladů použití KEMLER - kódu: 
 
20 dusivý plyn, nebo plyn bez vedlejšího rizika 

22 podchlazený zkapalněný plyn 

223 podchlazený zkapalněný plyn, hořlavý 

30 hořlavá kapalina 

33 lehce hořlavá kapalina (teplota vzplanutí pod 230C) 

X333 samozápalná kapalina nebezpečně reagující s vodou

Obr. č. 5: Výstražná tabule s UN a Kemler kódem 
 

Jednotlivým nebezpečným látkám je přiřazeno čtyřmístné 

identifikační číslo – tak zvaný UN – kód. Uvedené číslo je 

umístěno na výstražné tabuli o rozměrech 300 x 400 mm, a 

sice v její dolní polovině. V horní polovině je umístěno 

identifikační číslo nebezpečnosti, tzv.Kemler - kód. 

 

Číslice 33 označuje nebezpečnost látky (KEMLER - kód) 

Číslice 1203 představuje identifikační číslo látky (UN - kód) 
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Příklady označování vozidel při přepravě nebezpečných věcí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 6: Obecné označení motorového vozidla přepravujícího nebezpečné látky. 

Obr. č. 7: Přeprava jednoho druhu nebezpečné látky. 
 

Obr. č. 8: Označení motorového vozidla přepravujícího více druhů nebezpečných látek [11]. 
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Manipulace s nebezpečnými látkami 
 
Pro rychlé posouzení nebezpečí a při havárii nebezpečných látek jsou používány další 

informační systémy. 

 
Systém DIAMANT 
 
Systém převzatý z USA, kde je také nejvíce používán. Slouží k označování obalu 

nebezpečných látek. Umožňuje jednoduchou orientaci o vlastnostech a nebezpečí látky. Nedá 

se však použít pro přímou identifikaci nebezpečné látky. Označování se provádí nálepkou ve 

tvaru čtverce. Tato nálepka se pak lepí pootočena o 450, to znamená na vrchol. Tento čtverec 

je rozdělen na čtyři čtvercová pole, která se odlišují barvou a významem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  Prázdné pole - k hašení lze použít vodu. 
W Voda k hašení se nesmí použít, látka reaguje s vodou. 

OXY Látka působí jako silné okysličovadlo. 
ALK Silná zásada 
COR Velké korozivní (žíravé) účinky 
ACID Silná kyselina 

Obr. č. 9: Tvar nálepky DIAMANT. 
 

Nebezpečí poškození zdraví 
 

Specifické nebezpečí 
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Systém HAZCHEM 
 
Tento informační systém se používá ve Velké Británii. Také není určen pro identifikaci 

nebezpečných látek, ale pro přijetí opatření při nehodě. Kód je tvořen jednou číslicí a 

skupinou písmen. Číslice označuje vhodnou hasební látku. První písmeno určuje stupeň 

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

použito druhé písmeno, může to být pouze "E", pak je nutné zvážit potřebu evakuace. 

 

Některé písmena v kódech jsou ohraničena rámečkem a barva písma je v obráceném pořadí 

(negativ). Tyto obrácené barevné kódy signalizují, že v případě nehořlavé nehody nevzniká 

toxické nebezpečí, nastává pouze rozlití. Kódy v obráceném barevném pořadí se používají 

jako upozornění pro policejní nebo jiné záchranné služby, které jsou seznámeny se systémem 

značení, ale nevozí na místo nehody dýchací přístroje. Použití obráceného kódu ukazuje, že za 

určených okolností mohou být některá opatření provedena bez rizika ohrožení pro osoby, 

které je provádějí (např:. uzavření netěsnícího ventilu nebo záchrana ohrožené osoby). 

Vzhledem k tomu, že při přepravě nebezpečných látek se vyskytují i další rizika ohrožení, 

musí osoby, které nejsou patřičně vybaveny ochrannými prostředky ihned opustit prostor 

jakmile byla zahájena ochranná opatření. 

Nebezpečí požáru 
 

Nebezpečí spontánní reakce 
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Příklad použití HAZCHEMu 
 
 
 
 
 
Číslice "1" znamená použití vodního proudu a písmeno "T" nutnost použití dýchacího 
přístroje. 
 
 
  
Číslice:            1 - VODNÍ PROUD   2 - VODNÍ MLHA   3 - PĚNA   4 - SUCHÁ HASIVA 

Tab. č. 2:  Informační systém Hazchem[11]  
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OZNAČOVÁNÍ OBALŮ S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI 
 
 
Informace pro označení na obalu nebezpečné chemické látky nebo chemického přípravku se 

skládá z grafického výstražného symbolu nebezpečnosti (piktogramu), slovního označení 

nebezpečnosti, R-vět, označujících specifickou rizikovost chemických látek, a S-vět, 

vyjadřujících standardní pokyny pro bezpečné nakládání s chemickými látkami. 

 

 

 
 
 
 



Příloha č. 7 

Přeprava nebezpečných věcí v ÚO Bruntál 2 
Michal Kostroš 

 
 

 
 
 
STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST  
(R-VĚTY) 
 
Jednoduché R-věty 
 
R 1 Výbušný v suchém stavu 
R 2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení 
R 3 Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení 
R 4 Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny 
R 5 Zahřívání může způsobit výbuch 
R 6 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu 
R 7 Může způsobit požár 
R 8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár 
R 9 Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem 
R 10 Hořlavý 
R 11 Vysoce hořlavý 
R 12 Extrémně hořlavý 
R 14 Prudce reaguje s vodou 
R 15 Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny 
R 16 Výbušný při smíchání s oxidačními látkami 
R 17 Samovznětlivý na vzduchu 
R 18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem 
R 19 Může vytvářet výbušné peroxidy 
R 20 Zdraví škodlivý při vdechování 
R 21 Zdraví škodlivý při styku s kůží 
R 22 Zdraví škodlivý při požití 
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R 23 Toxický při vdechování 
R 24 Toxický při styku s kůží 
R 25 Toxický při požití 
R 26 Vysoce toxický při vdechování 
R 27 Vysoce toxický při styku s kůží 
R 28 Vysoce toxický při požití 
R 29 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou 
R 30 Při používání se může stát vysoce hořlavým 
R 31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami 
R 32 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami 
R 33 Nebezpečí kumulativních účinků 
R 34 Způsobuje poleptání 
R 35 Způsobuje těžké poleptání 
R 36 Dráždí oči 
R 37 Dráždí dýchací orgány 
R 38 Dráždí kůži 
R 39 Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků 
R 40 Podezření na karcinogenní účinky 
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí 
R 42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování 
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 
R 44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu 
R 45 Může vyvolat rakovinu 
R 46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností 
R 48 Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví 
R 49 Může vyvolat rakovinu při vdechování 
R 50 Vysoce toxický pro vodní organismy 
R 51 Toxický pro vodní organismy 
R 52 Škodlivý pro vodní organismy 
R 53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 
R 54 Toxický pro rostliny 
R 55 Toxický pro živočichy 
R 56 Toxický pro půdní organismy 
R 57 Toxický pro včely 
R 58 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí 
R 59 Nebezpečný pro ozónovou vrstvu 
R 60 Může poškodit reprodukční schopnost  
R 61 Může poškodit plod v těle matky 
R 62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti  
R 63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky 
R 64 Může poškodit kojené dítě 
R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže  
R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě 
R 68 Možné nebezpečí nevratných účinků 
 
Kombinované R-věty 
 
R 14/15 Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů 
R 15/29 Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn 
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R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží 
R 20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití 
R 20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití 
R 21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití 
R 23/24 Toxický při vdechování a při styku s kůží 
R 23/25 Toxický při vdechování a při požití 
R 23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití 
R 24/25 Toxický při styku s kůží a při požití 
R 26/27 Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží 
R 26/28 Vysoce toxický při vdechování a při požití 
R 26/27/28 Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití 
R 27/28 Vysoce toxický při styku s kůží a při požití 
R 36/37 Dráždí oči a dýchací orgány 
R 36/38 Dráždí oči a kůži 
R 36/37/38 Dráždí oči a dýchací orgány a kůži 
R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži 
R 39/23 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování 
R 39/24 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží 
R 39/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití 
R 39/23/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití 
R 39/24/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití 
R 39/23/24/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s 
    kůží a při požití 
R 39/26 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování 
R 39/27 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží 
R 39/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití 
R 39/26/27 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při 
    styku s kůží 
R 39/26/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při 
    požití 
R 39/27/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při 
    požití 
R 39/26/27/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, 
    styku s kůží a při požití 
R 40/20 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování 
R 40/21 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží 
R 40/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při požití 
R 40/20/21 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s 
    kůží 
R 40/20/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití 
R 40/21/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití 
R 40/20/21/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s 
    kůží a při požití 
R 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží 
R 48/20 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
    vdechováním 
R 48/21 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
    stykem s kůží 
R 48/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
    požíváním 
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R 48/20/21 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
    vdechováním a stykem s kůží 
 
R 48/20/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
    vdechováním a požíváním 
R 48/21/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
    stykem s kůží a požíváním 
R 48/20/21/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
    vdechováním, stykem s kůží a požíváním 
R 48/23 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním 
R 48/24 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží 
R 48/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním 
R 48/23/24 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
    vdechováním a stykem s kůží 
R 48/23/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
    vdechováním a požíváním 
R 48/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s 
    kůží a požíváním 
R 48/23/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
    vdechováním, stykem s kůží a požíváním 
R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky 
    ve vodním prostředí 
R 51/53 Toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 
    vodním prostředí 
R 52/53 Škodlivý pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 
    vodním prostředí 
R 68/20 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování 
R 68/21 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží 
R 68/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při požití 
R 68/20/21 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku 
    s kůží 
R 68/20/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku 
    s kůží a při požití 
R 68/21/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití 
R 68/20/21/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, při styku 
    s kůží a při požití 
 
STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ   
(S-VĚTY) 
 
Jednoduché S-věty 
 
S 1 Uchovávejte pod uzamčením 
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 
S 3 Uchovávejte v chladnu 
S 4 Uchovávejte mimo obytné objekty 
S 5 Uchovávejte pod..., (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor) 
S 6 Uchovávejte pod ., (inertní plyn specifikuje výrobce, dovozce a distributor) 
S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený 
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S 8 Uchovávejte obal suchý 
S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě 
S 12 Neuchovávejte obal těsně uzavřený 
S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 
S 14 Uchovávejte odděleně od ..., (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce, dovozce a 
    distributor) 
S 15 Chraňte před teplem 
S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření 
S 17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů 
S 18 Zacházejte s obalem opatrně o opatrně jej otevírejte 
S 20 Nejezte a nepijte při používání 
S 21 Nekuřte při používání 
S 22 Nevdechujte prach 
S 23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce, dovozce 
    a distributor) 
S 24 Zamezte styku s kůží 
S 25 Zamezte styku s očima 
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 
S 27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení 
S 28 Při styku s. kůží okamžitě omyjte velkým množstvím ..., (vhodnou kapalinu 
    specifikuje výrobce, dovozce a distributor) 
S 29 Nevylévejte do kanalizace 
S 30 K tomuto výrobku nikdy nepřilévejte vodu 
S 33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny 
S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem 
S 36 Používejte vhodný ochranný oděv 
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice 
S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích 
    orgánů 
S 39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej 
S 40 Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte ...., (specifikuje 
    výrobce,dovozce a distributor) 
S 41 V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy 
S 42 Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně 
    dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce, dovozce a distributor) 
S 43 V případě požáru použijte ..., (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud 
    zvyšuje riziko voda, připojte "Nikdy nepoužívat vodu") 
S 45 V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li 
    možno, ukažte toto označení) 
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 
S 47 Uchovávejte při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce, dovozce a 
    distributor) 
S 48 Uchovávejte ve zvlhčeném stavu ..., (vhodnou látku specifikuje výrobce, dovozce o 
    distributor) 
S 49 Uchovávejte pouze. v původním obalu 
S 50 Nesměšujte s ..., (specifikuje výrobce, dovozce a distributor) 
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách 
S 52 Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy 
S 53 Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce 
S 56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo 
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    nebezpečných odpadů 
S 57 Použijte vhodný obal, k zamezení kontaminace životního prostředí 
S 59 Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci 
S 60 Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad 
S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní 
    listy 
S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento 
    obal nebo označení 
 
Kombinované S-věty 
 
S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 
S 3/7 Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě 
S 3/9/14 Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od ... (vzájemně se 
    vylučující látky uvede výrobce) 
S 3/9/14/49 Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě 
    odděleně od ... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce) 
S 3/9/49 Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě 
S 3/14 Uchovávejte na chladném místě, odděleně od ... (vzájemně se vylučující látky uvede 
    výrobce) 
S 7/8 Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý 
S 7/9 Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě 
S 7/47 Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující ... °C (specifikuje výrobce) 
S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání 
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima 
S 29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě 
    zvláštních nebo nebezpečných odpadů 
S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice 
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo 
    obličejový štít 
S 36/39 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít 
S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít 
S 47/49 Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující ... °C (specifikuje 
    výrobce) 
 
 
 


