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1 Úvod 

 
V současné době patří přeprava nákladů po silnici k nejvíce zastoupenému typu. 

Důvodem je velká efektivita, hlavně z hlediska časového, protože pozemní přeprava je 

relativně rychlá vzhledem k přepravovanému množství materiálu. S otevřením 

Schengenského prostoru se zvýšilo množství pohybujících nákladních vozidel na území 

našeho státu a Česká republika se tak stala částečně tranzitní zemí. Vozidla přepravců jsou 

zastoupena jak tuzemskými, tak zahraničními provozovateli. S nárůstem počtu nákladních 

automobilů se také zvyšuje množství přepravovaných nebezpečných látek a tím i rizika 

souvisejícího s jejich přepravou. 

Jedním z druhů nákladů jsou látky přepravované cisternovými automobily. Může se 

jednat o látky sypké, kapalné i plynné. Největší zastoupení v této kategorii mají hořlavé 

kapaliny, které jsou považovány z pohledu evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí (ADR) za látky nebezpečné. Aby se omezilo riziko havárií těchto vozidel, 

absolvují řidiči pravidelná školení v oblastech pravidel silničního provozu i přepravy 

nebezpečných látek – školení ADR. Tato školení jsou prováděna osobami způsobilými 

k provádění těchto školení a jsou zakončena přezkoušením. 

Nehody cisternových vozidel přepravujících nebezpečné látky bývají komplikované  

a často jsou doprovázeny úniky přepravovaných látek nebo požáry ohrožující nejen řidiče 

vozidla, účastníky silničního provozu, životní prostředí, ale i zasahující jednotky při likvidaci 

těchto mimořádných událostí. Zásahy spojené s likvidaci havarovaných cisteren bývají velice 

složité a časově náročné. Jsou používány speciální technické a ochranné prostředky  

a specifická těžká technika při manipulaci a vyprošťování cisteren. 

Cílem této práce je popsat konstrukční prvky vybrané cisterny a dále specifikovat 

postupy a použití technických prostředků při manipulaci s havarovanými cisternami. 
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2 Rešerše 

 
Sdělení č.13/2009 Sb., Ministerstva zahraničních věcí kterým se doplňují sdělení  

č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb.m.s., č. 6/2002 Sb.m.s., 

č. 65/2003 Sb.m.s., č. 77/2004 Sb.m.s., č. 33/2005 Sb. M.s., č. 14/2007 Sb. M.s. a č. 21/2008 

Sb. M.s o vyhlášení přijetí změn a doplňků „P řílohy A – Všeobecná ustanovení týkající se 

nebezpečných látek a předmětů“ a „P řílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích  

a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). 

 

Sdělení představuje samotnou dohodu ADR a vykonávací předpisy v příloze  

A: Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a v příloze  

B: Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě. 

 

 

CMS Trend spol s r.o.. Bezpečne s nebezpečnými vecami 2007: Učebnica pre účastníkov 

školenia o přepravě nebezpečných vecí cestnou dopravou. [s.l.] : [s.n.], 2007. 132 s. 

 

Publikace zpracovává přehlednou formou rozsáhlý předpis ADR. Je určena pro 

školení řidičů, které seznamuje se všeobecnými předpisy a předpisy souvisejícími s přepravou 

nebezpečných věcí. 

 

ŠKUTA, Petr. Transeurope Bohumín., PETŘÍK, Dalibor. Titanum Ostrava., BLAHO, Alois. 

Omega Servis Holding a.s. Želatovice. 

 

Představitelé firem, které se zabývají cisternovou přepravou a přepravou 

nebezpečných látek. Zástupci těchto společností mi poskytli důležité informace v oblasti 

konstrukce cisteren ke zpracování této bakalářské práce. 
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3 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

(ADR) 

V zájmu snížení dopadu rizik vyplývajících ze silniční přepravy nebezpečných věcí, 

přijala OSN souhrn doporučení, kterými upravuje podmínky přepravy nebezpečných věcí 

jednotlivými druhy dopravy. Oranžová kniha (Orange-Book) obsahuje doporučení Komise 

expertů na přepravu nebezpečných věcí, týkajících se hlavně jejich způsobu zařazování  

a rozdělování do jednotlivých tříd nebezpečí, UN čísel, předpisů na balení a označování, 

předpisů na konstrukci a zkoušky přepravních prostředků [1]. 

 

3.1 Nebezpečné věci 

Za nebezpečné věci jsou považovány ve smyslu dohody ADR látky a předměty, které 

svými vlastnostmi (výbušnost, hořlavost, jedovatost, možnost vyvolání infekce, radioaktivita, 

žíravost) v případě nedodržení stanovených podmínek nebo nehody dopravního  

či přepravního prostředku, mohou ohrozit některou složku životního prostředí, bezpečnost, 

zdraví a majetek ostatních účastníků silničního provozu [1]. 

 

3.2 Zařazení látek do tříd 

Dohoda ADR rozlišuje následné třídy nebezpečných věcí [13]: 

Třída 1 Výbušné látky a předměty 

Třída 2 Plyny 

Třída 3 Hořlavé kapaliny 

Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé 

výbušné látky 

Třída 4.2 Samozápalné látky 

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

Třída 5.1 Látky podporující hoření 

Třída 5.2 Organické peroxidy 

Třída 6.1 Toxické látky 

Třída 6.2 Infekční látky 

Třída 7 Radioaktivní látky 
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Třída 8 Žíravé látky 

Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty 

 

Ke každé položce v různých třídách je přiřazeno UN číslo. Používají se následující 

druhy položek [13]: 

A. Samostatné položky pro přesně definované látky nebo předměty, včetně  

 položek pokrývajících více isomerů, např.: 

 UN 1090 ACETON 

 UN 1104 AMYLECETÁTY 

B. Druhové položky pro přesně definované skupiny látek nebo předmětů, které  

 nejsou j.n. položkami, např.: 

 UN 1133 LEPIDLA 

 UN 1266 VÝROBKY KOSMETICKÉ 

C. Specifické j. n. položky zahrnující skupiny látek nebo předmětů určité  

 chemické nebo technické povahy, jinde nejmenované, např.: 

 UN 1477 DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, J.N. 

 UN 1987 ALKOHOLY, J.N. 

D. Všeobecné j.n. položky zahrnující skupiny látek nebo předmětů, mající jednu  

 nebo více všeobecných vlastností, jinde nejmenované, např.: 

 UN 1325 LÁTKA, HOŘLAVÁ, TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N. 

 UN 1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. 

 

Položky definované pod písmeny B, C a D se označují jako hromadné položky. 

 

3.3 ADR a legislativa ČR 

Evropská dohoda o ADR vychází doporučení OSN. Byla ustanovena 30. září 1957 

v Ženevě pod patronátem Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) a do platnosti 

vstoupila 29. ledna 1968. Členské země EU ji přijaly jako základní předpis na přepravu 

nebezpečných věcí mezi členskými zeměmi EU. Stále větší počet nečlenských států EU má 

tuto dohodu přijaté do své vnitrostátní legislativy. ADR se skládá ze samostatné dohody  

a vykonávacích předpisů skládajících se z příloh A a B. 
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Československá republika přistoupila k této dohodě roku 1986, která byla zveřejněna 

ve vyhlášce Ministerstva zahraničních věcí č. 64/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Dohoda ADR je zakotvena v zákoně č. 111/1994 Sb., O silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů, kde se Česká republika zavazuje tuto dohodu plnit. 

ADR je mezistátní dohoda a na kontrolu jejího dodržování neexistuje žádný orgán, 

který by si ho vynucoval. V reálných případech jsou kontroly dodržování plnění této dohody 

provozovány smluvními stranami ADR. Nedodržení může vyústit v uložení sankcí národními 

orgány podle jejich vnitrostátních právních předpisů. Samotná ADR žádné sankce 

nestanovuje. 

 

3.4 Územní platnost ADR 

Dohoda ADR je používána jako mezinárodní a vztahuje se na přepravy nebezpečných 

látek prováděné po území nejméně dvou členských států. ADR není uzavřená dohoda, a proto 

k ní přistupují stále nové státy. V současné době platí na území 44 států Evropy, Asie  

a Afriky. 

Zahraniční přepravce může provozovat silniční dopravu na území České republiky  

a na místa ležící mimo území České republiky, jen na základě přiděleného vstupního 

povolení. O vstupních povoleních rozhoduje Ministerstvo dopravy. 
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4 Cisterny 

Cisterny jsou nádrže, včetně jejich obslužného a konstrukčního vybavení, umístěné na 

silničním nebo železničním vozidle. Slouží na přepravu kapalných, plynných práškových 

nebo granulovaných látek. Látka podléhající ADR může být přepravována v nesnímatelných 

cisternách pouze tehdy, pokud je ve sloupci 12 tabulky A v kapitole 3.2 ADR uveden kód 

cisterny podle 4.3.3.1.1 a 4.3.4.1.1. [13]. 

Všechny požadavky uvedené v tabulce A kapitoly 3.2 ADR představují minimální 

požadavky, které je nutno splnit proto, abychom mohli přepravit danou látku v cisterně. 

Všechny požadavky na konstrukci cisteren jsou uvedeny v kapitolách 4, 6 a 9 dohody ADR. 

Protože existuje mnoho přepravovaných látek, které mají specifické nároky na 

konstrukci cisteren, nelze vytvořit jednotný systém jejich zatřízení. Je mnoho kritérií, podle 

kterých je možno cisterny třídit. Podle ADR lze cisterny třídit na základě: 

- konstrukčního řešení a spojení s vozidlem, 

- materiálu, ze kterého je cisterna vyrobena, 

- charakteru převážené látky. 

V dalších kapitolách se budu věnovat roztřídění cisteren podle jednotlivých kritérií. 

 

4.1 Dělení cisteren podle konstrukčního řešení 

 
Nesnímatelná cisterna (Obr. 1) je cisterna s objemem větším než 1000 litrů trvale 

připevněná k vozidlu nebo která tvoří neoddělitelnou část rámu téhož vozidla [1]. 

 

 

 Obr. 1 Nesnímatelná cisterna 

 



 

 7 

Snímatelná cisterna (Obr. 2) je cisterna s objemem větším než 450 litrů, se kterou se 

může manipulovat jen když je vyprázdněná, a která není konstruována na převoz a překládku 

nebezpečných látek, pokud nejsou vyloženy [1]. 

 

 

 Obr. 2 Snímatelná cisterna [5] 

 

Cisternový kontejner (Obr. 3) znamená část dopravního zařízení splňující definici 

kontejneru vybaveného cisternou včetně vybavení na ulehčení manipulace s ním. Cisternový 

kontejner se používá na přepravu kapalných plynných, práškových a granulovaných látek. Při 

přepravě plynů s vnitřním obsahem více než 0,45 m3 [1]. 

 

 

 Obr. 3 Cisternový kontejner 
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Bateriová vozidla (Obr. 4) jsou vozidla složené z článků např. ocelové tlakové láhve, 

válce, sudy, cisterny, které jsou navzájem spojeny potrubím a natrvalo připevněny k dopravní 

jednotce. Bateriové vozidlo je určené na přepravu plynů (třída 2). Objem článků je více než  

450 litrů [1]. 

 

 

 Obr. 4 Bateriové vozidlo [5] 

 

Přemístitelná cisterna (Obr. 5) je víceúčelová cisterna s vnitřním objemem více než 

450 litrů, složená z nádrže, vybavená obslužným a konstrukčním zařízením umožňující 

mechanickou manipulaci s ní i když je naplněná [1]. 

 

 

 Obr. 5 Přemístitelná cisterna [14] 

 

Vícečlánkový kontejner na plyn (MEGC) (Obr. 6) je přepravní jednotka složená 

z článků, které jsou navzájem propojené potrubím a uložené v rámu. Za články 

vícečlánkového kontejneru na plyn se považují lahve, velké nádoby ve tvaru válce, tlakové 

sudy, svazky lahví a také cisterny na přepravu plynů třídy 2 s vnitřním objemem více než  

450 litrů [1]. 
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 Obr. 6 Vícečlánkový kontejner na plyn (MEGC) [5] 

 

4.2 Dělení cisteren podle materiálu výroby 

 
Podle materiálu, ze kterého jsou cisterny vyrobeny, je můžeme zařadit do několika 

kategorií: 

- kovové, 

- nekovové, 

- kombinované. 

Na všechny jsou kladeny minimální požadavky, které jsou uvedeny v ADR,  

aby mohly přepravovat určené látky. 

 

Kovové cisterny mohou být zhotoveny ze železa, kvalitních vysocelegovaných 

nerezavějících ocelí nebo z barevných kovů, hlavně hliníku a jeho slitin. Požadavky na 

materiály a konstrukci svařovaných nesnímatelných cisteren jsou uvedeny v článku  

6.8.5 ADR [1]. 

 

Nekovové cisterny mohou být v souladu s ADR zhotovené jen z vyztužených 

plastických hmot – laminátu označovaných FRP. V těchto cisternách nesmí být použitý 

vytápěcí systém. Na cisterny jsou kladeny zvláštní požadavky, které jsou obsaženy v článku 

6.9 ADR [1]. 

 

Kombinované cisterny jsou zpravidla zhotovené z různých kovových materiálů, buď 

ve vzájemné kombinaci nebo kovové s vnitřní vrstvou z jiného materiálu, jako je plast, smalt, 

guma, živice [1]. 
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4.3 Dělení podle charakteru přepravované látky 

- Cisterny na přepravu plynů (Obr. 7), 

- Cisterny na přepravu kapalin (Obr. 8), 

- Cisterny na přepravu sypkých materiálů (Obr. 9), 

- Podtlakové cisterny na odpady (Obr. 10). 

 

 

Obr. 7 Cisterna na přepravu plynů [5] 

 

Obr. 8 Cisterna na přepravu kapalin 

 

 

 

 

Obr. 9 Cisterna na sypké materiály [5] 

 

Obr. 10 Podtlaková cisterna na odpady [5] 

 
 

4.4 Všeobecné požadavky na konstrukci cisteren 

Požadavky na konstrukci cisteren vycházejí z tabulky 3.2 přílohy A ADR, a jsou 

podrobněji specifikovány v kapitolách věnujících se konstrukci cisteren. 

 

 4.4.1 Kódování cisteren 

Každá cisterna má svůj specifický čtyřmístný kód, který popisuje její konstrukční 

provedení. Látku lze v cisterně přepravovat pokud je v tabulce 3.2.1 A, sloupec 12 dohody 

ADR uveden kód cisterny. Pokud tam není kód cisterny uveden, nelze látku v cisterně 
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přepravovat. Zvlášť se kódují cisterny na přepravu látek třídy 2 a zvlášť se kódují cisterny na 

přepravu látek tříd 3 – 9. Tento kód je uveden v technické dokumentaci k cisterně. 

 
Kódování cisteren pro přepravu látek třídy 2 

 
Tab. 1 Kódování cisteren pro třídu 2[13] 

ČÁST POPIS KÓD CISTERNY 

1 Typ cisterny, 
bateriového 
vozidla nebo 
MEGC 

C = cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC pro stlačené plyny; 
P = cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC pro zkapalněné nebo 
rozpuštěné plyny;  
R = cisterna pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny; 

2 Výpočtový tlak X = hodnota příslušného nejnižšího zkušebního tlaku podle 
tabulky v  4.3.3.2.5; nebo 
22 = nejnižší výpočtový tlak v bar; 

3 Otvory  
(viz 6.8.2.2 
 a 6.8.3.2) 

B = cisterna se spodními plnicími nebo vyprazdňovacími otvory se 
3 uzávěry; nebo bateriové vozidlo nebo MEGC s otvory pod 
hladinou kapaliny nebo pro stlačené plyny; 
C = cisterna s horními plnicími nebo vyprazdňovacími otvory se  
3 uzávěry s otvory pro čistění pod hladinou kapaliny; 
D = cisterna s horními plnicími nebo vyprazdňovacími otvory se  
3 uzávěry; nebo bateriové vozidlo nebo MEGC bez otvorů pod 
hladinou kapaliny; 

4 Pojistné ventily/ 
zařízení 

N = cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC s pojistným ventilem 
podle 6.8.3.2.9 nebo 6.8.3.2.10, která není hermeticky uzavřena; 
H = hermeticky uzavřená cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC 
(viz. oddíl 1.2.1). 

 
  

Příklad rozkódování cisterny třídy 2 [13]: 
 

Px DH 

P – označuje vozidlo pro přepravu zkapalněných nebo rozpuštěných plynů 

x – označuje hodnotu příslušného nejnižšího tlaku pro plyny podle tabulky v  4.3.3.2.5,  

D – znamená, že cisterna je osazena horními plnícími nebo vyprazdňovacími otvory se  

 3 uzávěry 

H – označuje hermeticky uzavřenou cisternu 
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Hierarchie cisteren třídy 2 

Hierarchie cisteren třídy 2 specifikuje použití cisteren jiného typu pro převoz jedné 

látky. Číslice zastoupená značkou „#” musí být rovna nebo větší než číslice zastoupená 

značkou „*“. Tato hierarchie nebere v úvahu zvláštní ustanovení (viz. Oddíly 4.3.5 a 6.8.4) 

pro každou položku [13]. 

 

Tab. 2 Hierarchie cisteren třídy 2 [13] 

Kód cisterny Další kód(y) cisterny(en) povolený(é) pro látky pod tímto kódem 

C*BN C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH 

C*BH C#BH, C#CH, C#DH 

C*CN C#CN, C#DN, C#CH, C#DH 

C*CH C#CH, C#DH 

C*DN C#DN, C#DH 

C*DH C#DH 

P*BN P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH 

P*BH P#BH, P#CH, P#DH 

P*CN P#CN, P#DN, P#CH, P#DH 

P*CH P#CH, P#DH 

P*DN P#DN, P#DH 

P*DH P#DH 

R*BN R#BN, R#CN, R#DN 

R*CN R#CN, R#DN 

R*DN R#DN 
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Kódování cisteren pro převoz látek tříd 3 – 9 

 

Tab. 3 Kódování cisteren tříd 3-9 [13] 

ČÁST POPIS KÓD CISTERNY 

1 Typ cisterny L  = cisterna pro látky v kapalném stavu (kapaliny nebo tuhé látky 
podávané k přepravě v roztaveném stavu); 
S = cisterna pro látky v tuhém stavu (práškovém nebo zrnitém); 

2 Výpočtový 
tlak 

G = nejnižší výpočtový tlak podle všeobecných požadavků  
v 6.8.2.1.14; 
1,5; 2,65; 4; 10; 15 nebo  
21 = nejnižší výpočtový tlak v bar (viz  6.8.2.1.14); 

3 Otvory  
(viz 6.8.2.2.2) 

A = cisterna se spodními plnicími a vyprazdňovacími otvory se 2 
uzávěry; 
B = cisterna se spodními plnicími a vyprazdňovacími otvory se 3 
uzávěry; 
C = cisterna s horními plnicími a vyprazdňovacími otvory jen s 
čistícími otvory pod úrovní hladiny kapaliny; 
D = cisterna s horními plnicími a vyprazdňovacími otvory bez 
jakýchkoliv otvorů  pod úrovní hladiny kapaliny; 

4 Pojistné 
ventily/ 
zařízení 

V = cisterna s odvětrávacím systémem podle 6.8.2.2.6 bez pojistky 
proti prošlehnutí plamene; nebo cisterna, která není odolná proti tlaku 
při výbuchu; 
F = cisterna s odvětrávacím systémem podle 6.8.2.2.6 s pojistkou proti 
prošlehnutí plamene; nebo cisterna odolná proti tlaku při výbuchu; 
N = cisterna s pojistným ventilem podle 6.8.2.2.7 nebo 6.8.2.2.8, která 
není hermeticky uzavřena; taková cisterna může být vybavena 
vakuovými ventily;  
H = hermeticky uzavřená cisterna (viz 1.2.1). 

 

 

Racionální přiřazování kódů ke skupinám látek 

Racionální přiřazování kódů ke skupinám látek je uvedeno v tabulce 4.3.4.1.2 ADR  

a přiřazuje k daným kódům cisteren třídy látek, které se v nich mohou převážet. 

 

Hierarchie cisteren tříd 3 – 9 

Cisterny s kódy cisteren odlišnými od kódů uvedených v tabulce 4.3.4.1.2 nebo 

v tabulce A kapitoly 3.2 mohou být též používány, pokud jakákoli část (číslice nebo písmeno) 

částí 1 až 4 těchto kódů cisteren odpovídá úrovni bezpečnosti nejméně rovnocenné 

odpovídající části kódu cisterny uvedeného v tabulce A kapitoly 3.2, a to podle následujícího 

vzestupného pořadí [13]: 
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Část 1: Typy cisteren 

S → L 

Část 2: Výpočtový tlak 

G → 1,5 → 2,65 → 4 → 10 → 15 → 21 bar 

Část 3: Otvory 

A → B → C → D 

Část 4: Pojistné ventily 

V → F → N → H 

 

Příklad: 

Cisterna s kódem cisterny L10CN je dovolena pro přepravu látky, ke které byl 

přiřazen kód cisterny L4BN. 

 

4.4.2 Typy vozidel pro cisterny 

Typy vozidel pro přepravu jednotlivých nebezpečných látek jsou uvedeny v  tabulce 

3.2.1 A, sloupec 14 ADR. Na tyto vozidla jsou z hlediska ADR kladeny vyšší nároky, které se 

týkají provedení elektrického příslušenství, brzdového systému, prevence nebezpečí požáru, 

omezovače rychlosti a spojovacích zařízení přípojných vozidel. Vozidla jsou podle požadavků 

na konstrukci rozdělena do níže uvedených 6 kategorií podle toho, jaký druh nebezpečné 

látky přepravují: 

- EX/II, 

- EX/III, 

- FL, 

- OX, 

- AT, 

- MEMU. 

 

Všechny požadavky jsou uvedeny v kapitole 9.2 ADR. Označení vozidla podle ADR 

je uvedeno v Osvědčení o schválení vozidel pro přepravu některých nebezpečných věcí a dále 

na Doplňkovém štítku pro vozidla ADR (Obr. 11). 
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 Obr. 11 Doplňkový štítek pro vozidla ADR 

 

Vozidla EX/II nebo vozidla EX/III jsou určena pro přepravu výbušných látek  

a předmětů (třída 1) [2]. 

Vozidla FL jsou určená pro přepravu kapalin s bodem vzplanutí nejvýše 60 °C (kromě 

motorové nafty, plynového oleje a lehkého topného oleje) v nesnímatelných cisternách či 

snímatelných cisternách s vnitřním objemem větším než 1 m3 nebo v cisternových 

kontejnerech či v přemístitelných cisternách s jednotlivým vnitřním objemem větším než  

3 m3 nebo vozidla určená pro přepravu hořlavých plynů v nesnímatelných cisternách či 

snímatelných cisternách s vnitřním objemem větším než 1 m3 nebo v cisternových 

kontejnerech či v přemístitelných cisternách nebo MEGC s jednotlivým vnitřním objemem 

větším než 3 m3. Nebo bateriová vozidla s celkovým vnitřním objemem větším než 1 m3 

určené pro přepravu hořlavých plynů [2]. 

Vozidla OX jsou vozidla určená pro přepravu peroxidu vodíku, stabilizovaného nebo 

peroxidu vodíku, vodného roztoku, stabilizovaného s více než 60 % peroxidu vodíku, 

v nesnímatelných cisternách s vnitřním objemem větším než 1 m3 nebo v cisternových 

kontejnerech či přemístitelných cisternách s jednotlivým vnitřním objemem větším než  

3 m3 [2]. 

Vozidla AT jsou jiná než vozidla EX/III, FL nebo OX, určené pro přepravu 

nebezpečných věcí v cisternových kontejnerech, přemístitelných cisternách nebo kontejnerech 

MEGC s individuálním vnitřním objemem nad 3 m3 nebo v nesnímatelných  

či v snímatelných cisternách s vnitřním objemem větším než 1 m3. Nebo bateriové vozidlo 

s celkovým vnitřním objemem větším než 1 m3 jiné než vozidlo FL [2]. 
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Vozidla MEMU jsou mobilní jednotky na výrobu výbušnin. MEMU znamená jednotku 

nebo vozidlo s namontovanou jednotkou na výrobu a nabíjení výbušnin z nebezpečných věcí, 

které nejsou výbušniny. Jednotka se skládá z různých cisteren a kontejnerů na přepravu volně 

ložených látek a přepravního vybavení včetně čerpadel. MEMU může mít i speciální oddělení 

na zabalené výbušniny [2]. 

 

Tato vozidla musí být podrobena ročním technickým prohlídkám v zemi jejich 

registrace. 

 

4.4.3 Zvláštní ustanovení pro konstrukce cisteren 

Zvláštní ustanovení týkající se konstrukce a výstroje cisteren jsou uvedena v sloupci 

13 tabulky 3.1.2 A. Je-li políčko prázdné, nejsou na cisternu kladeny zvláštní požadavky. Tato 

ustanovení kladou zvláštní požadavky na konstrukční části a výstroj cisteren pro vybrané 

nebezpečné látky. Význam zvláštních ustanovení je vysvětlen v kapitolách 6.8.4 ADR  

a nachází se v příloze 1 této práce. 

 

4.5 Značení cisteren 

Cisterny na přepravu nebezpečných látek, musí být značeny způsobem, které 

předepisuje ADR. Značení cisteren je vykonáváno 2 způsoby. Technickým, kterým se značí 

nádrže a typy vozidel pro přepravu nebezpečných látek a bezpečnostním, které zajišťuje 

označení cisteren bezpečnostními tabulkami a značkami. 

4.5.1 Označení nádrží 

Na každé nádrži musí být upevněn kovový štítek (Obr. 12) odolný proti korozi. Musí 

být trvale připevněn k nádrži na místě snadně přístupném k prohlídce. Většinou tyto štítky 

najdeme na pravé straně cisteren. Na štítku musí být vyraženy nebo jiným podobným 

způsobem vyznačeny minimálně tyto údaje [13]: 

− schvalovací číslo, 

− jméno nebo značka výrobce, 

− výrobní číslo, 

− rok výroby, 
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− zkušební tlak (přetlak), 

− vnější výpočtový tlak, 

− vnitřní objem – u vícekomorových nádrží vnitřní objem každé komory, 

− výpočtová teplota (pouze je-li vyšší než +50 °C nebo nižší než -20 °C), 

− datum a druh naposledy provedené zkoušky – měsíc a rok, následován písmenem 

„P“, pokud se jedná o první zkoušku nebo periodickou zkoušku, následován 

písmenem „L“, pokud se jedná u této zkoušky o zkoušku těsnosti provedenou 

v mezidobí. Pokud periodická zkouška obsahuje zkoušku těsnosti, pak je třeba na 

štítku uvést pouze písmeno „P“. 

− značka znalce, který provedl zkoušky, 

− materiál nádrže a popřípadě ochranného povlaku, 

− zkušební tlak v nádrži jako celku a zkušební tlak komory v MPa nebo barech 

(přetlak) tam, kde je tlak v komoře nižší než tlak v nádrži. 

 

 

 Obr. 12 Označení nádrže kovovým štítkem 

 

4.5.2 Označení typu vozidla 

Označení typu vozidla se provádí Doplňkovým štítkem pro vozidla ADR (Obr. 11) 

oranžové barvy, který je umístěn na viditelném místě na rámu vozidla. Na tomto štítku jsou 

vyznačeny údaje o typu vozidla a údaje o třídách látek, které tato cisterna může přepravovat. 
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4.5.3 Označení vozidla oranžovými tabulkami 

Vozidla přepravující nebezpečné věci musí být označeny dvěma pravoúhlými 

tabulkami oranžové barvy (Obr. 13). Musí být umístěny jedna na přední a druhá na zadní 

straně vozidla a musí být zřetelně viditelné. Cisternová vozidla s jednou nebo více komorami 

přepravující nebezpečné věci musí být kromě výše zmíněného označení, označeny na obou 

bočních stranách každé komory oranžovými tabulkami [13]. 

Oranžové tabulky musí být 40 cm široké a 30 cm vysoké a mohou být vyrobeny 

z reflexivního materiálu. Tyto tabulky musí mít 15 mm široký černý okraj a mohou být 

rozděleny vodorovnou čárou o stejné tloušťce. Tabulka musí být vyrobena z odolného 

materiálu proti povětrnostním podmínkám, musí zaručovat trvanlivé označení a to i po  

15 minutách vystavení přímému ohni [13]. 

Oranžové tabulky obsahují identifikační číslo nebezpečnosti tzv. Kemler kód, které je 

umístěno v horní polovině a UN číslo umístěné v dolní polovině. Kemler kód sestává z dvou 

nebo tří číslic a charakterizuje nám nebezpečí převážených látek. UN číslo neboli 

identifikační číslo látky nám konkrétně udává, jakou látku cisterna převáží. Identifikační číslo 

nebezpečnosti a UN číslo musí být nesmazatelná a musí zůstat čitelná po 15 minutách 

přímého působení ohně. 

 

 

 Obr. 13 Oranžová tabulka 

4.5.4 Označení vozidel velkými bezpečnostními značkami 

Velké bezpečnostní značky musí být umístěny na obou bočních stranách a na zadní 

straně vozidla. U vícekomorových cisteren, kterými se přepravují dvě nebo více látek, musí 

být opatřeny příslušnými značkami na každé straně příslušné komory a na zadní straně 

značkou každého vzoru, jimž jsou opatřeny jednotlivé komory na bocích [13]. 
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Pokud je požadováno více než jedna velká bezpečnostní značka na jednu a tutéž 

komoru, musí být tyto bezpečnostní značky umístěny těsně vedle sebe. 

Vzory velkých bezpečnostních značek jsou součástí přílohy 2 této bakalářské práce. 

 

4.5.5 Značka pro zahřáté látky 

Cisternová vozidla převážející zahřáté látky musí být navíc označeny značkou tvaru 

rovnostranného trojúhelníka v červené barvě se symbolem teploměru (Obr. 14). Tato značka 

upozorňuje obsluhu na možné nebezpečí opaření převáženou látkou [2]. Nutnost užití této 

značky je stanoveno v sloupci 6, tabulky 3.2 přílohy A v ADR. 

 

 

 Obr. 14 Značka pro zahřáté látky 
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5 Konstrukce cisterny na přepravu zahřátých látek 

Konstrukční prvky jednotlivých cisteren se liší. Záleží na tom, na jakou látku je 

cisterna stavěna a jaké jsou na ni kladeny požadavky. Z toho vyplývá, že nelze stanovit 

všeobecný popis. Proto se budu zabývat popisem cisterny na přepravu zahřátých látek. 

 

5.1 Podvozek 

Podvozek cisterny je třínápravový, osazený na rámu z ocelových profilů. Uprostřed je 

tento rám vybaven dilatačním systémem (Obr. 15), který ho chrání před zdeformováním při 

plnění horkých produktů do cisterny, která vlivem tepelné roztažnosti zvětší svoji délku až  

o 6 cm. Z boku je cisterna chráněna rámem proti bočnímu podjetí (Obr. 17). V přední části 

jsou umístěny podpěry pro odstavení cisterny (Obr. 16). Zadní nárazník (Obr. 18). Je 

konstruován tak, aby přesahoval konec cisterny minimálně o 10 cm a je na něm umístěno 

zadní osvětlení vozidla a plocha pro umístění bezpečnostních tabulek. Nápravy jsou vybaveny 

vzduchovými měchy k odpružení podvozku a dle předpisů ADR protiblokovacím systémem 

při brzdění ABS. 

 

Obr. 15 Dilatace rámu podvozku 

 

Obr. 16 Podpěry pro odstavení cisterny 

 

Obr. 17 Rám proti bočnímu podjetí 

 

Obr. 18 Zadní nárazník
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5.2 Nádrž cisterny 

Samotnou cisternu tvoří jedna komora o vnitřním objemu 28 765 litrů s třemi 

vlnolamy. Stěny nádrže jsou vyrobeny z nerezového plechu o tloušťce 3,5 mm. Jsou 

vyztuženy šesti profily navařenými na vnější stěnu, které zároveň slouží k připevnění nádrže 

k podvozku. Jejich rozmístění je vidět na nákresu v příloze 3. V přední části je na tyto profily 

připevněna část nesoucí tzv. „královský čep“ (king pin) (Obr. 19) sloužící k připojení návěsu 

k tahači. Kolem cisterny je rozveden systém parního předehřevu (Obr. 20) komory, který 

slouží k eliminaci teplotních rozdílů mezi cisternou a plněnou látkou a pro udržení teplotního 

stavu látky během přepravy. Tento systém se napojuje na externí zdroj páry. 

 

Obr. 19 Královský čep 

 

 

Obr. 20 Parní předehřev komory 

Z důvodu udržení teploty převážené látky je celá cisterna obložená izolací z minerální 

vlny, která zajišťuje stabilní teplotu převážené látky až po dobu 7 dní. Pokles teploty se udává 

cca 0,5 °C za hodinu. Vrstva izolace je chráněna vnější plastovou skořepinou. Teplota uvnitř 

je kontrolována teploměrem (Obr. 21) umístěným na pravém boku cisterny. Na spodní straně 

vnějšího pláště cisterny je umístěno několik zátek na závitových hrdlech (Obr. 22), kterými se 

kontroluje poškození a těsnost vnitřního pláště cisterny. 

 

 

Obr. 21 Kontrolní teploměr 

 

 

Obr. 22 Kontrolní zátky 



 

 22 

5.3 Plnící a vypouštěcí armatury 

Cisterna má systém horního plnění. Plnící otvor je umístěn v přední horní části 

cisterny (Obr. 23) a je přístupný po žebříku zepředu cisterny. Kolem plnícího otvoru je 

plošina pro pohyb obsluhy (Obr. 25) z nerezového plechu s protiskluzovou ochranou. 

Samotné plnící víko je chráněno nerezovým poklopem (Obr. 24) a rámem navařeným shora 

cisterny (Obr. 26), který chrání nerezový poklop při bočním převrácení cisterny a zároveň 

zabraňuje překulení cisterny při nehodě. 

 

 

 

Obr. 23 Umístění plnícího otvoru 

 

 

Obr. 24 Plnící víko 

 

 

Obr. 25 Ochranný poklop s plošinou 

 

 

 

 

Obr. 26 Rám proti překlopení 

 

Plnící víko je proti otevření zajištěno šesti šrouby s křídlovými maticemi. Na víku je 

připevněna armatura (Obr. 29) sloužící k přivedení výtlačného média při vyprazdňování 
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cisterny. K tomu je určeno potrubí nacházející se po celé délce pravého boku cisterny a je 

osazeno spojkami a ventily pro přívod média do tohoto systému (Obr. 27). Na armaturu, která 

je umístěna na plnícím víku, se napojuje pomocí gumové hadice (Obr. 28). Výtlačným 

médiem bývá obvykle vzduch nebo dusík, podle charakteru přepravované látky. Při 

převrácení cisterny na bok může tato armatura sloužit k vyprázdnění části obsahu cisterny. 

Prostor kolem plnícího víka je konstruován jako přepad proti přeplnění cisterny a jeho svod je 

veden přes komoru cisterny do míst pod cisternu (Obr. 30). Důvod vedení přepadu přes 

prostor cisterny je zahřátí přepadové trubky přepravovanou látkou a tím zamezení jejího 

tuhnutí v přepadu. 

 

 

 

Obr. 27 Přívod výtlačného média 

 

 

Obr. 28 Vrchní připojení hadicí 

 

 

 

Obr. 29 Armatura na víku 

 

 

Obr. 30 Přepad ústící pod cisternu 

 

 

Systém vyprazdňovacích armatur je umístěn zezadu cisterny (Obr. 31). Podle 

požadavků ADR je složen ze tří nezávislých uzavíracích prvků. Prvním z nich je ventil 

umístěný ve stěně cisterny, který se též nazývá podlahový ventil (Obr. 32). Otevírá se 
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manuálně kruhovým ovládacím prvkem umístěným v pravé zadní části cisterny otočením  

o 90°. Dalším v pořadí je kulový ventil (Obr. 33) osazený na výpustním potrubí. Otevírá se 

pákovým systémem s pojistkou otočením o 90°. Posledním pojistným prvkem je uzavírací 

víčko na konci výpustného systému (Obr. 34). Všechny prvky výpustného systému mají 

elektrické vyhřívání, z důvodu zamezení tuhnutí produktu v armaturách. 

 

 

Obr. 31 Vyprazdňovací armatury 

 

 

Obr. 32 Podlahový ventil 

 

 

Obr. 33 Kulový ventil 

 

 

Obr. 34 Víčko na konci armatury 

 

5.4 Konstrukční prvky pro manipulaci s cisternou 

Cisterna není osazena žádnými speciálními úchyty nebo oky pro její zvedání, proto se 

manipulace s ní stává velmi obtížnou. Jediným nosným prvkem je rám podvozku, který se tak 

stává výchozím místem pro uchycení zvedacích prostředků při manipulaci s cisternou. 
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6 Návrh technických prostředků pro manipulaci s havarovanou cisternou 

 

Při návrhu technických prostředků je vycházeno z dostupné techniky HZS MSK, která 

je doplněna dalšími technickými prostředky. Jelikož hlavním úkolem HZS není odklízení  

a likvidace dopravních nehod, nedisponuje dostatečným vybavením pro tyto práce a je nutno 

počítat se soukromými subjekty, které se specializují na práce související s odstraňováním 

nehod, vyprošťovací a zvedací práce. Podrobněji je vyprošťovací technika popsána  

a rozvedena v bakalářské práci Martina Šeděnky [15]. 

6.1 Mobilní technika 

VYA T815 8x8 VVN (Obr. 35). Vyprošťovací automobil na podvozku Tatra 815 VVN 

disponuje dvěma navijáky. Hlavní je umístěn v rámu vozidla, je poháněn náhonem 

z převodovky. Jeho tažná síla je 11 000 kg a délka lana je 60 m. Druhý naviják má elektrický 

pohon, je osazen na předním nárazníku a jeho tažná síla je 5440 kg. Délka lana je 30 m. Mezi 

kabinou a ložnou plochou je namontována hydraulická ruka. Při vyložení 3 m má nosnost 

3500 kg a při vyložení 9,9 m má nosnost 1100 kg. 

 

 

 Obr. 35 VYA TATRA 815 VVN [10] 
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VYA Mercedes Benz Actros EH/W200 Bison (Obr. 36). Vyprošťovací automobil je 

osazen hydraulickým jeřábem a hydraulickým ramenem s transportní vidlicí s výškou zdvihu  

5 m a nosností 22 000 kg. Při maximálním vyložení uzvedne jeřáb 2400 kg. Při minimálním 

vyložení 3,7m má nosnost 18 000 kg. Vozidlo je vybaveno třemi navijáky. Předním s tažnou 

sílou 4500 kg a dvěma hydraulickými umístěnými na nástavbě s tažnými silami  

10 000 kg a 20 000 kg. 

 

 

 Obr. 36 VYA MB Actros Bizon [10] 

 

VYA T815 AV 14 (Obr. 37). Vyprošťovací automobil AV-14 byl vyvinut speciálně pro 

použití u HZS. Je vybaven dvoudílným teleskopickým výložníkem s maximální nosností 

14 000 kg a navijákem s tažnou sílou 10 000 kg. 

 

 

 Obr. 37 VYA T815 AV 14 [3] 
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AJ T815 AD 28 (Obr. 38). Automobilový jeřáb s třídílným teleskopickým výložníkem 

a sklopným trubkovým krakorcem. Maximální nosnost jeřábu je 28 000 kg. 

 

 

 Obr. 38 AJ T815 AD 28 [10] 

 

6.2 Technické prostředky 

Závěsné popruhy pro velkou zátěž (Obr. 39) slouží pro zvedání, vyprošťování a tahání. 

Jsou vyráběny z vysokopevnostního polyesteru v různých šířkách a délkách. Popruhy mají 

zesílená a zúžená závěsná oka. Mohou být dvojvrstvé, které mají maximální nosnost 8 tun, při 

použití v U-formě 16 tun nebo čtyřvrstvé s maximální nosností 16 tun, při použití v U formě 

32 tun. Pro manipulaci s cisternami je doporučené požít popruhy s větší šířkou pro lepší 

rozložení hmotnosti cisterny.  

 

 

Obr. 39 Závěsný popruh 

 

 

 

 

Obr. 40 Použití závěsných popruhů [12] 
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Tab. 4 Druhy závěsných popruhů [12] 

Závěsné popruhy 
dvojvrstvé šířka délka přímé 

zatížení 
zatížení  

v U form ě 

    180 mm 8 m 6 t 12 t 
    180 mm 10 m 6 t 12 t 
    180 mm 12 m 6 t 12 t 
    240 mm 8 m 8 t 16 t 
    240 mm 10 m 8 t 16 t 
      240 mm 12 m 8 t 16 t 

Závěsné popruhy 
čtyřvrstvé 150 mm 8 m 10 t 20 t 

    150 mm 10 m 10 t 20 t 
    150 mm 12 m 10 t 20 t 
    240 mm 8 m 16 t 32 t 
    240 mm 10 m 16 t 32 t 
      240 mm 12 m 16 t 32 t 

 

 

Vysokopevnostní vázací řetězy (Obr. 41) jsou univerzálně použitelné pro tahání, 

zvedání a zajištění nákladu. Řetězy mohou mít různé délky a mohou být použity dohromady 

se zkracovacími háky. 

 

 

 

 

 

Obr. 41 Vázací řetěz, zkracovací hák [12] 

 

 

 

 

Obr. 42 Zvedání cisterny pomocí řetězů [11] 
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Přípravek k tahání cisterny (Obr. 43) je vyroben z oceli. Na něj se připevní oka 

k tahání (Obr. 44). Používá se nasazením na královský čep a pomocí lana a navijáku je možné 

cisternu vyprostit. 

 

 

Obr. 43 Přípravek k tahání cisterny 

 

 

 

Obr. 44 Oko k uchycení lana [12] 

 

 

Zvedací vaky vysokotlaké (podušky) (Obr. 45) jsou určeny pro zvedání velmi těžkých 

břemen a to až do 130 tun. Používají se tam, kde je vyžadována maximální zvedací síla  

(až 8,2 kg na 1 cm kontaktní plochy) a pod břemenem je minimální přístupová mezera  

(20-25 mm). Plněny jsou ze vzduchových lahví, které mají JPO ve své výbavě. 

 

 

 Obr. 45 Použití vysokotlakého vaku [4] 

 

Nízkotlaké zvedací vaky (Obr. 46) jsou určeny pro záchranné činnosti, zvedání 

převrácených kamionů, vyprošťování a nadzvedávání dalších těžkých břemen. Vaky zajišťují 

zdvihání těžkých břemen s minimální koncentrovanou zvedací silou a to až do výšky 2,1 m  

a maximální nosností 12 000 kg. 
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Obr. 46 Nízkotlaké zvedací vaky [9] 

 

 

 

Obr. 47 Použití nízkotlakých vaků [9] 

 

Sada pro stabilizaci vozidel (Obr. 48) obsahuje základní komponenty pro jednoduché  

a rychlé zajištění nestabilních vozidel (Obr. 49). Obsahuje vysouvací podpěry, jejich 

prodlužovací části, opěrné základny a popruhy pro pojištění vysouvacích podpěr proti 

podklouznutí. Podpěry je možno vysouvat manuálně nebo pomoci vzduchu z tlakových láhví. 

Podpěry se často používají při zvedání společně s nafukovacími vaky (Obr. 50). 

 

 

Obr. 48 Sada pro stabilizaci vozidel [4] 

 

 

Obr. 49 Stabilizace vozidla [9] 

 

 

Obr. 50 Zvedání cisterny [4] 

 

 

Obr. 51 Detail uchycení [4] 
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7 Návrh postupu pro manipulaci s havarovanou cisternou 

 
Při navrhování postupu manipulace s havarovanou cisternou záleží na mnoha 

faktorech. Vyprošťovací práce se budou odvíjet od toho, jakou látku cisterna obsahuje. 

Prvotní informaci o povaze převážené látky zjistí zasahující jednotky podle kódů na oranžové 

tabulce a podle bezpečnostních značek. Dále by tyto informace měly být uvedeny 

v přepravním listu. Tato prvotní informace je velice důležitá, protože se občas stává, že 

vozidla jsou špatně označena nebo převáží jinou látku, než je uvedena na oranžových 

tabulkách popřípadě v přepravních listech a toto způsobuje komplikace zásahu. Od charakteru 

přepravované látky se bude odvíjet použití technických prostředků a ochrana hasičů při 

zásahu. 

Velice důležité je kontaktovat majitele havarované cisterny, popřípadě poradce  

a požádat ho o spolupráci při zásahu. VZ by též měl informovat majitele nebo provozovatele 

o možnostech vzniku dalších škod zásahem. Toto upozornění by měl vyhotovit písemně 

včetně souhlasu majitele nebo provozovatele s postupem zásahu. Pokud není ohroženo zdraví, 

životy osob, zvířat nebo životní prostředí, vyprošťování přechází na starost majitele nebo 

prvozovatele cisterny. Ten je pak povinen na vlastní náklady zajistit vyproštění cisterny. 

Veškerá manipulace s cisternou by měla být prováděna až po úplném vyprázdnění 

obsahu cisterny. Důvodem je možné poškození cisterny během manipulace a následný únik 

převážené látky. Způsob vyprošťování cisterny záleží na okolnostech a závažnosti nehody  

a také na dostupnosti prostředků na vyprošťování. Existuje několik možných způsobů 

manipulace s cisternou: 

- manipulace s cisternou pomocí lanových navijáků, 

- manipulace s cisternou pomocí závěsných popruhů a vázacích řetězů, 

- manipulace s cisternou pomocí stabilizačních systémů a zvedacích vaků. 

 

7.1 Manipulace s cisternou pomocí lanových navijáků 

Při manipulaci s cisternou pomocí navijáků a lan, musíme vybrat kotvící prvky na 

cisterně pro uchycení lana. Vhodným místem jsou nápravy a jejich uchycení k podvozku, 

protože představují relativně pevný kotevní bod. Další možností je použít přípravek, který se 

nasadí na královský čep a na něj se připevní lano. Naopak nevhodným místem pro uchycení je 
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rám vozidla. Při uchycení za rám vozidla může dojít k jeho deformaci a tím vzniku dalších 

škod. Společně s lany a vyprošťovací technikou je vhodné použití kladek, například v místech 

kde je omezen prostor pro manipulační techniku. Během manipulace s cisternou pomocí 

navijáků a lan, by měly být dodržovány veškeré bezpečnostní zásady. Přetržená lana mohou 

způsobit velmi těžká zranění. 

 

 

Obr. 52 Manipulace pomocí navijáku [16] 

 

 

Obr. 53 Manipulace pomocí navijáku [11] 

 

7.2 Manipulace s cisternou pomocí závěsných popruhů a vázacích řetězů 

Závěsné popruhy se používají společně s automobilovým jeřábem ke zvedání cisteren. 

Popruhy slouží k tomu, aby se při zvedání cisterny zamezilo její poškození, je-li cisterna po 

nehodě minimálně poškozená. Zvedání pomocí vázacích řetězů je použitelné při nehodách, 

kde dochází k velkému poškození cisterny a hrozilo by např. porušení závěsných popruhů 

vlivem ostrých hran na poškozené cisterně. 

Popruhy se provlékají pod cisternou v místech rozhraní dvou komor, v místech 

umístění vlnolamů, v místech kde jsou umístěny výztuhy nebo pod rámem podvozku, kde je 

zajištěna větší únosnost a nehrozí tak rozlomení cisterny. 

Při zvedání cisteren je obvykle nutno použití více autojeřábů z důvodu snadnější 

manipulace. Tyto operace jsou velice náročné a vyžadují zkušenosti v tomto oboru. 
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Obr. 54 Zvedání cisterny pomocí AJ [11] 

 

Obr. 55 Zvedání cisterny pomocí AJ [11] 

 

 

7.3 Manipulace s cisternou pomocí stabilizačních systémů a zvedacích vaků 

Stabilizační systémy a zvedací vaky je možné použít při přípravě cisterny na zvedání, 

aby bylo možno např. protáhnout zvedací popruhy popřípadě řetězy pod havarovanou 

cisternou. Dále během přečerpávání obsahu havarované cisterny k zajištění její stability nebo 

při záchranných pracích a vyprošťování osob. Během používání těchto prostředků je nutno 

dbát ohled na to, aby nedošlo k poškození cisterny nebo proražení zvedacích vaků, které by 

způsobily další komplikace v zásahu.  
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8 Závěr 

Trendem dnešní doby v pozemní dopravě je kamionová přeprava. Z toho vyplývá 

neustálý nárůst počtu nákladních automobilů na pozemních komunikacích a tím i nárůst jejich 

nehod. Aby se nehodám předešlo, je nutné provádět pravidelná školení řidičů v oblastech 

pravidel silničního provozu, školení v oblasti převozu nebezpečných látek a v neposlední řadě 

dbát na technický stav a bezpečnostní značení vozidel. 

Jedním ze způsobů přepravy látek je přeprava pomocí automobilových cisteren. Takto 

můžeme přepravovat látky plynné, kapalné a sypké. Na každou z těchto druhu látek jsou 

kladeny speciální požadavky, které jsou podrobně rozvedeny v dohodě ADR a tudíž se na 

komunikacích setkáváme s nejrůznějšími typy cisteren, jejíž možná rozdělení jsou popsána 

v této práci. 

V kapitole 5 je popsána konstrukce cisterny na přepravu zahřátých látek, doplněná 

fotografiemi jednotlivých konstrukčních částí. 

Prostředky pro manipulaci a zvedání havarovaných cisteren jsou navrženy z dostupné 

techniky HZS. Důležitým faktorem je, že úkolem JPO není odstraňování následků dopravních 

nehod, ale záchrana ohrožených osob, zvířat, majetku a životního prostředí. Na základě toho 

JPO nemusí disponovat dostatečným množstvím techniky a odbornými znalostmi v oblasti 

manipulace s cisternami. Jejich neodborný zásah pak bývá příčinou soudních sporů, z důvodu 

neodborné manipulace a dalšího poškození havarované cisterny. Jejich podíl na odstraňování 

havárie by měl končit, pokud dojde k zamezení úniku převážených látek z cisterny a jejich 

přečerpání a nejsou-li dále ohroženy životy, zdraví osob, zvířat nebo není-li ohroženo životní 

prostředí. Důležitá je komunikace VZ s OPIS a  majitelem nebo provozovatelem havarované 

cisterny, který by měl zajistit vyproštění havarované cisterny a její odtah. Tuto práci zajišťují 

speciální vyprošťovací firmy, které společně s majitelem nebo odborným poradcem mají 

zkušenosti v této oblasti a je třeba s jejich účastí při nehodách tohoto typu počítat. Seznam 

těchto firem by měl mít k dispozici OPIS a HZS by s těmito firmami měl mít uzavřený 

smluvní vztah zaručující povolání v případě potřeby. 

Návrh metodického listu pro manipulaci a zvedání havarovaných cisteren je  

v příloze 4 bakalářské práce. 
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Příloha 4 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 
Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu 

Název: 
Zvedání a manipulace s havarovanou 

cisternou 
 

Návrh  
metodického listu 

 

 

D 

   
 

I 

Charakteristika 

 

1) Následkem dopravních nehod automobilových cisteren vznikají situace, které ohrožují 

plynulost a bezpečnost silničního provozu nebo ohrožují zdraví, životy osob, zvířat, 

majetku nebo životní prostředí. 

2) Zpravidla se jedná o ohrožení způsobená 

a) překážkami silničního provozu, např. havarovanými vozidly, 

b) dopravními omezeními vznikajícími v důsledku omezení sjízdnosti komunikace, 

způsobené uniklou přepravovanou látkou, uniklými provozními kapalinami. 

3) Jednotky provádí odstraňování následků dopravních nehod pouze tehdy, jestliže je 

ohroženo zdraví, životy osob, zvířat nebo životní prostředí, nebo při provádění 

odstraňování následků nehody hrozí riziko vzniku požáru, výbuchu nebo úniku 

nebezpečných látek nebo jiné ohrožení a je nutné provádět záchranné práce.  

4) Odstraňování nehod automobilových cisteren bývá náročné časově, nasazením sil  

a prostředků a použitím ochranných prostředků zasahujících jednotek. 

5) Manipulovat s cisternou až po jejím přečerpání, manipulace s plnou nebo částečně plnou 

cisternou jen v nouzových situacích.  

6) Zajistit stabilitu havarované cisterny. 

 

II 

Úkoly a postup činností 

7) Manipulace s cisternou pomocí navijáku: 

a) vhodné ustavení vyprošťovací techniky, kladek (uchycení za pevné překážky 

např.stromy nebo vhodnou mobilní techniku) 
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b) upevnění lan, háků, řetězů, ok na vhodné místo cisterny. Těmito místy jsou nápravy 

cisterny a jejich uchycení nebo královský čep. Nevhodné místo pro uchycení je rám 

vozidla, protože může dojít k jeho poškození a tím vzniku dalších škod. 

c) příklady ustavení vyprošťovací techniky: 

 

 

pevné uchycení      kladka 

 

 

 I – vyproštění přímým tahem II – použití jedné volné kladky 

 

  Pevný bod 

 

 

 

 

   IV – použití dvou kladek 

  překážka 
 III – změna směru lana 

 

 

 

d) příklady upevnění lan, řetězů: 

 

 správné uchycení 

VYA VYA  

VYA  

VYA  
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 špatné uchycení 

 

8) Manipulace s cisternou pomocí zvedacích popruhů, řetězů: 

a) zajištění vhodného počtu a typu zvedací techniky, ustavení zvedací techniky, 

b)  použití zvedacích popruhů – lehce a středně poškozené cisterny, 

c) použití vysokopevnostních zvedacích řetězů – těžce poškozené cisterny, 

d) upevnění popruhů a řetězů podvlečením pod cisternou nebo pod rámem vozidla 

(záleží na konstrukci cisterny), využívat rozhraní komor, umístění vlnolamů – 

zpevněná místa, 

9) Manipulace s cisternou pomocí stabilizačních systémů a zvedacích vaků: 

a) užití zvedacích vaků současně se stabilizačními prvky k přizvedávání při 

přečerpávání cisterny (zpřístupnění vypouštěcích armatur), při protahování zvedacích 

popruhů  nebo řetězů nebo při vyprošťování osob, 

b) jištění vysouvacích podpěr mechanickými zámky a popruhy proti sklouznutí podpěr, 

c) podkládání zvedacích vaků dřevěnými hranoly, dávat pozor na možné poškození 

vaků, 

d) ustavení cisterny na kola pomocí nízkotlakých vaků 

 

III 

Očekávané zvláštnosti 

10) Při činnosti na místě zásahu dopraní nehody je nutné počítat zejména s následujícími 

komplikacemi:  

a) nepřehlednost místa zásahu (nepřístupný terén, vozidlo mimo vozovku apod.), 

b) nedostupnost místa zásahu, obtížný příjezd k místu zásahu, 

c) nestabilita havarované cisterny, 

d) nedostupné prostředky pro manipulaci s cisternou, 

e) nedostatečné prostředky k provádění vyprošťovacích prací, 
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f) potřeba nasazení těžké techniky a dalších speciálních prostředků, 

g) nedostatečná znalost konstrukce a typu cisteren, 

h) nesprávné uchycení lan, řetězů a popruhů, 

i) ohrožení zasahujících jednotek převáženou látkou, 

j) možnost úniku zbytku převážené látky při manipulaci, 

k) poškození zasahující techniky a prostředků (přetržení lan, řetězů, popruhů, poškození 

zvedacích vaků), 

l) zranění zasahujících hasičů.  

 

IV 

Doporučení VZ 

11) Při manipulaci s havarovanou cisternou se VZ doporučuje: 

a) kontaktovat majitele, provozovatele prostřednictvím OPIS, 

b) zajištění přítomnosti majitele, provozovatele, nebo poradce u zásahu a konzultace 

postupu, 

c) provézt sepsání návrhu postupu manipulace s cisternou včetně souhlasu a podpisu 

majitele nebo provozovatele, 

d) zajištění povolání vyprošťovací firmy se speciální technikou prostřednictvím OPIS 

nebo majitele vozidla, 

e)  asistence při manipulaci s cisternou vyprošťovací firmou (protipožární opatření, 

zajištění proti úniku nebezpečné látky apod.). 


