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Anotace
HUDEC, Michal. Analýza a opat ení v oblasti p epravy nebezpe ných látek : Studie silni ní

epravy nebezpe ných látek na území Moravskoslezského kraje. Ostrava, 2009. 40 s. , 15.

VŠB-TUO. Vedoucí bakalá ské práce Ing. Danuše Kratochvílová.

Klí ová slova: ADR, transport nebezpe ných v cí, Integrovaný záchranný systém (IZS),

mimo ádná událost (MU), Moravskoslezský kraj (MSK), prevence, represe.

Bakalá ská práce se zabývá problematiku silni ní p epravy nebezpe ných látek na

území Moravskoslezského kraje. V úvodu jsou rozebrány práva a povinností dot ených PO

a PFO, tak jak je ur uje mezinárodní a eská legislativa. Problematika identifikace

nebezpe ných v cí je náplní následující kapitoly. V dalších ástech je charakterizován

Moravskoslezský kraj a rizika v n m hrozící. Sou ástí práce jsou statistické údaje

o mimo ádných událostech za posledních 3-5 let. V záv ru jsou rozebrány innosti IZS p i

vzniku mimo ádné události p i p eprav  nebezpe né látky a stanovena opat ení k zajišt ní

maximální bezpe nosti a minimálnímu riziku b hem p epravy nebezpe ných v cí.

Annotation
HUDEC, Michal. Analysis and precaution in the area transportation dangerous materials:

The study of road transport of dangerous substances on the territory of the Moravian-Silesian

Region. Ostrava, 2009. 40 p., 15 VSB-TUO. Head thesis Ing. Danuše Kratochvílová.

Keywords: ADR, transport of dangerous goods, integrated rescue system, emergency

incident, Moravian-Silesia region, the prevention, the repression.

Bachelor's thesis deals with the issue of road transport of dangerous substances on the

territory of the Moravian-Silesian Region. In the introduction are addressed rights and

obligations of the LP and IBP, as determined by international and Czech legislation. The issue

of identification of dangerous goods is filling the following chapter. In other parts of MSR is

characterized by risk and threat of it. Part of the work are statistical data on the EI for the last

3-5 years. At the end of the dismembered IRS activities in the development of EI in the

transport of hazardous substances and measures to ensure maximum safety and minimum risk

during the transport of dangerous goods.
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1 Úvod
V poslední dob  m žeme sledovat zvyšující se snahu p esouvat nákladní dopravu na

železnici. P esto hraje silni ní doprava stále významnou roli v oblasti nákladní dopravy.

Je proto d ležité v novat pozornost rizik m, které nám v této oblasti hrozí a preventivn

plánovat opat ení pro p ípad mimo ádných událostí. P ipravit se na záchranné a likvida ní

práce takovým zp sobem, aby byly rychlé, ú inné a nebyla ohrožena bezpe nost zasahujících

složek.

Problematika p epravy nebezpe ných v cí je zna  rozsáhlá, proto abych dodržel

rozsah bakalá ské práce, se zam uji pouze na silni ní p epravu.

Cílem bakalá ské práce je analýza a opat ení v oblasti p epravy nebezpe ných látek na

území Moravskoslezského kraje. V textu zhodnotím, zda eské právní p edpisy a Evropská

legislativa odpovídá požadavk m na bezpe nost p epravy, zda jsou složky IZS p ipraveny na

ešení MU a stanovím opat ení pro snížení rizik b hem p epravy.

V úvodní ásti práce se zabývám rozborem práv a povinností právnických

a podnikajících fyzických osob v oblasti nákladní p epravy. Tato práva a povinnosti ur uje

mezinárodní a eská legislativa, zejména Evropská dohoda o mezinárodní silni ní p eprav

nebezpe ných v cí. Následuje ást v nující se klasifikaci a identifikaci nebezpe ných látek

a silni ní charakteristika Moravskoslezského kraje. Ob ásti jsou d ležité ke stanovení

návrhu na opat ení v oblasti nákladní p epravy.

Pro vytvo ení opat ení pro oblast p epravy nebezpe ných látek je nezbytné vyhledat

všechna hrozící rizika, kterým se v nuji v další ásti práce. Následn  uvádím statistický

ehled vzniklých havárií. Pokud už havárie vznikla, stala se záležitostí Integrovaného

záchranného systému (IZS). Proto jsem jednu kapitolu v noval koordinaci složek IZS.

V záv ru práce jsou stanovena opat ení vedoucí k zajišt ní cíle všech dot ených

subjekt  tak, aby byla zaru ena maximální bezpe nost a tím i minimální riziko.
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2 Rešerše
V této ásti provádím seznámení se základními literárními a legislativními prameny,

které jsou použity pro vypracování této bakalá ské práce. Každý z t chto pramen  se z ásti

dotýká mnou ešené problematiky. Uvedené publikace pro mne byly velmi cenným zdrojem

informací p i mé práci.

IBYL  ,  Pavel,  JANOTA,  Aleš,  SPALEK,  Juraj. Analýza a ízení rizik v doprav . [s.l.] :

[s.n.], 2008. 527 s. ISBN 978-80-7300-214-5.

Kniha se zabývá teoretickými postupy kvalitativní a kvantitativní analýzy a ízení rizik

v tunelech, p emž postupy lze aplikovat pro libovolný dopravní systém. Na p íkladech jsou

ukázány praktické možnosti hledání p in rizik i postupy k jejich náprav .

ING. MILETÍN , Ji í. ADR 2009. [s.l.] : [s.n.], 2009. 159 s. ISBN 978-80-902202-1-8.

Kniha vysv tluje základní právní úpravu p epravy nebezpe ných v cí dle ADR 2009.

Slouží jako u ební text pro idi e p epravující nebezpe né v ci a jako základní informace

ostatních osob zú astn ných na p eprav . Kniha není úplným výkladem všech pravidel

epravy dle ADR.

DOC. ING. BARTLOVÁ, CSC., Ivana. Nebezpe né látky I.. [s.l.] : SPBI, 2005. 211 s.

ISBN 80-86634-59-3.

Kniha se v úvodní ásti zabývá vlastnostmi a parametry nebezpe ných látek. Hlavní

myšlenkou knihy je manipulace s nebezpe nými látkami spole  s klasifikací NL.

KOLEKTIV AUTOR . Nebezpe né látky II.. [s.l.] : [s.n.], 2007. 230 s. ISBN 978-80-7385-

000-5.

Kniha zachycuje problematiku zásahu jednotek požární ochrany v prost edí

s nebezpe nými látkami. V publikaci se hovo í o vlastnostech nebezpe ných látek,

ozna ování a bezpe né manipulaci s nimi. Dotýká se také  informa ních a databázových

systém .

Zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o zm  n kterých zákon

Vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky IZS a jejich p sobnost.

Vymezuje p sobnost a pravomoc státních orgán  a orgán  územních samosprávných celk ,

práva a povinnosti právnických a fyzických osob p i p íprav  na mimo ádné události a p i

záchranných a likvida ních pracích a p i ochran  obyvatelstva p ed a po dobu vyhlášení stavu

nebezpe í, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a vále ného stavu.
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3 Základní pojmy
Mimo ádná událost (MU) – škodlivé p sobení sil a jev  vyvolaných inností lov ka,

írodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví a majetek nebo životní prost edí

a vyžadují provedení záchranných a likvida ních prací [26]

Integrovaný záchranný systém – koordinovaný postup jeho složek p i p íprav  na

mimo ádné události a p i provád ní záchranných a likvida ních prací. [26]

Záchranné práce – innost k odvrácení nebo omezení bezprost edního p sobení rizik

vzniklých mimo ádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo

životního prost edí, a vedoucí k p erušení jejich p in. [26]

Likvida ní práce – innosti k odstran ní následk  zp sobených mimo ádnou událostí. [26]

Riziko – míra výskytu nep ijatelných dopad  vyvolaných nejv tší o ekávanou mimo ádnou

událostí v daném míst ; riziko je pravd podobnost vzniku nežádoucích dopad .

Ochrana obyvatelstva – pln ní úkol  civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí

a nouzové p ežití obyvatelstva a další opat ení k zabezpe ení ochrany jeho života, zdraví

a majetku. [26]

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silni ní p eprav  nebezpe ných v cí (z Accord

Dangereuses Route). [6]

Nakládání s nebezpe nými látkami - je každá innost, jejímž p edm tem jsou nebezpe né

ci, jejich výroba, dovoz, vývoz, používání skladování, balení, ozna ování

a vnitropodniková p eprava. [5]

Nebezpe né v ci – jsou látky a p edm ty, pro jejichž povahu, vlastnost nebo stav m že být

v souvislosti s jejich p epravou ohrožena bezpe nost osob, zví at a v cí nebo ohroženo životní

prost edí. [24]
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4 Právní rámec

4.1 eské právní p edpisy

Zákon . 111/1994 Sb., o silni ní doprav , ve zn ní pozd jších p edpis .

Upravuje ustanovení o státním odborném dozoru a o pokutách, které se vztahují na

veškerou silni ní dopravu nebezpe ných v cí (za ú elem podnikání i za jiným ú elem) po

dálnicích, silnicích, místních komunikacích a ve ejn  p ístupných ú elových komunikacích

a volném terénu s výjimkou dopravy t chto v cí provád né ozbrojenými silami nebo Policií

eské republiky p i pln ní vlastních úkol . [24]

Zákon 440/2008 Sb. úplné zn ní zákona o chemických látkách a chemických p ípravcích

Tento zákon zapracovává p edpisy Evropských spole enství, upravuje práva

a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob p i výrob , klasifikaci,

zkoušení nebezpe ných vlastností, balení, ozna ování, uvád ní na trh, používání, vývozu

a dovozu chemických látek nebo látek obsažených v p ípravcích nebo p edm tech

a chemických p ípravk  na území eské republiky.

Na dovoz a vývoz látek a p ípravk  se vztahují právní p edpisy v oblasti celnictví,

pokud tento zákon nebo zvláštní právní p edpis nestanoví jinak. [25]

Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o zm  n kterých dalších zákon

Stanovuje v souladu s právem EU pravidla pro p edcházení vzniku odpad  a pro

nakládání s nimi p i dodržování ochrany životního prost edí, ochrany zdraví lov ka a trvale

udržitelného rozvoje, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodá ství a p sobnost orgán

ve ejné správy. [27]

Zákon 465/2006 Sb., úplné zn ní zákona o silni ním provozu

Upravuje práva a povinnosti ú astník  provozu na pozemních komunikacích, pravidla

provozu na pozemních komunikacích, úpravu a ízení provozu na pozemních komunikacích,

idi ská oprávn ní a idi ské pr kazy a vymezuje p sobnost a pravomoc orgán  státní správy

a Policie eské ve v cech provozu na pozemních komunikacích. [23]

4.2 Evropská dohoda o mezinárodní silni ní p eprav  nebezpe ných

cí – ADR

Dohoda ADR definuje nebezpe né v ci jako látky a p edm ty, jejichž p eprava je
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Dohodou ADR zakázána nebo dovolena, a to pouze za podmínek v ní p edepsaných. Jedná se

tedy o látky a p edm ty, které mohou mít nap . jednu nebo více nebezpe ných vlastností.

Nap . výbušnost, tlak plyn , ho lavost kapalin, i tuhých látek, samozápalnost, oxida ní

schopnost, toxicitu, infek nost, radioaktivitu, žíravost, rakovinostvornost, jsou nebezpe né

svou vysokou teplotou p i p eprav , poškozují životní prost edí atp. [7]

4.2.1 Struktura ADR

Dohoda ADR se skládá ze 2 technických ástí:

- íloha A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkajících se nebezpe ných látek

a p edm  ( ást (1-7).

- íloha B – Ustanovení o  dopravních prost edcích a o p eprav  ( ást 8 a 9).

4.2.2 Cíl ADR

Dohoda ADR byla sjednána v rámci Evropské hospodá ské komise OSN. Jejím

úkolem je omezit na co nejnižší mez rizika spojená se silni ní p epravou nebezpe ných v cí.

Využívá se systému za azování nebezpe ných látek do t íd, interpretace požadavk  na obaly

a jejich zna ení bezpe nostními zna kami, požadavk  na vozidla a jejich vybavení,

požadavk  na pr vodní doklady, odbornou zp sobilost idi  a požadavk  na bezpe nostní

poradce atp. [7]

4.2.3 Vliv evropské legislativy

Implementace Dohody ADR do právního ádu R byla podmín na p ijetím zákona.

Povinnosti uvád né v dohod  jsou zakotveny do zákona o silni ní doprav  [24]. Tento zákon

mimo jiné definuje nebezpe né v ci jako látky a p edm ty, pro jejichž povahu, vlastnosti

nebo stav m že být v souvislosti s jejich p epravou ohrožena bezpe nost osob, zví at a v cí

nebo ohroženo životní prost edí.

Zákon specifikuje možnost p epravy pouze t ch nebezpe ných v cí, které jsou

uvedeny v mezinárodní smlouv , kterou jsme vázáni a  byla vyhlášena ve Sbírce zákon  nebo

Sbírce smluv. Pouze však za dodržení podmínek v ní uvedených.

Samostatnou kapitolou je p eprava jaderných materiál  a radionuklidových zá ,

a proto je ízena zvláštními právními p edpisy. [7]
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5 Klasifikace nebezpe ných v cí
Nebezpe né látky nebo nebezpe né p ípravky jsou látky nebo p ípravky, které dle

zákona [28] mají jednu nebo více nebezpe ných vlastností, pro které jsou klasifikovány.

Dle dohody ADR jsou nebezpe né v ci rozd leny do následujících kategorií:
Tabulka 1 - Rozd lení do t íd dle ADR [6]

ída Popis

ída 1 Výbušné látky a p edm ty

ída 2 Plyny

ída 3 Ho lavé kapaliny

ída 4.1

Ho lavé tuhé látky, samovoln  se rozkládající látky, znecitliv né tuhé výbušné

látky

ída 4.2 Samozápalné látky

ída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí ho lavé plyny

ída 5.1 Látky podporující ho ení

ída 5.2 Organické peroxidy

ída 6.1 Toxické látky

ída 6.2 Infek ní látky

ída 7 Radioaktivní látky

ída 8 Žíravé látky

ída 9 Jiné nebezpe né látky a p edm ty

Ke každé z t chto 9-ti t íd je p azena p íslušná specifická bezpe nostní zna ka

graficky znázor ující možné nebezpe í. Viz. P íloha 2.

5.1 Zp soby identifikace látek

Zdroj pro prvotní informaci o nebezpe né látce v p ípad  havárie jsou kódy, i

identifika ní ísla, která jsou uvedena v p edpisech pro p epravu nebezpe ných látek,

v r zných databázích, registrech a katalozích.

Tato identifika ní ísla nám poskytují rychlou informaci o druhu nebezpe né látky,

možném ohrožení n kterou z nebezpe ných vlastností p epravované látky, rizicích hrozících

v souvislosti s havárií a také jakou výzbroj, výstroj mají použít jednotky PO a jaké taktické

postupy mají být zvoleny velitelem zásahu p i záchranných a likvida ních pracích.
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5.1.1 UN kód

Jedním ze základních zp sob  ozna ování je UN kód. Jedná se o ty místný kód,

který má za cíl látku jednozna  identifikovat. UN kód je nej ast ji používaná metoda

ozna ování látek. Musí být uveden v písemných pokynech pro idi e, v nákladním listu.

Zárove  je sou ástí speciální oranžové výstražné tabule. Spole  s identifika ním

íslem nebezpe nosti tvo í tzv. UN systém. Tabulka pro ozna ování nebezpe ných náklad

má rozm ry 400x300mm.

V  horní  ásti  tabulky  je  identifika ní  íslo  nebezpe nosti  -  KEMLER  kód.  V  dolní

ásti je identifika ní íslo látky - UN kód. [5]

5.1.2 Identifika ní íslo nebezpe nosti – Kemler kód

Obrázek 1- Tabulka pro ozna ování nebezpe ných náklad  [21]

Tabulka 2 - Význam identifika ního ísla nebezpe nosti [21]

íslo Vlastnost látky

2 Uvol ování plyn  pod tlakem nebo chemickou reakcí

3 Vzn tlivost par kapalin a plyn

4 Ho lavost tuhých látek

5 Oxida ní ú inky (podporuje ho ení)

6 Jedovatost (toxicita)

7 Radioaktivita

8 Žíravost

9 Nebezpe í samovolné prudké reakce

Pokud je p ed kombinací ísel písmeno X, znamená to, že látka nesmí p ijít do styku

s vodou.

Pak-li, že jsou íslice zdvojeny nebo ztrojeny, znamená to stup ování nebezpe í.
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Tabulka 3 - P íklady použití KEMLER kódu [21]

íslo Vlastnost látky

20 Dusivý plyn, nebo plyn bez vedlejšího rizika

22 Podchlazený zkapaln ný plyn

223 Podchlazený zkapaln ný plyn, ho lavý

30 Ho lavá kapalina

33 Lehce ho lavá kapalina (teplota vzplanutí pod 23 st.C)

X333 Samozápalná kapalina nebezpe  reagující s vodou

ehled identifika ních ísel nebezpe nosti spolu s vlastnostmi látky viz. P íloha 3

5.1.3 HAZCHEM

Obrázek 2 - Tabulka s HAZCHEM kódem [21]

Systém se používá ve Velké Británii. Není ur en pro identifikaci látek, ale pro p ijetí

opat ení p i nehod .

Kód je tvo en jednou íslicí a skupinou písmen:

- íslice ozna uje vhodnou hasební látku.

- První písmeno ur uje:

o Stupe  ochrany zasahujících záchraná .

o Provedení základních opat ení na míst  zásahu.

- Pokud je použito druhé písmeno (m že to být pouze "E"), pak je nutné zvážit

možnost evakuace. [21]

Význam ísel
Tabulka 4 - Význam ísel Hazchem [21]

1 2 3 4

Vodní proud Vodní mlha na Suché hasivo
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Význam písmen
Tabulka 5 - Význam písmen Hazchem [21]

Písmena
Pomocný

význam

Opat ení vzhledem k nutnosti použití

ochranných prost edk
Opat ení vzhledem k látce

P V

R
Úplná ochrana

S Dýchací p ístroje

S
V Dýchací p ístroje pouze p i požáru

nebo rozkladu

T Dýchací p ístroje

T
Dýchací p ístroje pouze p i požáru

nebo rozkladu

edit, zvážit vliv na

životní prost edí

W

X
Úplná ochrana

Y Dýchací p ístroje

Y V
Dýchací p ístroje pouze p i požáru

nebo rozkladu

Z Dýchací p ístroje

Z
Dýchací p ístroje pouze p i požáru

nebo rozkladu

E Zvážit evakuaci

Ohradit

5.1.4 Diamant

Systém p evzatý z USA, kde je také nejvíce používán. Slouží k ozna ování obalu

nebezpe ných látek. Umož uje jednoduchou orientaci o vlastnostech a nebezpe í látky.

Nedá se však použít pro p ímou identifikaci nebezpe né látky. Tento tverec je

rozd len na ty i tvercová pole, která se odlišují barvou a významem. [21]

Obrázek 3 - Znak Diamant [21]
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Význam polí a zna ení
Tabulka 6- Modré pole Diamant [21]

íslo Míra nebezpe í poškození zdraví Ochrana

4 Mimo ádn  nebezpe né!

Zabránit jakémukoliv kontaktu s parami nebo

kapalinou bez speciálních ochranných

prost edk .

3 Velmi nebezpe né!

Práce a pobyt v zamo eném území možný

pouze v protichemickém ochranném obleku a s

dýchacím p ístrojem.

2 Nebezpe né!
Práce a pobyt v zamo eném území pouze s

dýchacím p ístrojem a v ochranném od vu.

1 Málo nebezpe né! Doporu eno použití dýchacího p ístroje.

0 Bez nebezpe í!

Tabulka 7 - Žluté pole Diamant [21]

íslo Míra reaktivity (samovolné reakce) Opat ení

4 Velké nebezpe í výbuchu!

Vytvo it vn jší a nebezpe nou zónu.

i požáru evakuovat nebezpe nou

oblast.

3
Nebezpe í výbuchu p i p sobení horka,

nebo p i velkém ot esu.

Vytvo it vn jší a nebezpe nou zónu.

2 Možnost prudké chemické reakce!

Vytvo it vn jší a nebezpe nou zónu,

hasební zásah provád t pouze z

bezpe né vzdálenosti.

1 i silném zah átí nestabilní!
Nutnost p ijetí bezpe nostních

opat ení.

0 Za normálních podmínek bez nebezpe í.



16

Tabulka 8 - ervené pole Diamant [21]

íslo Míra nebezpe í požáru

4 Extrémn  lehce zápalný p i všech teplotách.

3 Nebezpe í iniciace p i normální teplot .

2 Nebezpe í iniciace p i oh átí.

1 Nebezpe í iniciace p i silném oh átí.

0 Bez nebezpe í iniciace za normálních okolností.

Tabulka 9 - Bílé pole Diamant [21]

Ozna ení Míra dalšího nebezpe í

Prázdné pole K hašení lze použít vodu

W Voda k hašení se nesmí použít, látka reaguje s vodou.

OXY Látka p sobí jako silné okysli ovadlo.

5.1.5 P epravní doklady

Obsahují informace pot ebné k identifikaci ur ité látky. Tyto informace se používají

k zahájení ochranných opat ení pro bezpe nost p epravce a bezpe nost obyvatelstva.

Obrázek 4 - P epravní doklady [6]

5.1.6 Další zp soby ozna ování nebezpe ných látek

- R-v ty. (P íloha 4)

- S-v ty. (P íloha 5)

- Bezpe nostní zna ky. (P íloha 6)

- Manipula ní zna ky. (P íloha 7)
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6 Charakteristika krajské silni ní sít
Kraj se nachází na severovýchod eské republiky, na hranicích s Polskem

a Slovenskem. Statutární m sto Ostrava je vzdáleno 385 silni ních kilometr  od hlavního

sta Prahy. Velkým nedostatkem kraje z hlediska dopravní infrastruktury je absence

ímého napojení na dálni ní sí , která není dosud do kraje p ivedena. Tím je výrazn

ovlivn no celkové zatížení silnic nižších kategorií vedoucích krajem. P ílohy 11 a 12

vypovídají, jak jsou tyto komunikace nuceny absorbovat veškerou silni ní p epravu sm ující

do kraje, do Polska a na Slovensko . V kv tnu 2002 byla zahájena stavba dálnice D 47, která

se stane sou ástí VI. Evropského multimodálního koridoru. Dálnice mezi Lipníkem nad

Be vou a polskou hranicí u Bohumína o délce 80,2 km by m la ešit dopravní obslužnost

a ekonomické oživení. Silni ní komunika ní systém se v sou asnosti opírá o hlavní

mezinárodní silnice:

- I/11 (E 75): Opava – Ostrava – eský T šín – Mosty u Jablunkova

- I/48 (E 462): Nový Ji ín – Frýdek-Místek – eský T šín,

které procházejí východní ástí kraje. V sou asnosti probíhá jejich modernizace, a to

edevším na silnici I/48, která je upravována na rychlostní komunikaci R 48. Celková délka

silnic v kraji je 3 390 km. [4]

Podrobnou mapu silni ní sít  Moravskoslezského kraje (viz. P íloha 8) zpracovává

a každoro  aktualizuje editelství silnic a dálnic R. [20]

Tabulka 10 - Délka komunikací v Moravskoslezském kraji - stav k 1.7.2008 [20]

dálnice I.t ída II.t ída III.t ída celkem

okres délka (km)

BRUNTÁL 144 278 420 842

FRÝDEK-MÍSTEK 128 88 318 534

KARVINÁ 5 94 54 146 299

NOVÝ JI ÍN 3 126 85 396 610

OPAVA 141 173 473 787

OSTRAVA 20 78 76 142 316

celkem 28 711 755 1897 3390

Hustota silni ní sít  v kraji je v d sledku hornat jšího terénu ve srovnání s hustotou

silnic R nižší, pouze 86 % pr ru R (446 m/km2). [4]
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6.1 D ležité komunikace

Silni ní komunika ní systém se v sou asnosti opírá o hlavní mezinárodní silnice:

- I/11 (E 75):  Praha -  Hradec Králové -  Opava -  Ostrava – eský T šín – Mosty u

Jablunkova – Žilina (SR).

- I/45: Olomouc – Bruntál – Krnov – Glubczice (Polsko).

- I/46: Olomouc – Moravský Beroun – Opava.

- I/48  (E 462): Hranice n.M. - Nový Ji ín – Frýdek-Místek – eský T šín –

Chot buz státní hranice.

- I/57: Vsetín - Nový Ji ín - Fulnek - Opava – Krnov - Bartultovice sm rem na

dálnici A4 v Polsku.

- I/56: Ostrava – Hlu ín – Opava.

- I/59: Ostrava – Orlová – Karviná.

- I/58: Rožnov p.R. - P íbor -  Ostrava – Bohumín – státní hranice Polsko.

- I/47: Ostrava – P íbor – Olomouc.

- Silnice E 442: H.Be va - Bílá - Makov (SR) .

- Silnice E 483: Frýdlant n.O. - eladná - Frenštát p.R.

- Silnice E 473: Frýdek-Místek - Šenov – Haví ov. [10]

Nejzatížen jší komunikace dle map intenzity provozu vydané SD R. (Mapa Ostravy viz.

íloha 9)

- sto Ostrava úsek ulice Opavská (42,5 tis.vozidel za den).

- sto Ostrava ulice Mariánskohorská  (30 tis.vozidel za den).

- sto Ostrava ulice Rudná.

- sto Ostrava ulice Plze ská.

- I/11(E75): Praha - Hradec Králové - Šumperk - Bruntál - Opava – Ostrava.

- I/45: Šternberk - Bruntál – Krnov.

- I/46: Olomouc - Moravský Beroun – Opava.

- I/48  (E 462): Hranice n.M. - Nový Ji ín – Frýdek-Místek – eský T šín –

Chot buz státní hranice.[10]

Nebezpe ná místa

- Dalimil v podjezd v P ívoze na ulici Mariánskohorské.

- Ulice Rudná I/11, úsek Závodní – Frýdecká.

- ižovatka silnic I/58 a II/479.
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- Silnice I/11: Bruntál, k ižovatka u gymnázia a u nemocnice.

- Silnice I/45: Pr jezd obcí Lomnice, k ižovatky ve Valšov .

- Silnice I/46: Úsek mezi Šternberkem a Moravským Berounem.

- Silnice E 462: mimoúrov ové k ížení (nadjezd) Rychaltice, mimoúrov ové k ížení

a most p es eku Ostravice ve Frýdku-Místku.

- Silnice E 75: k ižovatka Nebory - Hnojník, pr jezd obcí Nebory, pr jezd obcí

Mosty u Jablunkova,  prostor celnice.

- Silnice E 442: úsek Hlavatá - Bílá - Bumbálka (kamionová p eprava).

- Silnice E 462 (I/48): úsek Starý Ji ín – P íbor – Frýdek – Místek.

- Silnice I/58:  úsek P íbor – hranice okresu.

- Silnice I/11: kritické místo v úseku Mokré Lazce - Velká Polom - hranice Ostravy

(návaznost v Ostrav  na ulici Rudnou).

- Silnic E 462: p íjezd do eského T šína a pr jezd m stem eský T šín.

- Silnice E 75: p íjezd do eského T šína a pr jezd m stem eský T šín. [10]

Doporu ené trasy p eprav nebezpe ných látek

- I/11: Praha - Hradec Králové - Šumperk - Bruntál - Opava – Ostrava.

- I/45: Šternberk - Bruntál – Krnov.

- I/46: Olomouc - Moravský Beroun – Opava.

- I/48: Frýdek-Místek - eský T šín.

- I/58: Ostrava - Bohumín - Vrbice – statní hranice.

- I/59: Orlová - Karviná Doly – Karviná.

- I/67: Bohumín – Karviná – eský T šín. [10]

Zakázané úseky p epravy nebezpe ných látek

- I/11: úsek Haví ov (velký kruhový objezd) – T rlicko – eský T šín.

- II/474: úsek Horní Suchá –T rlicko – T rlicko Hradišt . [10]
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Struktura dálni ní a silni ní sít
Tabulka 11 - Po et most  v Moravskoslezském kraji - stav k 1.7.2008 [19]

Okres dálnice I.t ída II.t ída III.t ída celkem

BRUNTÁL 49 114 153 316

FRÝDEK-MÍSTEK 145 58 199 402

KARVINÁ 15 48 28 49 140

NOVÝ JI ÍN 5 72 45 139 261

OPAVA 46 51 95 192

OSTRAVA 43 94 69 69 275

celkem 63 454 365 704 1 586

Sou ástí krajské silni ní sít  jsou i specifické dopravní stavby. Jsou jimi:

- Mosty – celkem 1586 most  (stav k 1.7.2008).

Obrázek 5 - Po et most  v MSK [20]

- Podjezdy.
Tabulka 12 - Po et podjezd  v Moravskoslezském kraji - stav k 1.7.2008 [20]

dálnice I.t ída II.t ída III.t ída celkem

okres po et [-]

BRUNTÁL 2 6 7 15

FRÝDEK-MÍSTEK 43 12 16 71

KARVINÁ 7 18 13 30 68

NOVÝ JI ÍN 2 12 2 13 29

OPAVA 4 2 1 7

OSTRAVA 26 68 14 22 130

celkem 35 147 49 89 320
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- Železni ní p ejezdy jako místo k ížení silnice a železnice.
Tabulka 13 - Po et železni ních p ejezd  v Moravskoslezském kraji - stav k 1.7.2008 [20]

dálnice I.t ída II.t ída III.t ída celkem

okres po et [-]

BRUNTÁL 9 8 17 34

FRÝDEK-MÍSTEK 1 3 7 11

KARVINÁ 2 5 16 23

NOVÝ JI ÍN 6 8 17 31

OPAVA 10 13 25 48

OSTRAVA 3 5 8

celkem 28 40 87 155

- Silni ní tunely v kraji.
Tabulka 14 - Po et tunel  v Moravskoslezském kraji - stav k 1.7.2008 [20]

dálnice I.t ída II.t ída III.t ída celkem

okres po et [-]

OSTRAVA 2 2

- Dodavatelem pohonných hmot do kraje je spole nost epro a.s.
Tabulka 15 - Po et erpacích stanic [20]

Kraj  po et S    v tom S

 celkem    ve ejné neve ejné  s vymezeným p ístupem

 Moravskoslezský kraj 516 335 179 2
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7 Rizika ovliv ující manipulaci
Za havárii nebezpe né látky je považována mimo ádná událost, kdy se nebezpe ná

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

prost edí a je nutné provád t záchranné a likvida ní práce. [13]

Ve v tšin  p ípad  je p innou vzniku havárií chyba lov ka. A  už jde o chybu

z neznalosti nebo z nedbalosti. Další možnou p inou havárie m že být porucha

technologického za ízení. M že se jednat o únavu materiálu, prasklou pneumatiku, poruchu

chladícího systému u látek vyžadujících chlazení atd.

i p eprav  nebezpe ných látek po silnici se dopravní nehoda m že stát kdykoliv.

Tém  vždy zde hrozí riziko proražení obalu a následný únik látky do životního prost edí.

Bezpe nost p epravy nebezpe ných v cí ovliv uje celá ada faktor . Jedním

z hlavních faktor  je výše finan ních náklad . Pro mnohé p epravce je toto životn  d ležitou

otázkou, zejména v dob  finan ní krize. Je to jeden z faktor , který ovliv uje zp sob

epravy.

eprava m že být realizována:

- Legáln .

- Nelegáln .

eprava legálním zp sobem

Je vykonávána v souladu s p edpisy a normami dané zem , potažmo Evropské unie, tj.

v duchu Evropské dohody o mezinárodní silni ní p eprav  nebezpe ných v cí. I p es

všestranné zabezpe ení této p epravy se mohou vyskytnout ur itá rizika vzniku nehody.

Nelegální zp sob p epravy

Je realizována z r zných d vod . Nejzávažn jším d vodem by byla p eprava za

elem teroristického útoku. Nej ast jším d vodem je však snaha snížit finan ní náklady

spojené s nutností dodržet p epravní p edpisy.

7.1.1 Rizika p i ložných operacích

i ložných operacích, kam je možné za adit nakládku, p ekládku i vykládku nastávají

nebezpe né situace, které mohou mít za následek p ípadný únik nebezpe né v ci:

- Poškození obalu p i manipulaci a následný únik nebezpe né v ci.

- ekro ení celkové hmotnosti vozidla a dovoleného zatížení jeho náprav.

- Porušení zákazu otevírání obalu s nebezpe nou v cí.
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- Použití nevhodného obalu.

- Špatné umíst ní nákladu.

- Špatné upevn ní a zajišt ní nákladu proti pohybu.

- Použití nevhodného vozidla pro p epravovaný druh zboží.

- Použití nedostate  dekontaminovaného vozidla.

- Porušení zákazu spole né nakládky nebezpe ných v cí.

- Porušení zákazu kou ení v blízkosti nebezpe ných v cí.

- Další p ípady.

Z t chto vyjmenovaných nebezpe ných situací nej ast ji dochází k porušení obalu nešetrným

zacházením p i manipulaci a k p ekro ení celkové hmotnosti vozidla, které m že zhoršit

jízdní vlastnosti daného vozidla. [8]

7.1.2 Rizika p i p eprav  nebezpe ných v cí

i p eprav  nebezpe ných v cí mohou vzniknout rizika jejich úniku a to nejen vlivem

špatného umíst ní nebo zajišt ní nákladu, ale hlavn  rizika úniku p i dopravních nehodách.

Nebezpe í se zvyšuje i tím, že nelze dop edu stanovit as a místo vzniku nehody

vozidel, která p epravují nebezpe né v ci, v etn  množství nebezpe né v ci, které unikne do

životního prost edí. [8]

7.1.3 Rizika p i havárii nebezpe ných látek

Všechny havárie zp sobují zhoršení životního prost edí vlivem fyzikálních,

chemických nebo biologických škodlivin nebo jinou lidskou inností v souvislosti s havárií.

Dopady na životní prost edí:

- ímé následky zp sobené energomateriálovými emisemi do složek prost edí

v d sledku havárie. Vlivem inností a na její lokalizaci a likvidaci.

- Nep ímé následky související s výskytem a likvidací havárie, které se projeví

dodate  a nebo na jiném míst  v d sledku možné migrace a transformace

škodlivin.

- Kumulativní následky havárie v zasaženém prostoru jsou d ležité pro posouzení

rizik po havárii. Zde bereme stav prost edí dle jeho kvality p ed a po havárii. Poté

na základ  p edpokládaného poškození, kdy bereme v potaz autoregula ní

mechanismy prost edí, m žeme posoudit, zda m že nastat rizikový stav životního

prost edí. [13]
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7.1.4  Dopravní nehody vozidel p epravující nebezpe né v ci

Dopravní nehody p i p eprav  nebezpe ných v cí p edstavují velký problém, protože

únik p epravovaných nebezpe ných v cí m že zp sobit i trvalé poškození zdraví, majetku

a životního prost edí.

Pokud bychom cht li zjistit, jaké riziko nehody se vyskytuje na námi stanovené

epravní trase, m žeme s výhodou využít rizikovou mapu R. Mapa byla zpracována

s využitím statistik všech dopravních nehod v silni ní doprav .

Obrázek 6 - Riziková mapa R [22]

7.2 Nehodové události

Ve statistikách dopravních nehod za období 2004 - 2007 v etn ,  jsem zjistil, že se

v minulosti staly skute  závažné dopravní nehody, které hrozily zna nou ekologickou

katastrofou a vážnými následky na zdraví osob. B hem posledních t ech let došlo k 778

dopravním nehodám s ú astí vozidla p epravující nebezpe né v ci podle dohody ADR. P i

chto nehodách došlo v 45 p ípadech k úniku p epravované látky.
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7.2.1 Z toho v Moravskoslezském kraji

Tabulka 16 - Nehody v MSK [11]

DOPRAVNÍ NEHODA Dopravní nehoda  silni ní cisterna s benzínem a naftou Bravantice

ÚNIK NEBEZPE NÝCH LÁTEK Únik kapaliny z auta te e kyselina chlorovodíková Opava

2008

DOPRAVNÍ NEHODA Dopravní nehoda  železni ní (v . metra) vlak s nákladním automobilem MANN Jakub ovice

DOPRAVNÍ NEHODA Dopravní nehoda  silni ní Nehoda t í aut u benziny Agip Ostrava

DOPRAVNÍ NEHODA Dopravní nehoda  silni ní DN osobního a nákladního vozidla Branka u Opavy

POŽÁR Požár

Požár tlakových lahví vodíku na

náv su (p evrácený kamion po DN) Ostrava

2007

DOPRAVNÍ NEHODA Požár Požár nákladního vozidla Ostrava

POŽÁR Požár Požár taha e DAF Starý Ji ín

2006

DOPRAVNÍ NEHODA Radia ní havárie a nehoda Zásah na RA látku Jind ichov

DOPRAVNÍ NEHODA Dopravní nehoda  silni ní Dopravní nehoda OA a NA Starý Ji ín

2005

ÚNIK NEBEZPE NÝCH LÁTEK Únik ropných produkt Karviná

Viz. P íloha 10 – 15.



27

8 Koordinace inností složek IZS
Na záchranné a likvida ní práce p i havárii nebezpe ných látek vyžadují spolupráci

složek IZS. Koordinace se ídí dle p íslušných zákon  [26] na taktické, strategické a opera ní

úrovni. Na taktické úrovni ji provádí velitel zásahu. [13]

 Velitelem zásahu (VZ) je:

- Ve v tšin  p ípad :

o Velitel jednotky JPO.

o íslušný funkcioná  HZS s právem p ednostního velení ( ídící d stojník).

- V ostatních p ípadech:

o Oprávn ná osoba vodoprávního orgánu [29].

o íslušný orgán životního prost edí.

o Zástupce Státního ú adu pro jadernou bezpe nost.

Vznikla-li havárie nebezpe né látky v p ípad  mimo ádné události, která je sou ástí

bezpe nostních opat ení  a havárie ohrožuje osoby a obyvatelstvo v blízkosti, je VZ vždy

hasi . Pokud tedy na míst  zasahuje více složek, koordinaci ídí velitel té složky, která

provádí st žejní innost. Osoba VZ se m že v pr hu zásahu m nit. [13]

i záchranných a likvida ních prácích v p ípad  složitých zásah  se pro koordinaci

využívá štáb velitele zásahu, krizový štáb ORP nebo krizový štáb kraje. V n kterých

ípadech i krizový štáb podniku.

VZ ídí p ímo: Ná elníka štábu, lena štábu pro spojení, lena štábu pro týl, lena

štábu pro analýzu situace na míst  zásahu, lena štábu pro nasazení sil a prost edk , zástupci

složek IZS, pomocníci len  štábu. [13]

8.1 Specifika p i zásazích spojených s úniky NL

Statistiky dopravn  bezpe nostních kontrol vozidel p epravujících nebezpe né v ci po

silnici zpracovávané Policií R [18] ukazují na skute nost, že po pozemních komunikacích

v eské republice jsou asto p epravovány nebezpe né v ci, které nejsou v bec deklarovány

v nákladových listech i jiných dokladech o nákladu anebo jsou uvád ny jiné látky, než které

jsou p eváženy. asto jsou také ve stanovených dokladech pro p epravu nebezpe ných v cí

evážené látky deklarovány v rozporu s Evropskou dohodou o mezinárodní silni ní p eprav

nebezpe ných v cí. Tato skute nost zna  zt žuje práci zásahovým jednotkám na míst
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havárie i dopravní nehody. V d sledku toho složky zahajují záchranné a likvida ní práce

aniž by v ly, jaká chemikálie je ve skute nosti p evážena. Tím je ztížen i výb r optimálních

prost edk  k minimalizaci ú ink  a k ochran  zdraví lidí a životního prost edí p ed

dlouhodobými dopady i trvalými následky p sobení ve skute nosti p epravovaných látek.

Dopravní nehody a havárie p i transportu nebezpe ných v cí jsou jako jakékoliv jiné

nehody charakterizovány zejména tím, že nelze p edvídat: místo, as, rozsah nehody,

okolnosti vzniku (stav idi e, po así).

Tudíž je velice obtížné se jakkoliv p ipravit vyjma preventivních faktor  jako je

plošné pokrytí složek IZS, technického zajišt ní IZS a vybavení vozidla pasivními a aktivními

bezpe nostními prvky vozidla.

Zásahy s p ítomností nebezpe ných látek jsou navíc charakterizovány:

- Neúplnými nebo žádnými informacemi o p epravované látce až do chvíle, kdy je

provedena identifikace n kterou ze složek IZS.

- Pot ebou nasazení speciálních prost edk  pro práci s nebezpe nými látkami

a nasazení speciálních hasiv.

- Pot ebou zapojení speciálních sil a dalších složek IZS, spoluprací s institucemi

a orgány ve ejné správy, odborníky a p vodcem havárie.

- Zejména nebezpe ím výbuchu, nebezpe ím intoxikace, nebezpe ím poleptání,

nebezpe ím ionizujícího zá ení a nebezpe ím infekce. [2]

Veškeré innosti na míst  mimo ádné události mají sm ovat ke snížení rizik, omezení

rozsahu havárie a ke stabilizaci situace. innosti se odvíjí od vybavenosti jednotky tak,

aby byla zajišt na maximální možná ochrana zasahujících osob.

i zásahu s p ítomností nebezpe ných látek je nutné neopomenout následující komplikace:

- Nedostatek sil a prost edk  nebo jejich chybný odhad.

- Jedna nebezpe ná látka m že mít i n kolik nebezpe ných vlastností.

- Rozdíl mezi ozna ením nebezpe né látky a skute  p ítomnou nebezpe nou

látkou.

- Nelze spolehliv  ur it uniklé množství nebezpe né látky.

- Náhlá zm na situace a d sledku reakce nebezpe né látky.

- Vzájemná reakce látek.

- Náhlá zm na meteorologické situace.

- Nep íznivý vliv klimatických podmínek na ší ení látek.
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- Rychlé ší ení plynných látek v ovzduší.

- Nebezpe nou látku není možné identifikovat.

- Nedisciplinovanost obyvatelstva p i stanovení režimových opat ení, podcen ní

nebezpe í.

- Podcen ní nebezpe í od spolupracujících složek IZS a nerespektování organizace

místa zásahu v etn  nebezpe né zóny.

- Chování nebezpe né látky nemusí být totožné s deklarovanými vlastnostmi (vliv

místních podmínek, koncentrace apod.).

- Nelze zamezit úniku nebezpe ných látek nebo odstavit technologie.

- Skryté a t žko pozorovatelné ší ení nebezpe né látky. [2]

Nebezpe né vlastnosti nebezpe né látky se mohou projevit s ur itým zpožd ním a na

nep edpokládaném míst .

8.2 asový sled inností

Události p ed vyhlášením poplachu

- Nahlášení mimo ádné události sv dkem nehody na OPIS/KOPIS (dále je OPIS).

- Získání prvotních informací prost ednictvím dispe era OPIS.

Po vyhlášení poplachu

- K místu události vyjíždí složky IZS.

innost OPIS

- Informuje hejtmana, starostu ORP o vzniklé situaci.

- Dodává veliteli zásahu informace o meteorologických podmínkách.

- Poskytuje VZ informa ní podporu pro identifikaci látky.

innost jednotek PO

- ed p íjezdem na místo MU

o Jednotka se p ibližuje k místu havárie zpravidla po sm ru v tru a sm r v tru

neustále kontroluje.

o Nezajíždí do bezprost ední blízkosti místa mimo ádné události.

o íslušníci jednotky provádí pr zkum již b hem jízdy k zásahu.

o Velitel zásahu dalekohledem provádí identifikaci látek ze vzdálenosti, kdy není

jednotka ohrožena (p ibližn  100m).

o Velitel zásahu ur í nebezpe nou zónu.

- Po p íjezdu

o Pr zkum.
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o Uzav ení místa havárie a vyty ení vn jší zóny pro vedení zásahu.

o Vylou ení inicia ního zdroje.

o íprava zjednodušené dekontaminace.

o Zabrán ní dalšímu úniku nebo rozši ování nebezpe né látky.

- Po ukon ení pr zkumu

o Záchrana osob, zví at a majetku, pop ípad  jejich evakuace.

o Poskytnutí neodkladné zdravotní pé e zran ným osobám.

o Lokalizace.

o ijetí odpovídajících opat ení na místech, kde se o ekává vliv

edpokládaného ší ení mimo ádné události, vzhledem k ochran  okolního

obyvatelstva.

o Likvidace.

- Po likvidaci MU

o Dekontaminace osob, prost edk , pop . techniky.

Technik spojového odd lení po celou dobu zásahu zajiš uje: Spojení, informa ní

podporu,evidencí pobytu hasi  v NZ.

Velitel zásahu

o Vyhodnocuje a koordinuje situaci a innosti na míst  zásahu.

o Rozd luje prostor na úseky.

o Vyhlašuje p íslušný stupe  poplachu a dle toho z izuje štáb velitele zásahu.

o Volí vhodná opat ení ochrany obyvatelstva.

o S technikem CHTS neustále provádí monitoring ovzduší v okolí MU.

o innosti konzultuje s OPIS, pop . ídícím d stojníkem. [2]

innosti ostatních základních složek IZS

Lze realizovat na pokyn VZ, z d vodu zajišt ní bezpe nosti zasahujících osob. Složky

nevstupují do nebezpe né ani vn jší zóny.

- innost jednotky ZZS: Provádí p epravu ran ných do zdravotnických za ízení, kde

je poskytnuta komplexní pé e, zdravotní týmy poskytují pomoc obyvatelstvu
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postiženému MU. [9]

- innost jednotky P R: Zajiš uje pr jezd vozidel záchranných složek, varuje

obyvatelstvo v okolí místa mimo ádné události, vyklízí a uzavírá ohrožený prostor,

zabezpe uje odklon dopravy, reguluje vstup a vjezd do zóny ohrožení, st eží

a zabezpe uje majetek, zajiš uje speciální innosti (pyrotechnici, potáp i, apod.),

provádí odbornou innost na míst  MU (d kazy, stopy, pachatelé, identifikace

ob tí) . [9]

- stská policie

o Jako orgán obce zajiš uje p ipravenost obce na mimo ádné události a podílejí

se na provád ní záchranných a likvida ních prací a na ochran  obyvatelstva.

o Zajiš uje varování, evakuaci a ukrytí osob p ed hrozícím nebezpe ím. [26]

- TRINS (Transportní informa ní a nehodový systém) poskytuje prost ednictvím

svých st edisek nep etržitou pomoc p i ešení mimo ádných situací spojených

s p epravou i skladováním nebezpe ných látek na území eské republiky

otázkách:

o Údaj  k výrobk m, látkám a jejich bezproblémové p eprav  a skladování.

o Zkušeností z praxe s manipulací s nebezpe nými látkami nebo s likvidací

mimo ádných událostí spojených s nebezpe nými látkami.

o Praktické pomoci p i odstra ování škod a likvidaci mimo ádné situace spojené

s nebezpe nou látkou.

- DEKONTA, a.s. spole nost poskytující služby v oblasti ochrany životního

prost edí jako: Sanace kontaminovaných lokalit, nep etržitá ekologická havarijní

služba, konzulta ní a laboratorní služby, zpracování a odstra ování nebezpe ných

odpad . Na území MSK spole nost DEKONTA, a.s. p sobí v zastoupení

spole nosti BIODEGRADACE s.r.o.

- EKOAQUA plus, s.r.o. je ostravská spole nost zam ená na: Odstra ování

odpad , v etn  odpad  nebezpe ných, provád ní išt ní jímek sloužících

k zachycování odpad , išt ní odlu ova  ropných látek, lapa  tuk  apod.

Provád ní servisu a údržby odlu ova  ropných látek, tukových lapol

a biologických OV a jejich provozování. M ení objemu vypoušt ných

odpadních vod.
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9 Opat ení pro omezení rizik
eprava nebezpe ných v cí hraje klí ovou úlohu v moderní spole nosti. Význam

vyplývá z pot eby zabezpe ení výroby a pot eby dopravit nebezpe nou v c do jakéhokoliv

ur eného prostoru, místa, státu pop . organizace vhodným a bezpe ným zp sobem.

Prvo adým úkolem kohokoliv, kdo se zabývá manipulací a p epravou nebezpe ných

cí, je bezpe nost.

Bezpe ností se zde rozumí p edpoklad, že systém (náklad, p epravní celek) je oprošt n

od všech možných nežádoucích událostí a jev . Zárove  je za bezpe nost považována jistota,

že nem že dojít k nehod , požáru. Jakákoliv událost, p i níž se nebezpe ná v c v jakékoliv

mí e vymkne kontrole, m že vážným zp sobem ohrozit zdraví a životy osob, zví at nebo

zatížit životní prost edí.

Dle po tu únik  jsou pro životní prost edí nejnebezpe jší nehody, p i nichž se do

prost edí dostávají nebezpe né v ci ropného p vodu. Vždy  nap íklad 1 litr benzínu dokáže

znehodnotit až 10 milion  litr  vody [14]. Pro  p epravu nebezpe ných v cí lze použít

všechny druhy dopravy. Dle [1] se ve st ední Evrop  pro p epravu nebezpe ných v cí nejvíce

používají prost edky silni ní dopravy.

Nehody mohou být zp sobeny zejména: Lidským faktorem, selháním techniky, jinými

faktory.

Nejv tší vliv má lidský faktor. V oblasti p epravy hlavní úlohu hraje idi  vozidla.

Hlavními opat eními, jak tento faktor ovlivnit jsou:

- Profesní zp sobilost idi e – pravidelná školení profesionálních idi .

- Zkušenosti získané praxí - p i pr jezdu zatá ek i p i prudkém brzd ní

s p ihlédnutí na skupenství p epravované látky a s tím související zm na t žišt

vedoucí až ke ztrát  kontroly nad vozidlem.

- Dobrý psychický a zdravotní stav – pravidelné zdravotní prohlídky, rozvrh

s dostate nou asovou rezervou.

Tyto všechny faktory spolu s kvalitou použitého vozidla ovliv ují styl a bezpe nost jízdy.

Pokud jsou navíc spln ny všechny legislativní požadavky, jsou tím vy erpána všechna možná

opat ení pro snížení možnosti selhání lidského faktoru.

Jedním z opat ení zvyšující bezpe nost systému je stanovení tzv. režimu jízdy. Režim

jízdy vytvá í idi  sám, p ípadn  zam stnavatel, který ho na jízdu vyslal.
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Režim jízdy tvo í:

- Rychlosti vozidla – dle konstruk ních možností vozu a charakteru trasy

a p epravované v ci.

- Trasa p esunu – naplánovaná s p ihlédnutím životní prost edí, hygienická pásma

a úseky opat ené zákazovými zna kami B18 (Zákaz vjezdu vozidel p epravujících

nebezpe ný náklad) a B19 (Zákaz vjezdu vozidel p epravujících náklad, který

že zp sobit zne išt ní vody).

- Dopravní disciplína – dodržování dopravních p edpis .

- Zabezpe ení vozidla – dodržování p edpis  (zna ení, havarijní výbava).

- Zabezpe ení nákladu – kotvení proti pohybu.

- Bezpe nostní p estávky – min. 30-ti minutová p estávka po 4,5 hodinách ízení.

Dalším opat ením, kterým lze ovlivnit bezpe nost, je odklonit p epravu z míst

s hustým osídlením. Silni ní tranzitní tahy projektované a vystav né v d ív jších dobách asto

vedou skrz hust  zalidn né oblasti. Tím vznikají další rizika v podob  ostatních ú astník

silni ního provozu a zejména chodc . Tato rizika lze ú inn  snížit pouze zkušeností

a p edvídavostí idi e.

Použité vozidlo m že jak pozitivn , tak negativn   ovlivnit bezpe nost. Osoby

odpov dné za povolení použít vozidlo na p epravu  a idi i by m li v novat maximální

pozornost pravidelným kontrolám a údržbám a stanoveným technickým prohlídkám. Pokud

jsou spln ny všechny tyto p edpoklady, z stává jako nejv tší nebezpe í vzniku havárie skrytá

chyba materiálu.

Ostatní faktory ovliv ující bezpe nost p epravy, které nejsou schopni ovlivnit

epravci ani idi i: Pov trnostní situace, parametry, stav a kvalita vozovky a její ozna ení,

bezpe nostní dozor ze strany policie a orgán  státního dozoru, hustota provozu na

komunikacích.

Preventivní opat ení pro zvýšení bezpe nosti p epravy nebezpe ných v cí:

- Projektování tranzitních tah  co nejdále od míst s hustým osídlením.

- Výb r vhodných osob a jejich kvalitní odborná p íprava.

- Zodpov dné pln ní stanovených povinností.

- Kontrola technického stavu vozidla.

- Správný zp sob ozna ení vozidla.

- Úplná a kvalitn  zpracovaná pr vodní dokumentace.
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- Dodržování správné manipulace p i nakládce, p ekládce a uložení ve vhodných

obalových prost edcích.

- Havarijní vybavení vozidel p epravujících nebezpe né v ci.

- Doprava po doporu ených trasách [15].

o V roce 1998 vnikla publikace [15] , která ale nebyla prozatím

aktualizována

- Havarijní p ipravenost složek IZS: P edur ené složky pro zásahy na NL,

materiální a technická vybavenost pro zvládnutí MU, odborná zp sobilost složek,

prov ovací cvi ení na havárie p i p eprav  nebezpe ných látek, informování

ve ejnosti, komunikace mezi provozovatelem nakládajícím s nebezpe nými

látkami, ve ejností, IZS a ve ejnou správou.

- Plánovací dokumentace.

o Tvorba havarijních plán  kraje.

o Plány konkrétních inností jako p íloha havarijního plánu kraje.

Plán odpadového hospodá ství.

- Uplatn ní telematických aplikací.

o Automatická identifikace vozidel ADR v místech, která jsou považována

za velmi riziková.

o Videodetek ní systémy - integrovány do informa ních systém , které jsou

založeny na digitálním rozpoznání vzork  a inteligentním zpracování

obrazu, poskytující data pro ízení a kontrolu provozu.

- Technická a infrastrukturní opat ení: protihlukové bariéry, brzdící retardéry,

únikové zóny.

Na zvýšení bezpe nosti p epravy a na snížení následk  nehod aktivn  podílejí:

- Orgány státní a ve ejné správy: Legislativn , stanovením tras p esunu, kontrolní

inností, pomocí p i likvidaci a odstra ování následk .

- Složky IZS: Záchrannými a likvida ními pracemi.

- Právnické a fyzické osoby: Odbornou p ípravou, kontrolou technického stavu

vozidel a jejich vybavení, p ípravou a kontrolou pr vodních doklad , stanovení

technologie pro manipulaci s nebezpe nou v cí p i nakládce a vykládce, ur ení

technologie pro likvidaci následk  nehody. [26]
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10 Zhodnocení
Jak v eských právních p edpisech, tak v evropské legislativ  jsou zakotvena r zná

organiza ní opat ení týkající manipulace s nebezpe nou v cí po ínaje ozna ováním obal

a kon e požadavky na odbornou zp sobilost osob. Tato opat ení hodnotím jako dosta ující

pro zajišt ní maximální bezpe nosti a minimalizaci rizik b hem p epravy.

Chybí však povinnost subjekt  ú astnících se p epravy ohlašovat transporty

nebezpe ných v cí. Nikde tak není vedena evidence p ístupná složkám IZS, která by

umožnila identifikaci p evážené látky p ed p íjezdem jednotek. Existuje pouze povinnost

bezpe nostního poradce podniku p ipravit ro ní zprávu pro vedení svého podniku a orgán

místní nebo pop ípad  ve ejné správy o innostech podniku týkajících se p eprav

nebezpe ných v cí. Podklady pro tvorbu takového registru subjekty uchovávají po dobu

minimáln  5ti let.

Navrhuji proto jako ú inné preventivní opat ení uzákonit vznik online registru

epravovaných nebezpe ných v cí. Doporu uji vytvo it právní p edpis, který by ukládal

bezpe nostnímu poradci podniku povinnost zadat údaje do online registru p epravovaných

nebezpe ných v cí p ed zahájením jakékoliv manipulace, která p edchází transportu. Údaje

vkládané do registru si p edstavuji v rozsahu bezpe nostního listu p epravované v ci a režimu

jízdy v etn asového rozpisu trasy.

Údaje v registru obsažené mohou použít KOPIS jako informa ní podporu v reálném

ase. V okamžiku, kdy je nahlášena MU, systém porovná místo MU s registrem. Systém

upozorní operátora na možnost havárie s p ítomností nebezpe né v ci a zobrazí mu pot ebné

dokumenty, aby mohl okamžit  a hlavn  p esn  informovat složky IZS.

ipravenost IZS hodnotím taktéž jako dosta ující. Na dobré p ipravenosti se podílí

pravidelná školení a nám tová cvi ení hodnocená ve v tšin  p ípad  velmi pozitivn .

kazem mi je událost z jara 2008, kdy se p evrátil kamion s lahvemi vodíku.

Autoatlas R s vyzna ením tras pro p epravu nebezpe ných odpad  a nebezpe ných

cí [15] hodnotím jako praktický dokument, který by si zasloužil pravidelnou aktualizaci.

Jak silni ní sít , tak i p edepsaných tras.

Jako nedostatek hodnotím nedodržování p edpis  p epravci ve snaze ušet it.

Po zrušení stáních hranic se celní správa p esunula do vnitrozemí a frekvence kontrol výrazn

vzrostla a má pozitivní ú inky na dodržování p edpis  ze strany p epravc . Navrhuji v tomto

trendu pokra ovat a p ipojit technické opat ení v podob  videodetek ních systém

identifikující vozidlo p epravující nebezpe nou v c po projetí mýtnou branou.



36

11 Záv r
To nejcenn jší, co lov k, má je vlastní život a zdraví. Lidská spole nost je skupina

jednotlivc  se stejným zájmem, ochranou toho nejcenn jšího. A práv  nebezpe né vlastnosti

chemických látek jsou jedním z rizik, kterým se spole nost chce bránit. Je to boj, který nelze

vyhrát, lze pouze minimalizovat pravd podobnost vzniku mimo ádné události, p i niž se

nebezpe ná vlastnost projeví, a p ipravit se na ešení této události.

Jako spole nost jsem v této práci vybral obyvatelstvo Moravskoslezského kraje a jeho

návšt vníky. Poukázal jsem na hrozící rizika a etnost p ípad  vedených ve statistické

databázi P R a stanovil bezpe nostní opat ení pro ochranu života a zdraví místních obyvatel.

Opat ení jsem v této práci rozd lil na p edepsané a doporu ené. Mezi p edepsané pat í

všechny zákony, vyhlášky, dohody a na ízení, která jsem shrnul v úvodní ásti. Naopak

doporu ené jsem stanovil jako prost edek pro maximalizaci ú inku p edepsaných opat ení.

Jako nejú inn jší opat ení jsem zvolil Integrovaný záchranný systém, preventivní

a represivní innosti jeho složek.

Vzhledem k zna né rozsáhlosti problematiky p epravy nebezpe ných látek jsem

vypracoval výtah toho, co jsem shledal  nejd ležit jší pro zajišt ní maximální bezpe nosti.

Zhodnotil jsem sou asná opat ení pro snížení rizik a navrhnul nová opat ení pro vyšší

bezpe nost.

V záv ru bych cht l pod kovat pplk. Petru Sobotkovi, pplk. Bc. Pavlu Noskovi,

z editelství služby dopravní policie R,  za pomoc p i shromaž ování statistických údaj ,

veliteli stanice a velení sm ny B stanice HS2 Ostrava – Fifejdy a odd lení zjiš ování p in

požár  za p ístup do statistik MU v MSK.
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Klasifikace nebezpe ných v cí
- výbušné; jimi jsou pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité látky a p ípravky, které

mohou exotermn  reagovat i bez p ístupu vzdušného kyslíku, p emž rychle

uvol ují plyny, a které, pokud jsou v áste  uzav eném prostoru, za

definovaných zkušebních podmínek detonují, rychle sho í nebo po zah átí

vybuchují.

- oxidující; jimi jsou látky a p ípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve

styku s jinými látkami, zejména ho lavými,

- extrémn  ho lavé; jimi jsou kapalné látky a p ípravky, které mají extrémn  nízký

bod vzplanutí a nízký bod varu, a nebo plynné látky a p ípravky, které jsou ho lavé

ve styku se vzduchem p i pokojové teplot  a tlaku,

- vysoce ho lavé; jimi jsou:

o látky  a  p ípravky,  které  se  mohou samovoln  zah ívat  a  nakonec  se  vznítí  ve

styku se vzduchem p i pokojové teplot  bez jakéhokoliv dodání energie,

o pevné látky a p ípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém styku se

zdrojem zapálení a které pokra ují v ho ení nebo vyho ely po jeho odstran ní,

o kapalné látky a p ípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí,

o látky a p ípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvol ují

vysoce ho lavé plyny v nebezpe ných množstvích,

- ho lavé; jimi jsou kapalné látky nebo p ípravky, které mají nízký bod vzplanutí,

- vysoce toxické; jimi jsou látky nebo p ípravky, které p i vdechnutí, požití nebo p i

pr niku k ží ve velmi malých množstvích zp sobují smrt nebo akutní nebo

chronické poškození zdraví,

- toxické; jimi jsou látky nebo p ípravky, které p i vdechnutí, požití nebo p i pr niku

ží v malých množstvích zp sobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození

zdraví,

- zdraví škodlivé; jimi jsou látky nebo p ípravky, které p i vdechnutí, požití nebo p i

pr niku k ží mohou zp sobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví,

- žíravé; jimi jsou látky nebo p ípravky, které mohou zni it živé tkán  p i styku s

nimi,

- dráždivé; jimi jsou látky nebo p ípravky, které mohou p i okamžitém,

dlouhodobém nebo opakovaném styku s k ží nebo sliznicí vyvolat zán t a nemají

žíravé ú inky,



                                                                                                          P íloha íslo 1 / Strana 2

- senzibilizující; jimi jsou látky nebo p ípravky, které jsou schopné p i vdechování,

požití nebo p i styku s k ží vyvolat p ecitliv lost, takže p i další expozici dané

látce nebo p ípravku vzniknou charakteristické nep íznivé ú inky.
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Nebezpe né látky a jejich popis a ozna ení
ída Popis Ozna ení

1 Výbušné látky a p edm ty

2 Plyny

3 Ho lavé kapaliny

4.1 Ho lavé tuhé látky

4.2 Samozápalné látky

4.3
Látky, které p i styku s vodou vyvíjejí ho lavé

plyny

5.1 Látky podporující ho ení
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5.2 Organické peroxidy

6.1 Jedovaté látky

6.2 Infek ní látky

7 Radioaktivní látky

8 Žíravé látky

9 Jiné nebezpe né látky a p edm ty
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Identifika ní ísla bezpe nosti
20 dusivý plyn nebo plyn bez vedlejšího rizika

22 zchlazený zkapaln ný plyn, dusivý

223 zchlazený zkapaln ný plyn, ho lavý

225 zchlazený zkapaln ný, oxidující (ho ení podporující) plyn

23 ho lavý plyn

239 ho lavý plyn, který m že vyvolat samovoln  prudkou reakci

25 vzn tlivý plyn (podporující ho ení)

26 jedovatý plyn

263 jedovatý plyn, ho lavý

265 jedovatý plyn, vzn tlivý (podporující ho ení)

268 jedovatý plyn, žíravý

30

ho lavá kapalina (bod vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC) nebo ho lavá kapalina nebo tuhá

látka v roztaveném stavu s bodem vzplanutí vyšším než 61 oC oh átá na teplotu

rovnou nebo vyšší než její bod vzplanutí, nebo samozah ívající se kapalina

323 ho lavá kapalina reagující s vodou a vyvíjející ho lavé plyny

X 323 ho lavá kapalina reagující nebezpe  s vodou a vyvíjející ho lavé plyny

33 lehce ho lavá kapalina (bod vzplanutí pod 23 oC)

333 samozápalná kapalina

X 333 samozápalná kapalina reagující nebezpe  s vodou

336 lehce ho lavá kapalina, jedovatá

338 lehce ho lavá kapalina, žíravá

X 338 lehce ho lavá kapalina, žíravá, reagující nebezpe  s vodou

339 lehce ho lavá kapalina, která m že vyvolat samovoln  prudkou reakci

36
ho lavá kapalina (bod vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC) slab  jedovatá nebo

samozah ívající se kapalina, jedovatá

362 ho lavá kapalina, jedovatá, reagující s vodou, vyvíjející ho lavé plyny

X 362 ho lavá kapalina, jedovatá, reagující nebezpe  s vodou, vyvíjející ho lavé plyny

368 ho lavá kapalina, jedovatá, žíravá
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38
ho lavá kapalina (bod vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC) slab  žíravá nebo kapalina

schopná samooh evu, žíravá

382 ho lavá kapalina, žíravá, reagující s vodou, vyvíjející ho lavé plyny

X 382 ho lavá kapalina, žíravá, reagující nebezpe  s vodou, vyvíjející ho lavé plyny

39 ho lavá kapalina, která m že vyvolat samovoln  prudkou reakci

40 ho lavá tuhá látka nebo samovoln  se rozkládající látka nebo samozah ívající se látka

423 tuhá látka reagující s vodou, vyvíjející ho lavé plyny

X 423 ho lavá tuhá látka reagující nebezpe  s vodou, vyvíjející ho lavé plyny

43 samozápalná (pyroforická) tuhá látka

44 ho lavá tuhá látka, která je p i zvýšené teplot  v roztaveném stavu

446 ho lavá tuhá látka, jedovatá, která je p i zvýšené teplot  v roztaveném stavu

46 ho lavá látka nebo látka schopná samooh evu, tuhá, jedovatá

462 jedovatá tuhá látka reagující s vodou, vyvíjející ho lavé plyny

X 462 tuhá látka reagující nebezpe  s vodou, vyvíjející jedovaté plyny

48 ho lavá nebo samozah ívající se tuhá látka, žíravá

482 žíravá tuhá látka reagující s vodou, vyvíjející ho lavé plyny

X 482 tuhá látka reagující nebezpe  s vodou, vyvíjející žíravé plyny

50 vzn tlivá látka (podporující ho ení)

539 ho lavý organický peroxid

55 siln  vzn tlivá látka (podporující ho ení)

556 siln  vzn tlivá látka (podporující ho ení), jedovatá

558 velmi vzn tlivá látka (podporující ho ení), žíravá

559
velmi vzn tlivá látka (podporující ho ení), která m že vyvolat samovoln  prudkou

reakci

56 vzn tlivá látka (podporující ho ení), jedovatá

568 vzn tlivá látka (podporující ho ení), jedovatá, žíravá

58 vzn tlivá látka (podporující ho ení), žíravá

59 vzn tlivá látka (podporující ho ení), která m že vyvolat samovoln  prudkou reakci

60 jedovatá nebo slab  jedovatá látka
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606 infek ní látka

623 jedovatá kapalina, která reaguje s vodou, vytvá ející ho lavé plyny

63 jedovatá látka, ho lavá (bod vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC)

638 jedovatá látka, ho lavá (bod vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC), žíravá

639
jedovatá látka, ho lavá (s bodem vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC), která m že vyvolat

samovoln  prudkou reakci

64 jedovatá tuhá látka, ho lavá nebo samozah ívající se

642 jedovatá tuhá látka, která reaguje s vodou, vyvíjející ho lavé plyny

65 jedovatá tuhá látka, p sobící vzn tliv  (podporující ho ení)

66 velmi jedovatá látka

663 velmi jedovatá látka, ho lavá (bod vzplanutí nejvýše 61 oC)

664 velmi jedovatá tuhá látka, ho lavá nebo samozah ívající se

665 velmi jedovatá látka, p sobící vzn tliv  (podporující ho ení)

668 velmi jedovatá látka, žíravá

669 velmi jedovatá látka, která m že vyvolat samovoln  prudkou reakci

68 jedovatá látka, žíravá

69 jedovatá nebo slab  jedovatá látka, která m že vyvolat samovoln  prudkou reakci

70 radioaktivní látka

72 radioaktivní plyn

723 radioaktivní plyn, ho lavý

73 radioaktivní kapalina, ho lavá (bod vzplanutí 61 oC nebo nižší)

74 radioaktivní tuhá látka, ho lavá

75 radioaktivní látka, p sobící vzn tliv  (podporující ho ení)

76 radioaktivní látka, jedovatá

78 radioaktivní látka, žíravá

80 žíravá nebo slab  žíravá látka

X 80 žíravá nebo slab  žíravá látka reagující nebezpe  s vodou

823 žíravá kapalina, která reaguje s vodou, vyvíjející ho lavé plyny

83 žíravá nebo slab  žíravá látka, ho lavá (bod vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC)
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X 83
žíravá nebo slab  žíravá látka, ho lavá (bod vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC) reagující

nebezpe  s vodou

839
žíravá nebo slab  žíravá látka, ho lavá (bod vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC), která m že

vyvolat samovoln  prudkou reakci

X 839
žíravá nebo slab  žíravá látka, ho lavá (bod vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC), která m že

vyvolat samovoln  prudkou reakci a reagující nebezpe  s vodou

84 žíravá tuhá látka, ho lavá nebo samozah ívající se

842 žíravá tuhá látka, která reaguje s vodou, vyvíjející ho lavé plyny

85 žíravá nebo slab  žíravá látka, vzn tlivá (podporující ho ení)

856 žíravá nebo slab  žíravá látka, vzn tlivá (podporující ho ení), jedovatá

86 žíravá nebo slab  žíravá látka, jedovatá

88 siln  žíravá látka

X 88 siln  žíravá látka reagující nebezpe  s vodou

883 siln  žíravá látka, ho lavá (bod vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC)

884 siln  žíravá tuhá látka, ho lavá nebo samozah ívající se

885 siln  žíravá látka, vzn tlivá (podporující ho ení)

886 siln  žíravá látka, jedovatá

X 886 siln  žíravá látka, jedovatá, reagující nebezpe  s vodou

89 žíravá nebo slab  žíravá látka, která m že vyvolat samovoln  prudkou reakci

90 prost edí ohrožující látka, jiné nebezpe né látky

99 jiné nebezpe né látky p epravované v zah átém stavu
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R – v ty (Rizikové v ty)

Vyjad ují riziko spojené s manipulací s chemickými látkami a p ípravky.

R 1 Výbušný v suchém stavu

R 2 Nebezpe í výbuchu p i úderu, t ení, ohni nebo p sobením jiných zdroj  zapálení

R 3
Velké nebezpe í výbuchu p i úderu, t ení, ohni nebo p sobením jiných zdroj

zapálení

R 4 Vytvá í vysoce výbušné kovové slou eniny

R 5 Zah ívání m že zp sobit výbuch

R 6 Výbušný za p ístupu i bez p ístupu vzduchu

R 7 M že zp sobit požár

R 8 Dotek s ho lavým materiálem m že zp sobit požár

R 9 Výbušný p i smíchání s ho lavým materiálem

R 10 Ho lavý

R 11 Vysoce ho lavý

R 12 Extrémn  ho lavý

R 14 Prudce reaguje s vodou

R 15 P i styku s vodou uvol uje extrémn  ho lavé plyny

R 16 Výbušný p i smíchání s oxida ními látkami

R 17 Samovzn tlivý na vzduchu

R 18 P i používání m že vytvá et ho lavé nebo výbušné sm si par se vzduchem

R 19 M že vytvá et výbušné peroxidy

R 20 Zdraví škodlivý p i vdechování

R 21 Zdraví škodlivý p i styku s k ží

R 22 Zdraví škodlivý p i požití

R 23 Toxický p i vdechování

R 24 Toxický p i styku s k ží

R 25 Toxický p i požití

R 26 Vysoce toxický p i vdechování

R 27 Vysoce toxický p i styku s k ží

R 28 Vysoce toxický p i požití
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R 29 Uvol uje toxický plyn p i styku s vodou

R 30 P i používání se m že stát vysoce ho lavým

R 31 Uvol uje toxický plyn p i styku s kyselinami

R 32 Uvol uje vysoce toxický plyn p i styku s kyselinami

R 33 Nebezpe í kumulativních ú ink

R 34 Zp sobuje poleptání

R 35 Zp sobuje t žké poleptání

R 36 Dráždí o i

R 37 Dráždí dýchací orgány

R 38 Dráždí k ži

R 39 Nebezpe í velmi vážných nevratných ú ink

R 40 Podez ení na karcinogenní ú inky

R 41 Nebezpe í vážného poškození o í

R 42 M že vyvolat senzibilizaci p i vdechování

R 43 M že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží

R 44 Nebezpe í výbuchu p i zah átí v uzav eném obalu

R 45 M že vyvolat rakovinu

R 46 M že vyvolat poškození d di ných vlastností

R 48 i dlouhodobé expozici nebezpe í vážného poškození zdraví

R 49 že vyvolat rakovinu p i vdechování

R 50 Vysoce toxický pro vodní organismy

R 51 Toxický pro vodní organismy

R 52 Škodlivý pro vodní organismy

R 53 že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí

R 54 Toxický pro rostliny

R 55 Toxický pro živo ichy

R 56 Toxický pro p dní organismy

R 57 Toxický pro v ely

R 58 že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky v životním prost edí

R 59 Nebezpe ný pro ozónovou vrstvu



                                                                                                         P íloha íslo 4 / Strana 3

R 60 že poškodit reproduk ní schopnost

R 61 že poškodit plod v t le matky

R 62 Možné nebezpe í poškození reproduk ní schopnosti

R 63 Možné nebezpe í poškození plodu v t le matky

R 64 že poškodit kojené dít

R 65 Zdraví škodlivý: p i požití m že vyvolat poškození plic

R 66 Opakovaná expozice m že zp sobit vysušení nebo popraskání k že

R 67 Vdechování par m že zp sobit ospalost a závrat

R 68 Možné nebezpe í nevratných ú ink
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S – v ty  (Bezpe nostní v ty)
edstavují pokyny pro bezpe né používání a manipulaci s chemickými látkami a

ípravky.

S 1 Uchovávejte uzam ené

S 2 Uchovávejte mimo dosah d tí

S 3 Uchovávejte na chladném míst

S 4 Uchovávejte mimo obytné objekty

S 5 Uchovávejte pod ...... (p íslušnou kapalinu specifikuje výrobce)

S 6 Uchovávejte pod ...... (inertní plyn specifikuje výrobce)

S 7 Uchovávejte obal t sn  uzav ený

S 8 Uchovávejte obal suchý

S 9 Uchovávejte obal na dob e v traném míst

S 12 Neuchovávejte obal t sn  uzav ený

S 13 Uchovávejte odd len  od potravin, nápoj  a krmiv

S 14 Uchovávejte odd len  od ...... (vzájemn  se vylu ující látky uvede výrobce)

S 15 Chra te p ed teplem

S 16 Uchovávejte mimo dosah zdroj  zapálení - Zákaz kou ení

S 17 Uchovávejte mimo dosah ho lavých materiál

S 18 Zacházejte s obalem opatrn  a opatrn  jej otevírejte

S 20 Nejezte a nepijte p i používání

S 21 Neku te p i používání

S 22 Nevdechujte prach

S 23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (p íslušný výraz specifikuje výrobce)

S 24 Zamezte styku s k ží

S 25 Zamezte styku s o ima

S 26
i zasažení o í okamžit  d kladn  vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou

pomoc S 27 Okamžit  odložte veškeré kontaminované oble ení

S 28
i styku s k ží okamžit  omyjte velkým množstvím ...... (vhodnou kapalinu

specifikuje výrobce)

S 29 Nevylévejte do kanalizace
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S 30 K tomuto výrobku nikdy nep idávejte vodu

S 33 Prove te preventivní opat ení proti výboj m statické elekt iny

S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn ny bezpe ným zp sobem

S 36 Používejte vhodný ochranný od v

S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice

S 38
V p ípad  nedostate ného v trání používejte vhodné vybavení pro ochranu

dýchacích orgán

S 39 Používejte osobní ochranné prost edky pro o i a obli ej

S 40 Podlahy a p edm ty zne ist né tímto materiálem ist te ...... (specifikuje výrobce)

S 41 V p ípad  požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy

S 42
i fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prost edek k ochran

dýchacích orgán  (specifikaci uvede výrobce)

S 43
V p ípad  požáru použijte ...... (uve te zde konkrétní typ hasicího za ízení. Pokud

zvyšuje riziko voda, p ipojte "Nikdy nepoužívat vodu")

S 45
V p ípad  nehody, nebo necítíte-li se dob e, okamžit  vyhledejte léka skou pomoc

(je-li možno, ukažte toto ozna ení)

S 46 P i požití okamžit  vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení

S 47 Uchovávejte p i teplot  nep esahující ...... °C (specifikuje výrobce)

S 48 Uchovávejte ve zvlh eném stavu ...... (vhodnou látku specifikuje výrobce)

S 49 Uchovávejte pouze v p vodním obalu

S 50 Nesm šujte s ...... (specifikuje výrobce)

S 51 Používejte pouze v dob e v traných prostorách

S 52 Nedoporu uje se pro použití v interiéru na velké plochy

S 53 Zamezte expozici - p ed použitím si obstarejte speciální instrukce

S 56
Zneškodn te tento materiál a jeho obal ve sb rném míst  pro zvláštní nebo

nebezpe né odpady

S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prost edí

S 59 Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci

S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn ny jako nebezpe ný odpad

S 61
Zabra te uvoln ní do životního prost edí. Viz speciální pokyny nebo bezpe nostní

listy
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S 62
i požití nevyvolávejte zvracení: okamžit  vyhledejte léka skou pomoc a ukažte

tento obal nebo ozna ení

S 63
V p ípad  nehody p i vdechnutí p eneste postiženého na erstvý vzduch a ponechte

jej v klidu

S 64
i požití vypláchn te ústa velký množstvím vody (pouze je-li postižený p i

domí)
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ehled nákres  k identifikaci vybraných voz  pro

epravu nebezpe ných v cí

Vzhled p epravního vozu Název
Bezpe nostní

pokyn

Smíšený náklad 111

Stla ený plyn/p ív s

na láhve 117

Cisterna s hluboce
zchlazenou kapalinou

117

Vysokotlaká cisterna 117
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Cisterna pro
intermodální
(kombinovanou)

epravu

117

Cisterna s kapalinou
bez tlaku

131

Cisterna se suchým
nákladem

134

Cisterna se žíravou
kapalinou

137

Nízkotlaká cisterna s
chemikálií

137
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Podtlaková cisterna -
vakuová

137
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Manipula ní zna ky
Bezpe nostní zna ka Popis zna ky

. 10 (otev ený erný deštník a šest

erných kapek vody na bílém nebo na

vhodném kontrastním podkladu)

Chránit p ed vlhkem

. 11 (dva erné šípy na bílém nebo

na vhodném kontrastním podkladu)

Touto stranou nahoru,

zna ka se upevní tak, aby

hroty šipek sm ovaly

nahoru

. 12 ( erný kalich na bílém nebo na

vhodném kontrastním podkladu)

ehké nebo opatrn

zacházet

. 13 ( ervený trojúhelník s erným

vyk níkem v bílém poli)
Opatrn  posunovat

. 15 (t i ervené trojúhelníky s

erným vyk níkem)

Zákaz odrážení a spoušt ní,

musí být hnacím vozidlem

istaven, nesmí být

spoušt n a musí být

chrán n proti najetí od

jiného vozu


