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Seznam zkratek 

ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí (z Accord Dangereuses Route) 

BL     Bezpečnostní list  

ČNR     Česká národní rada 

EFC     Elektronický výběr mýtného 

EP     Evropský parlament 

GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a 

označování chemikálií 

GLONASS     Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistema 

Ruský globální navigační satelitní systém 

GNSS      Global Navigation Satellite Systems 

     Globální navigační satelitní systém 

GPS      The Global Positioning Systém  

Globální polohovací systém 

HZS     Hasičský záchranný sbor  

IZS     Integrovaný záchranný systém  

JPO HZS MSK ÚO Bruntál Jednotka poţární ochrany Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje Územní odbor Bruntál 

KD     Kombinovaná doprava (Combined Transport) 

MZV     Ministerstvo zahraničních věcí 

MDS     Ministerstvo dopravy a spojů 

PDA      Osobní digitální pomocník - personal digital assistant 

TRINS    Transportní informační a nehodový systém 

VLC     Veřejné logistické centrum (Public Logistic Centre) 

ŽP     Ţivotní prostředí  
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1 Úvod 

Na celém světě dochází denně k přepravě mnoha druhů zboţí. U kaţdé přepravy, 

včetně manipulace a skladování, musí být zajištěna bezpečnost. Ve zvýšené míře je nutné 

zajišťovat tuto bezpečnost a dodrţovat stanovená nařízení u zásilek obsahující nebezpečné 

věci jako jsou výbušniny, ţíraviny, hořlaviny, jedy, vznětlivé a radioaktivní látky, látky 

škodlivé na zdraví a jiné.  

Přeprava nebezpečných věcí vyţaduje daleko větší opatrnost a přesné dodrţování 

předpisů, protoţe jsou s ní spojena rizika vzniku mnoha nebezpečných událostí. Aby se tyto 

moţné situace co nejvíc eliminovaly, byly vytvořeny vnitrostátní a mezinárodní předpisy, 

pomocí nichţ se zajišťuje bezpečná přeprava všech choulostivých látek. Dále existují 

předpisy, které upravují poţadavky na ochranu ţivotního prostředí, bezpečnost při práci, 

manipulaci, balení, skladování a přepravu. Pokud jsou tato ustanovení dodrţována, vede to ke 

zlepšení kvality a bezpečnosti přepravy a tím také k lepší ochraně ţivotního prostředí v naší 

technicky orientované společnosti.  

Havárie nebo podobná událost při přepravě nebezpečných věcí se bohuţel nedá 

předvídat, nemůţeme tedy zpracovat konkrétně časově a místně podmíněný plán opatření na 

ochranu obyvatelstva a ţivotního prostředí. Právě proto musí všichni účastníci přepravy 

nebezpečných věcí více dbát na správné dodrţování technologických postupů při jakémkoliv 

pohybu nebezpečné zásilky.  

Cílem této diplomové práce je navrhnout bezpečnostní program zabývající se 

přepravou nebezpečných látek cisternovými vozidly po silnici. Hlavní předností toho 

programu by měla být vysoká schopnost poskytování informací během přepravy cisternového 

vozidla od místa nákladu aţ po jeho vyloţení, nebo přeloţení, moţnost vizuálního pozorování 

v daném časovém horizontu a v neposlední řadě zavedení bezpečnostních čidel na cisternová 

vozidla, která v případě vzniku havárie vyšlou „signál pomoci“ i s příslušnými informacemi 

na tísňovou linku 112. 
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2 Rešerše 

Pro potřeby mé diplomové práce jsem čerpal informace jak z kniţní literatury 

zabývající se přepravou nebezpečných látek podle dohody ADR po silnici, tak jsem pouţil 

literaturu z interní firmy zabývající se přepravou nebezpečných látek cisternovými vozy. 

 

ŠENOVSKÝ, BALOG, HANUŠKA. Nebezpečné látky II.. Ostrava: SPBI, 2004.  

VŠB-Technická univerzita Ostrava. ISBN 80-86634-47-7. 

Tato publikace mi poskytla mnoţství informací týkající se správného označování 

vozidel podléhající dohodě ADR s grafickým znázorněním a bezpečnostní značky. Taktéţ 

jsem zde našel, jaké mohou být dopady havárií na ŢP. 

 

Interní materiály z HZS MSK ÚO Bruntál 

Tyto materiály mi byly poskytnuty v rámci vypracování mé diplomové práce na dané 

téma. Odtud jsem především čerpal informace pro vytvoření modelového příkladu s únikem 

amoniaku, taktéţ základní informace o bezpečnostním systému TRINS. Rovněţ jsem odtud 

pouţil určitý obrazový materiál pro zpestření mé práce. 

 

Interní materiály z nákladní autodopravy SCHAWARZMULLER, Leden 2009. 

Informace poskytnuté z této společnosti mi byly přínosem v mnoha směrech. Pouţil 

jsem odtud informace týkající se především základní vlastnosti a rozdělení cisternových 

vozidel. 

 

MILETÍN, J.: Přeprava nebezpečných věcí podle ADR. Praha: M Konzult s.r.o., 2007 

Tato kniţní publikace obsahuje základní informace týkající se přepravy nebezpečných 

věcí po silnici. Je zde i mnoho grafického zobrazení, coţ vede k lepšímu pochopení dané 

problematiky.  

Tyto materiály mi poskytly široké spektrum informací zabývající se právě přepravou 

nebezpečných látek po silnici a mnoha věcí, které s touto přepravou souvisí.  
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3 Bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami 

Záchranné sluţby Integrovaného záchranného systému se při své činnosti setkávají 

s nebezpečnými látkami zejména v okamţicích, kdy se vymykají kontrole a ohroţují zdraví a 

ţivoty lidí, zvířat a neblaze působí na ţivotní prostředí. V rámci bezpečné manipulace 

s nebezpečnými látkami a zejména pro dostatečnou ochranu zasahujících jednotek poţární 

ochrany v rámci mezinárodních smluv byly přijaty určité zásady pro označování a přepravu 

nebezpečných látek. [1] 

Chemické látky (dále jen "látky") jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v 

přírodním stavu nebo získané výrobním postupem včetně případných přísad nezbytných pro 

uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou 

rozpouštědel, která mohou být z látek oddělena bez změny jejich sloţení nebo ovlivnění jejich 

stability. 

Chemické přípravky (dále jen "přípravky") jsou směsi nebo roztoky sloţené ze 2 

nebo více látek. 

Klasifikace je postup zjišťování nebezpečných vlastností látky nebo přípravku, 

hodnocení zjištěných vlastností a následné zařazení takové látky nebo přípravku do 

jednotlivých skupin nebezpečnosti. 

Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky jsou látky nebo přípravky, které za 

podmínek stanovených tímto zákonem mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro 

které jsou klasifikovány jako 

a) výbušné - jimi jsou pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité látky a přípravky, které 

mohou exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, přičemţ rychle uvolňují 

plyny, a které, pokud jsou v částečně uzavřeném prostoru, za definovaných 

zkušebních podmínek detonují, rychle shoří nebo po zahřátí vybuchují, 

b) oxidující -  jimi jsou látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve 

styku s jinými látkami, zejména hořlavými, 

c) extrémně hořlavé -  jimi jsou kapalné látky a přípravky, které mají extrémně nízký 

bod vzplanutí a nízký bod varu, a nebo plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve 

styku se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku, 



 

7 

d) vysoce hořlavé -  jimi jsou: 

 látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku se 

vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie, 

 pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem 

zapálení a které pokračují v hoření nebo vyhořely po jeho odstranění, 

 kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí, 

 látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce 

hořlavé plyny v nebezpečných mnoţstvích, 

e) hořlavé -  jimi jsou kapalné látky nebo přípravky, které mají nízký bod vzplanutí, 

f) vysoce toxické -  jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, poţití nebo při 

průniku kůţí ve velmi malých mnoţstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické 

poškození zdraví, 

g) toxické -  jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, poţití nebo při průniku 

kůţí v malých mnoţstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození 

zdraví, 

h) zdraví škodlivé - jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, poţití nebo při 

průniku kůţí mohou způsobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví, 

i) žíravé - jimi jsou látky nebo přípravky, které mohou zničit ţivé tkáně při styku s nimi,  

j) dráždivé - jimi jsou látky nebo přípravky, které mohou při okamţitém, dlouhodobém 

nebo opakovaném styku s kůţí nebo sliznicí vyvolat zánět a nemají ţíravé účinky,  

k) senzibilizující - jimi jsou látky nebo přípravky, které jsou schopné při vdechování, 

poţití nebo při styku s kůţí vyvolat přecitlivělost, takţe při další expozici dané látce 

nebo přípravku vzniknou charakteristické nepříznivé účinky, 

l) karcinogenní - jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo poţití nebo 

průniku kůţí mohou vyvolat rakovinu nebo zvýšit její výskyt, 
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m) mutagenní - jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo poţití nebo 

průniku kůţí mohou vyvolat dědičné genetické poškození nebo zvýšit jeho výskyt, 

n) toxické pro reprodukci - jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo 

poţití nebo průniku kůţí mohou vyvolat nebo zvýšit výskyt nedědičných nepříznivých 

účinků na potomstvo nebo zhoršení muţských nebo ţenských reprodukčních funkcí 

nebo schopností, 

o) nebezpečné pro životní prostředí - jimi jsou látky nebo přípravky, které při vstupu 

do ţivotního prostředí představují nebo mohou představovat okamţité nebo pozdější 

nebezpečí pro jednu nebo více sloţek ţivotního prostředí. 

Výrobcem je osoba, která vyrábí nebo i jen vyvinula látku nebo přípravek, který hodlá 

uvést na trh. 

Dovozcem je fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba, která má 

místo trvalého pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, sídlo, místo podnikání nebo 

obchodního zástupce na území členského státu Evropské unie a která látku nebo přípravek 

dováţí. 

Vývozem je propuštění zboţí do celního reţimu vývozu nebo celně schválené určení 

umístění zboţí do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu.
 

Dovozem je propuštění látky nebo přípravku do celního reţimu volného oběhu nebo 

aktivního zušlechťovacího styku. 

Uvedením na trh je kaţdé úplatné nebo bezúplatné předání látky nebo přípravku v 

České republice jejich výrobcem. Za uvedení na trh se povaţuje téţ dovoz látky nebo 

přípravku. 

Distributorem je osoba, která uvede látku nebo přípravek do oběhu nebo toto uvedení 

pro jiného zprostředkuje. 

Uvedení do oběhu je úplatné nebo bezúplatné předání látek nebo přípravků jiné osobě 

po jejich uvedení na trh. [2] 

Nebezpečné věci – jsou látky a předměty, pro jejichţ povahu, vlastnosti nebo stav 

můţe být v souvislosti s jejich přepravou ohroţena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo 
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ohroţeno ţivotní prostředí. Takovéto věci mohou mít různá nebezpečí, například výbušnost, 

hořlavost, podporu hoření, schopnost samozapálení, toxicitu, infekčnost, radioaktivitu, 

ţíravost, rakovinotvornost nebo mohou jinak ohroţovat ţivotní prostředí apod. 

Pod pojmem nebezpečné věci je nutné chápat nejen látky jako např. palivo pro 

vznětové motory, kyselina dusičná či hydroxid sodný, ale téţ předměty obsahující nebezpečné 

věci jako např. tlakové nádoby, náboje pro zbraně, plniče nafukovacích vaků, lithiové baterie, 

akumulátory apod. Látky pak mohou být ve skupenství tuhém, kapalném či plynném. [3] 
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4 Právní normy upravující přepravu nebezpečných látek  

Předpisy a ostatní právní normy, které byly vytvořeny pro přepravu nebezpečných 

látek, jsou základním nástrojem pro zajištění bezpečnosti přeprav těchto druhů látek a 

předmětů.  

Kterákoliv silniční přeprava by se měla řídit danými právními předpisy z důvodu 

především bezpečnosti a kvality přepravy. Uvedená legislativa v této kapitole je jen výčtem 

toho nejdůleţitějšího, ale v ţádném případě zde není uvedeno vše, jelikoţ tyto právní předpisy 

jsou stále novelizovány dalšími zákony, vyhláškami, nařízeními a mezinárodními smlouvami. 

Je to dáno tím, ţe jsme nuceni se podřizovat zákonům evropským, ale i snahou zvýšit 

bezpečnost na svém území při přepravě nebezpečných látek po silnici. Je nutné sledovat 

aktuální vývoj legislativy na problematiku přepravy nebezpečných věcí. 

Nedodrţením povinností stanovených touto legislativou můţe vést k ekologickým 

katastrofám, ale i lidským ztrátám na ţivotech. 

4.1 Národní legislativa 

Ve vnitrostátní přepravě nebezpečných věcí po silnici je třeba se řídit podle předem 

stanovených zákonů a vyhlášek  

- Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, 

- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném 

znění, 

- Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, 

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých 

zákonu, v platném znění, 

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

v platném znění, 

- Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, 

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní rád, v platném znění, 

- Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, 
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- Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky, v platném znění,  

- Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, v platném znění, 

- Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, v platném znění, 

- Zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, v platném znění, 

- Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, v platném 

znění, 

- Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční 

dopravě, v platném znění, 

- Vyhláška MDS č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, 

- Vyhláška MDS č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod, 

- Vyhláška MZV č. 62/1986 Sb., o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti kontejnerů, 

- Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonu, týkající se 

klasifikace, balení a označování, nebezpečných chemických látek, v platném znění, 

- Nařízení vlády 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek, 

- Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závaţných havárií, 

- Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí (ADR), v platném znění, 

- Vyhláška MDS č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, 

v platném znění, [5,6] 
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4.2 Evropská legislativa 

Přeprava nebezpečných věcí po silnici v mezinárodní přepravě je taktéţ podmíněna 

danými předpisy: 

- Nařízení EP a Rady č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých 

předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy,  

- Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85, ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v 

silniční dopravě, 

4.2.1 Směrnice EU k přepravě nebezpečných věcí 

- Směrnice Rady č. 94/55/ES, o sbliţování právních předpisů členských států 

týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí, která podrobně popisuje, jak by 

měla být tato silniční přeprava zajištěna, aby byla bezpečná a hlavně obsahovala 

jednotná pravidla pro veškerou přepravu uvnitř Společenství, protoţe vnitrostátní 

předpisy se v jednotlivých členských státech liší. V této směrnici je moţné zjistit 

informace o podmínkách, které musí splňovat kontejnery, tlakové sudy, případně 

nosiče tlakových sudů pro přepravy v členských státech EU. 

- Směrnice Rady č. 96/35/ES, o jmenování a odborné způsobilosti bezpečnostních 

poradců pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, ţeleznici a vnitrozemských 

vodních cestách. Hlavním účelem je, aby členské státy v souladu s touto směrnicí 

přijaly nezbytná opatření, aby kaţdý podnik, který zajišťuje přepravu nebezpečných 

věcí nebo s touto přepravou související nakládku nebo vykládku, jmenoval jednoho 

nebo více bezpečnostních poradců. Úkolem kaţdého takového tzv. „bezpečnostního 

poradce“ je přispívat k předcházení rizikům pro osoby, majetek a ţivotní prostředí v 

souvislosti s těmito činnostmi a musí být drţitelem osvědčení o odborném školení, 

kterému se musí podrobit a následně úspěšně sloţit zkoušku schválenou 

Ministerstvem dopravy České republiky. Zkoušky musí být nezávislé od školících 

zařízení i od organizací zaměstnávajících poradce. 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/26/ES a směrnice č. 95/50/ES, o 

jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí. Účelem 

těchto kontrol je zajistit, aby přeprava nebezpečných věcí probíhala za bezpečnostních 
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podmínek, které odpovídají příslušným právním předpisům. Ve směrnici je popsán 

rozsah kontroly a místa zvolená pro kontroly, dobu trvání kontrol, osoby oprávněné ke 

kontrole atd.  

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/91/ES o motorových vozidlech a 

jejich přípojných vozidlech určených pro silniční přepravu nebezpečných věcí a o 

změně směrnice č. 70/156/EHS o schvalování typu motorových vozidel a jejich 

přípojných vozidel, kde je jejich cílem nutná plná harmonizace technických 

poţadavků na vozidla určená pro silniční přepravu nebezpečných věcí. 

- Nařízení EP a Rady č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické 

látky, 

- Směrnice EP a Rady 2000/18/EHS ze dne 17. dubna 2000 o minimálních 

poţadavcích na zkoušky bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí po 

silnici, ţeleznici a vnitrozemských vodních cestách, 

- Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, 

označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 

1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, 

- Směrnice komise 2003/28/ES ze dne 7. dubna 2003, kterou se počtvrté přizpůsobuje 

technickému pokroku směrnice Rady 94/55/ES o sbliţování právních předpisů 

členských státu týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí, 

- Rozhodnutí komise ze dne 2. prosince 2008, kterým se stanoví formulář pro podávání 

zpráv o závaţných haváriích podle směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí 

závaţných havárií s přítomností nebezpečných látek.[5,6,7] 

4.2.2 Dohoda ADR 

Nejdůleţitějším mezinárodním předpisem týkajícím se přepravy nebezpečných věcí v 

oblasti silniční dopravy je zcela jistě předpis ADR European Agreement concerning the 

internacional carriage of dangerous goods by road – Evropská dohoda o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí / dále jen Dohoda ADR/, která byla přijata v Ţenevě dne 30. září 
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1957. Tato dohoda byla sjednána v rámci EHK OSN a hlavním cílem bylo co nejvíce sníţit 

rizika spojená s přepravou nebezpečných věcí po silnici.  

Dohoda ADR určuje podmínky pro zařazení nebezpečných látek do jednotlivých tříd, 

poţaduje zvláštní školení řidičů, klade poţadavky na obaly a jejich značení, na technické 

podmínky vozidel, včetně povinné výbavy. Stanovuje, které nebezpečné látky je moţno 

přepravovat silniční dopravou podle tohoto předpisu, které jsou zakázané přepravovat a které 

do Dohody ADR nepatří. 

Dohoda ADR obsahuje zejména procedurální ustanovení týkající se přístupu, změn 

apod. Věcné podmínky pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou jsou 

obsaţeny ve dvou značně obsáhlých přílohách. Do roku 1995 byly přílohy A a B Dohody 

ADR zveřejňovány jako publikace Ministerstva dopravy, od roku 1997 pak ve Sbírce zákonů. 

Od roku 2000 vychází přílohy A a B Dohody ADR ve sbírce mezinárodních smluv. Poslední 

revidovaná verze těchto příloh vstoupila v platnost dne 1. ledna 2007, a tímto dnem vstoupily 

v platnost i pro Českou republiku. Současně platnost "Přílohy A" a "Přílohy B" vyhlášených 

před 1. lednem 2007 končí dnem 30. června 2007, pokud není v nových přechodných 

ustanoveních stanoveno jinak. Anglické znění "Přílohy A" a "Přílohy B" a jejich překlad do 

českého jazyka se vyhlašují současně. 

 Příloha A - všeobecná ustanovení a ustanovení, týkajících se nebezpečných látek 

Část 1 - Všeobecná ustanovení 

Část 2 - Klasifikace 

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

   omezená mnoţství 

Část 4 - Ustanovení o pouţívání obalů a cisteren 

Část 5 - Předpisy pro odeslání /nápisy, značky, průvodní doklady 

Část 6 - Poţadavky na konstrukci a zkoušení obalů a cisteren 

Část 7 - Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace 



 

15 

 Příloha B – ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě 

Část 8 - Poţadavky na osádku vozidel, jejich výbavu provozu a průvodní doklady 

Část 9 - Poţadavky na konstrukci a schvalování vozidel 

Dohoda ADR se vztahuje na přepravy prováděné po území nejméně dvou z výše 

uvedených smluvních stran. Kromě toho je třeba připomenout, ţe v zájmu jednotnosti a 

volného obchodu v Evropské unii (EU) byly přílohy A a B k ADR přijaty členskými státy EU 

jako základ pro právní úpravu silniční přepravy nebezpečných věcí po jejich území a mezi 

jejich územími (Směrnice Rady 94/55/ES z 21. listopadu 1994 o sbliţování právních předpisů 

členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí, v pozdějším znění). 

Některé nečlenské státy EU rovněţ přijaly přílohy A a B k ADR jako základ pro svou 

vnitrostátní legislativu. 

Smyslem příloh A a B je, aby ke kaţdému produktu, látce ADR, byly jednoznačně 

přiřazeny podmínky pro provedení přepravy. Těţištěm je část 3 vyjmenování nebezpečných 

věcí, tabulky A a B, kde jsou podle jednotlivých identifikačních čísel (UN čísel, UN kódů), 

pojmenování a popisu stanoveny podmínky přepravy. Počet tříd nebezpečnosti, do kterých 

jsou rozděleny jednotlivé látky podléhající ADR, je stanoven na 13. V současné době se 

ovšem ozývají hlasy, ţe počet tříd je příliš nízký a nevyhovuje, neboť je spousta látek, které 

by si zaslouţily zařazení do samostatných tříd. 

Třídy nebezpečných věcí 

 Třída 1 Výbušné látky a předměty 

 Třída 2 Plyny 

 Třída 3 Hořlavé kapaliny 

 Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky 

 Třída 4.2 Samozápalné látky 

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

 Třída 5.1 Látky podporující hoření 

 Třída 5.2 Organické peroxidy 

 Třída 6.1 Jedovaté látky 
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 Třída 6.2 Infekční látky 

 Třída 7 Radioaktivní látky 

 Třída 8 Ţíravé látky 

 Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty 

Pro klasifikaci látek jsou zavedeny klasifikační kódy. Klasifikační kód jednotlivých 

látek je tvořen počátečním písmenem anglického názvu. Součástí klasifikačního kódu jsou 

další písmena či číslice. Význam kódu je i v moţnosti rozdělení nebezpečných vlastností 

uvnitř tříd. Klasifikační kód nemusí být v nákladním listu. U kaţdé třídy je uvedeno, které 

látky se nesmí přepravovat. Ke kaţdé poloţce v různých třídách je identifikační číslo látky 

/UN číslo/. Toto číslo je vţdy čtyřmístné. 

Identifikační číslo nebezpečnosti označuje druh nebezpečí, kterým je daná látka 

nebezpečná, tzv. KEMLER-kód. Skládá se ze dvou nebo tří číslic. (viz. Příloha č. 4) 

V dalších kapitolách předpisu ADR se mimo jiné setkáváme s ustanoveními, 

týkajícími se obalů s pokyny pro odesílatele, s poţadavky na osádku vozidel, s poţadavky na 

konstrukci a schvalování vozidel apod. Bohuţel samotná legislativa pro přepravu 

nebezpečných věcí, její rozbor a návrh na její změny je tak rozsáhlé téma, ţe si zaslouţí 

samostatnou práci, proto dále uvedu pouze stručný obsah dalších hlavních problematik, které 

Dohoda ADR obsahuje: 

1. Označování vozidel a nákladů: 

- praktické příklady označování vozidel přepravujících nebezpečné věci jsou uvedeny v 

příloze č. 4 Dohody ADR; 

- předepsaná bezpečnostní značka je u kaţdé nebezpečné věci uvedena v Příloze A 

Dohody ADR, v tabulce 3.2. a ve sloupci /5/, pokud není stanoveno jinak zvláštním 

ustanovením uvedeným ve sloupci /6/, vzory bezpečnostních značek jsou uvedeny v 

příloze č. 3 Dohody ADR; 

- o výstraţných tabulkách je pojednáno v ustanoveních kapitoly 5.3 Dohody ADR. 



 

17 

2. Průvodní doklady: 

- kromě dokladů vyţadovaných jinými předpisy, musí být dopravní jednotka 

vybavena nákladními listy, písemnými pokyny, kopií hlavního textu zvláštních 

dohod, pokud jde o přepravu prováděnou na základě takových dohod; 

- stanoví-li tak ustanovení ADR, musí být dopravní jednotka vybavena ještě těmito 

dalšími doklady: osvědčením o schválení vozidla, osvědčením o školení řidiče, 

povolením opravňujícím k provedení přepravy. 

3. Předepsané vybavení vozidel: 

- oddíl 8.1.5 Přílohy B Dohody ADR ukládá dopravcům další předepsané vybavení 

dopravní jednotky. 

4. Požadavky na konstrukci a schvalování vozidel: 

- vozidla přepravující nebezpečné věci musí splňovat konstrukční poţadavky, které 

stanoví mimo jiné část 9 Dohody ADR; 

- vymezuje jednotlivé druhy vozidel a rozděluje je do daných kategorií. 

5. Dozor nad vozidly: 

- dozor nad vozidly je upraven v kapitole 8.5 Dohody ADR; 

- dozor nad vozidly je stanoven pro konkrétní nebezpečné věci ve zvláštních 

ustanoveních S1(6) a S14 – S21 kapitoly 8.5 Dohody ADR. 

6. Hlášení o nehodách při přepravě nebezpečných věcí: 

- událost, při níţ došlo k úniku nebezpečných věcí nebo hrozilo bezprostřední riziko  

úniku látky, došlo ke zranění osob, k hmotným škodám nebo ke škodám na 

ţivotním prostředí, podléhá povinnosti vypracování zprávy podle 1.8.5.1. 

7. Požadavky na školení osádky vozidla (viz. kap. 8.2. Dohody ADR): 

- řidiči uvedení v kap. 8.2.1.3 dohody ADR a v kap. 8.2.1.4 Dohody ADR musí být 

drţiteli osvědčení vydaného příslušným orgánem nebo jím pověřenou organizací, 

jímţ se osvědčuje, ţe absolvovali školení a prošli úspěšně zkouškou ze zvláštních 

poţadavků, které musí být splněny při přepravě nebezpečných věcí;  

- v kap. 8.2.2.3.2. aţ 8.2.2.3.5. je uvedena základní náplň školení, celkový program 

a obsah školení. 
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8. Povinnosti účastníků přepravy nebezpečných látek: 

- povinnosti odesílatele viz. kap. 1.4.2.1. přílohy „A“ Dohody ADR; 

- povinnosti dopravce viz. kap. 1.4.2.2. přílohy „A“ Dohody ADR; 

- povinnosti příjemce viz. kap. 1.4.2.3. přílohy „A“ Dohody ADR; 

- povinnost nakládce viz. kap. 1.4.3.1. přílohy „A“ Dohody ADR; 

- povinnost baliče viz. kap. 1.4.3.2. přílohy „A“ Dohody ADR; 

- povinnost plniče viz. kap. 1.4.3.3. přílohy „A“ Dohody ADR; 

- povinnost provozovatele cisternového kontejneru nebo přemístitelné cisterny viz. 

kap. 1.4.3.4. přílohy „A“ Dohody ADR. 

9. Balení nebezpečných věcí: 

- poţadavky na balení nebezpečných věcí jsou uvedeny v příloze A, v části 4, 5 a 6. 

Jsou zde předepsány nejen druhy obalů a jejich způsob pouţití, ale také materiál, 

ze kterého mohou být vyrobeny, způsoby zkoušek obalů, jejich označení nápisy a 

bezpečnostními značkami. [4] 

4.3 Ostatní předpisy 

Předpisy, které se zabývají, nebo se alespoň okrajově dotýkají přepravy nebezpečných 

věcí, jsou např.:  

 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění, 

 Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a 

výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace, v platném znění,  

 Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

v platném znění,  

 Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů), v platném znění, 

 Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném 

znění a další. [5,6] 
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5 Charakteristika silniční dopravy v Moravskoslezském kraji 

Moravskoslezský kraj je geograficky velice rozmanitý region. Ze západu je sevřen 

masívem Hrubého Jeseníku. Hornatina postupně přechází do Nízkého Jeseníku, náhorní 

plošiny s pozvolnějším terénem, a Oderských vrchů. Střední část kraje je charakteristická 

hustě osídleným níţinatým terénem Opavské níţiny, Ostravské pánve a Moravské brány. 

Směrem na jihovýchod krajina opět získává horský charakter a kulminuje hřbety Beskyd. 

Kraj leţí na severovýchodě České republiky a tvoří jednu z nejvíce okrajových částí. 

Na severu a východě hraničí s polskými vojvodstvími - Slezským a Opolským, na 

jihovýchodě s Ţilinským krajem na Slovensku. V rámci krajského uspořádání ČR je lemován 

Olomouckým krajem a na jihu se letmo dotýká kraje Zlínského. Příhraniční charakter kraje 

poskytuje moţnosti efektivní spolupráce ve výrobní oblasti, rozvoji infrastruktury, ochrany 

ţivotního prostředí, kulturně-vzdělávací činnosti a především turistického ruchu. Za tímto 

účelem působí na území kraje v současné době 4 euroregiony - Beskydy, Praděd, Silesia a 

Těšínské Slezsko. 

Moravskoslezský kraj je vymezen bývalými okresy – Bruntál, Frýdek - Místek, 

Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město a je rozdělen na 22 správních obvodů obcí s 

rozšířenou působností, do kterých spadá celkem 299 obcí, z toho je 39 měst. Svou rozlohou   

5 427 km
2
 zaujímá 6,9 % území celé České republiky a řadí se tak na 6. místo mezi všemi 

kraji. 

Moravskoslezský kraj je počtem necelých 1 250 tis. obyvatel nejlidnatější v ČR, se 

svými 299 obcemi však patří k regionům s nejmenším počtem sídel. Tomu odpovídá i hustota 

osídlení 230 obyvatel na km
2
, přičemţ týţ údaj pro celou ČR je 130 obyvatel na km

2
. 

Průměrná rozloha katastru obce 18,2 km
2
 je druhá největší v republice a je o necelých 50 % 

větší neţ katastr průměrné obce v ČR (12,6 km
2
). 

Kraj se po zániku Československa ocitl v poloze severovýchodního pohraničí, na 

hranicích s Polskem a Slovenskem, nejvíce vzdáleného od přímých kontaktů s metropolí státu 

a s hospodářskými podněty z vyspělých zemí EU. Velkým nedostatkem kraje z hlediska 

dopravní infrastruktury je absence přímého napojení na dálniční síť, která není dosud do kraje 

přivedena. V květnu 2002 byla zahájena stavba dálnice D 47, která se stane součástí VI. 

Evropského multimodálního koridoru. Dálnice mezi Lipníkem nad Bečvou a polskou hranicí 
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u Bohumína o délce 80,2 km by měla řešit dopravní obsluţnost a ekonomické oţivení. 

Silniční komunikační systém se v současnosti opírá o hlavní mezinárodní silnice I/11 (E 75): 

Opava – Ostrava – Český Těšín – Mosty u Jablunkova a I/48 (E 462): Nový Jičín – Frýdek-

Místek – Český Těšín, které procházejí východní částí kraje. Moravskoslezský kraj protínají 

dva ţelezniční tahy evropského významu, elektrifikované tratě č. 270 a č. 320. Trať č. 270 je 

významným úsekem hlavní ţelezniční trasy ČR Praha – Bohumín a v současnosti probíhá její 

modernizace. Dosaţitelnost regionu letecky je zabezpečována prostřednictvím mezinárodního 

letiště v Mošnově, druhého největšího letiště v ČR, jehoţ délka přistávací dráhy 3 500 m 

umoţňuje přistávání všech kategorií letadel bez omezení. [8] 

5.1 Silniční nákladní doprava 

V České republice se pro přepravu nebezpečných věcí nejvíce vyuţívá silniční a 

ţelezniční doprava. Protoţe nehodovost v silniční dopravě je několikanásobně vyšší neţ u 

ţelezniční dopravy, roste i riziko nehody silničního vozidla přepravujícího nebezpečné věci. 

Obecně lze říci, ţe při zvýšené přepravě nebezpečných věcí v silniční dopravě roste riziko 

nehodovosti a doprava podléhá právním předpisům (Dohoda ADR aj.). I ty 

nejpropracovanější právní předpisy a normy nezaručí nulový počet nehod a havárií u této 

specifické přepravy. 

5.1.1 Budoucnost nákladní silniční dopravy v Evropě 

Přeprava nebezpečných látek můţe být závaţným rizikem pro obyvatelstvo, jejich 

majetek, faunu a ţivotní prostředí. Za posledních 30 let stoupl počet nehod na silnicích, kdy 

byly přepravovány nebezpečné látky, o 95 %. [9] 

Nejrozšířenějším druhem dopravy je doprava silniční. Dokládá to i statistika (viz. 

tabulka 1). Podle Českého statistického úřadu v roce 2005 objem nákladní přepravy v ČR 

pokořil hranici 560 mil. tun a přepravní výkon nákladní dopravy na území ČR přesáhl 61 mld. 

tunokilometrů. Z toho 82 % objemu přepravy a 71 % přepravního výkonu připadá právě na 

silniční dopravu. Obdobně tomu bylo i v osobní přepravě. 68 % přepravených osob vyuţilo 

v roce 2005 sluţeb silniční dopravy. Silniční přeprava je dnes převládající formou přepravy 

na světě a její význam a podíl stále roste. 
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Tabulka 1: Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy. [10] 

  2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Přeprava věcí celkem (tis. tun) 523 249  560 037  554 994  565 708  540 731  458 328  

Železniční doprava 98 255  85 613  97 491  99 777  95 073  76 715  

Silniční doprava 414 725  461 144  444 574  453 537  431 855  370 115  

Vnitrozemská vodní doprava 1 907  1 956  2 032  2 242  1 905  1 647  

Letecká doprava 16  20  22  22  20  14  

Ropovody 8 346  11 305  10 875  10 131  11 877  9 837  

              

Přepravní výkon celkem (mil. tkm) 58 952  61 397  69 304  67 463  69 528  60 571  

Železniční doprava 17 496  14 866  15 779  16 304  15 437  12 791  

Silniční doprava 39 036  43 447  50 369  48 141  50 877  44 955  

Vnitrozemská vodní doprava 771  781  818  898  863  641  

Letecká doprava 38  45  47  41  37  28  

Ropovody 1 612  2 259  2 291  2 079  2 315  2 156  

              

Průměrná přepravní vzdálenost celkem (km) 112,7  109,6  124,9  119,3  128,6  132,2  

Železniční doprava 178,1  173,6  161,8  163,4  162,4  166,7  

Silniční doprava 94,1  94,2  113,3  106,1  117,8  121,5  

Vnitrozemská vodní doprava 404,1  399,1  402,6  400,7  452,9  388,9  

Letecká doprava 2 350,6  2 296,4  2 142,2  1 887,4  1 806,7  2 000,1  

Ropovody 193,1  199,8  210,7  205,2  194,9  219,2  

V zemích západní Evropy se předpokládá, ţe objem nákladní dopravy během 

následujících 10 let naroste téměř o 40 %, kde největší podíl na rozvoji tohoto sektoru 

hospodářství bude mít silniční doprava, která například v roce 2000 s 1,4 biliónu 

tunokilometrů zajišťovala 79 % všech výkonů nákladní dopravy. Přitom počet dopravních 

jednotek, přepravujících nebezpečné věci po silnici bude tvořit aţ 80 % všech uţitkových 

vozidel. Rovněţ tak v zemích, které vstoupily do EU (Česká republika, Polsko, Maďarsko, 

Estonsko, Slovinsko) se předpokládalo, ţe téměř veškerý nárůst objemu nákladní dopravy do 

roku 2010 převezme silniční doprava. [11] Proto je důleţité věnovat pozornost sledování 
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dopravních nehod Policií ČR a případně stanovit, které nebezpečné věci vyloučit z nákladní 

silniční přepravy. 

Důvodů pro oblíbenost silniční dopravy je několik. Za největší pozitivum se povaţuje 

ta skutečnost, ţe silniční doprava je schopna přepravit předmět přepravy přímo, 

bez zbytečného překládání a manipulace „z domu do domu“. Tedy zajistit přepravu 

při jakékoli kombinaci místa původu a místa určení. To je umoţněno díky husté síti 

pozemních komunikací, která nejšíře pokrývá přepravní trh. Mezi dalšími argumenty 

přepravců, proč upřednostňují silniční dopravu před ostatními, nalezneme relativní rychlost, 

dostupnost, operativnost, univerzálnost, smluvní ceny, rychlou přizpůsobivost změnám 

poptávky, nízké čekací doby a prostoje a relativně nízké riziko poškození a ztrát při přepravě. 

Silniční doprava se vyznačuje také vysokou variabilností. Přepravcům, podle druhu zboţí, 

jeho vlastností a mnoţství, nabízí dopravci k dispozici různé typy nákladních automobilů. 

Oproti pozitivním stránkám silniční dopravy stojí její negativa. Hustá síť pozemních 

komunikací při stále rostoucích přepravních výkonech přestává stačit a na komunikacích 

v dobách dopravních špiček se tvoří dopravní kongesce. Vysoká hustota dopravy na silnicích 

značně sniţuje rychlost přepravy a je příčinnou častých nehod. Výkonnost silniční dopravy 

velmi ovlivňují i povětrnostní vlivy. Počasí působí na stav pozemních komunikací a mění 

jejich jízdní vlastnosti. V zimě např. dochází v důsledku sněţení a namrzajících silnic 

k častým nehodám a zpoţděním dodávek a v jejich důsledku k poškození a znehodnocení 

přepravovaného zboţí. Další slabinou silniční dopravy je její působení na ţivotní prostředí. 

Spalováním pohonných hmot vzniká oxid uhličitý, který podle zastánců teorie globálního 

oteplování je jednou z hlavních příčin změny klimatu na Zemi. Tato skutečnost slouţí jako 

jeden z argumentů pro omezování silniční dopravy zákonnými normami. Právní omezení se 

týkají zákazů jízd v určitou dobu, např. o sobotách a nedělích, zákazů průjezdu nákladních aut 

určitými lokalitami, např. městy, z důvodu omezení nadměrné hlučnosti a prašnosti, které 

nákladní doprava způsobuje. Legislativní normy také stanovují přísné podmínky pro přepravu 

nebezpečných nákladů a omezují tranzitní (průvozní) dopravu. Jednou, výše uvedenou 

výhodou silniční dopravy byla její variabilnost, spočívající v uţití různých druhů nákladních 

automobilů podle druhu a mnoţství přepravovaného zboţí. To platí jen do určitého 

přepravovaného mnoţství. Po jeho překročení se silniční doprava stává nákladově 

nevýhodnou. [12,13] 
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Jako velice ţádanou, ale zároveň nebezpečnou látkou přepravující se po silnici je 

přeprava benzínu. V další kapitole se budu zabývat, jakým způsobem se přepravují tyto 

nebezpečné věci a jejich základním rozdělením. Nyní bych chtěl z dostupných zdrojů ukázat 

na mnoţství převáţeného benzínu, který se k nám dováţí ze zemí jako je Polsko a Slovensko. 

Jen během měsíců 6.7.8./2007 a 6.7.8./2008  bylo přes Celní úřad Ostrava převezeno 

mnoţství benzínu uvedené v tabulce č. 2. Data jsou z nejproduktivnějšího období v daném 

roce, coţ jde o červen, červenec a srpen. 

Tabulka 2: Množství přepravovaného benzínu za rok 2007 a 2008 

Červen 2007 Počet souprav 

z dovozu 

Množství 

Slovensko 2 x dovoz 61 130 litrů - diesel 

Polsko 35 x dovoz 989 176  litrů – super 95 

Červenec 2007   

Slovensko - - 

Polsko 30 x dovoz 850 796 litrů – super 95 

Srpen 2007   

Slovensko 5 x dovoz 155 274 litrů - diesel 

Polsko 35 x dovoz 982 676 litrů – super 95 

Červen 2008   

Slovensko 18 x dovoz 550 698 litrů - diesel 

 1 x dovoz 25 843 litrů – super 95 

Červenec 2008   

Slovensko 20 x dovoz 624 355 litrů - diesel 

 2 x dovoz 7 889 litrů – super 95 

Srpen 2008   

Slovensko 20 x dovoz 635 745 litrů - diesel 

 

Z tabulky č. 2 můţeme vypozorovat, ţe v roce 2007 byli dodavateli benzínu jak 

Polsko, tak i Slovensko, zato v roce 2008 uţ to bylo pouze Slovensko, které dováţelo 

převáţně mnoţství souprav paliva pro dieselové motory, tedy nafty. Taktéţ ubylo v daných 

měsících mnoţství dovezených souprav. Zatím co v roce 2007 byl počet souprav v průměru 

na měsíc 33, tak v roce 2008 uţ to činí jen v průměru 20 souprav na měsíc. 
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5.2 Přeprava nebezpečných věcí v ČR  

Česká republika jako vyspělý a dále se rozvíjející průmyslový stát má k dispozici 

hustou silniční síť, další dálnice a rychlostní komunikace jsou ve výstavbě, disponuje 

ţelezniční sítí, sítí produktovodů a také splňuje strategické poţadavky států EU a NATO.  

Na základě provedených prognóz poroste poptávka po silniční nákladní dopravě a tím i 

po vyšší kapacitě silniční sítě. To s sebou ponese jak vysoké zatíţení hlavních silničních 

komunikací nákladní dopravou a zvyšující náklady na údrţbu, tak i zvýšení emisí a 

nehodovosti. Pro eliminaci těchto negativních vlivů je kromě dokončení chybějících úseků 

sítě dálnic a rychlostních silnic rovněţ ţádoucí větší zapojení ţelezniční, vodní a 

kombinované dopravy. Trend byl však v posledních letech zcela opačný a podíl i celkové 

výkony ţeleznice i vodní dopravy soustavně klesaly. 

Zvyšování podílu silniční dopravy (velký růst) na úkor dopravy ţelezniční (mírný 

pokles) je dán rozvojem logistických technologií, kdy jsou budována velká distribuční centra 

a průmyslové zóny výhradně s ohledem na dobrou přístupnost silniční dopravy. Nové 

logistické postupy vyţadují dodávky „just-in-time“ s minimalizací doby přepravy a zároveň 

přepravu menších mnoţství v kratších intervalech. Stále silněji však silniční nákladní doprava 

naráţí na limity, jakými jsou například nedostatek kapacit u silničních dopravců, způsobovaný 

především nedostatkem kvalifikovaných řidičů. 

Přesun zátěţových proudů na ţelezniční a vnitrozemskou vodní dopravu je moţné řešit 

u současných logistických řetězců pomocí kombinované a multimodální dopravy. Její větší 

uplatnění na přepravním trhu se však neobejde bez veřejné podpory. Rozmístění současných 

překladišť KD na území ČR ne zcela respektuje potřeby regionu. Současné řetězce KD 

mohou konkurovat přímé silniční dopravě, aţ na výjimky, pouze u některých přeprav do 

velkých námořních přístavů. Tento nepříznivý trend v dělbě přepravní práce je třeba ovlivnit 

koncentrací přepravních proudů a to mimo jiné legislativní a finanční podporou vzniku 

veřejných logistických center (dále jen „VLC“), překladišť KD a zavlekováním průmyslových 

zón a logistických center. Veřejným zájmem, resp. přínosem z jejich podpory můţe být co 

nejdokonalejší a nejefektivnější dopravní obsluha konkrétního území a sníţení negativních 

vlivů rostoucí silniční dopravy na ţivotní prostředí a veřejné zdraví. VLC mohou příznivě 

ovlivnit vznik a směrování zátěţových proudů v nákladní přepravě a díky tomu rovněţ 

vytvářet optimální podmínky pro zapojení ţelezniční a případně vnitrozemské vodní dopravy. 
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Prognóza nárůstu vnitrozemské vodní dopravy je zaloţena na předpokladu, ţe dojde ke 

stabilnímu zlepšení plavebních podmínek na labské vodní cestě, a tím ke zvýšení počtu 

plavebních dní kdy je provoz hospodárný a dojde k modernizaci lodního parku. 

Vzhledem k zeměpisné poloze České republiky nepůjde v přepravě nebezpečných věcí 

pouze o vlastní vyuţití těchto sítí, ale bude se jednat i o vyuţití těchto sítí jako tranzitních. 

Silniční vozidla přepravující nebezpečné věci jsou nasazována tam, kde není moţné vyuţít 

levnějších druhů přepravy. Tento fakt je ovlivněn a dán vţdy okamţitou situací v jedné kaţdé 

lokalitě. Ve fungující a stále se rozvíjející nebo i stagnující ekonomice kaţdé jedné lokality se 

okamţitá zadání poţadavků na silniční přepravu neustále mění. Obecně je přeprava 

nebezpečných věcí prováděna většinou v rámci kombinované přepravy a ve skladbě přeprav v 

ČR navazuje na dopravu: 

 lodní námořní, 

 lodní říční, 

 potrubní produktovody, 

 ţelezniční přepravu, 

 silniční přepravu. 

Silniční přepravu, v tomto řetězci jako vstupní nebo výstupní, slouţící pokud moţno 

ke sběru a rozvozu nebezpečných věcí na krátké vzdálenosti, ovlivňují různé faktory, kdy 

jednotlivé faktory působí následovně: 

1) Faktor ekonomický: Ekonomický faktor představují vysoké náklady na jednotku 

přepravované látky ADR s ohledem na: 

 Relativně malé přepravované objemy těchto látek v cisternových vozidlech nebo 

kontejnerech, 

 vysoké pořizovací ceny vlastních přepravních vozových cisternových nebo  

kontejnerových jednotek, 

 vysoké finanční náklady spojené s poţadavky na silniční přepravu, a to poţadavky 

na techniku, legislativu techniky (zkoušky ADR, STK-ADR), poţadavky na 

kvalitu obsluh techniky (oprávnění, zkoušky, profesní průkazy, licence atd.), 
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 technicko-legislativní poţadavky na sběrná místa a stáčiště např. kompatibilita 

s armaturní výstrojí cisteren atd., vysoké pojistné (nákladu, techniky, proti škodám 

na majetku a ekologii), náklady na dálniční známky, mýtné, silniční daně atd.  

Výroba, zpracování a distribuce (od surovin aţ po produkty) látek ADR v ČR je 

ovlivněna vţdy ekonomickou situací, poptávkou a nabídkou a dalšími ekonomickými 

pravidly. Mnohdy se jedná i o sezonní záleţitosti. Obrat přepravovaného mnoţství zboţí (a to 

i látek ADR) po silnici naznačuje stav trhu. 

2) Faktor bezpečnostní: Silniční vozidla přepravující nebezpečné věci jsou vystavena 

vlivům hustého silničního provozu, ale mohou se přepravovat jen po určených trasách 

(trasy ADR, mimo rezervoáry vody apod.). Na přepravu dle ADR jsou kladeny vysoké 

bezpečnostní poţadavky, a to nejen na vlastní techniku, ale také obsluţný personál. 

[14] 

5.3 Přeprava nebezpečných věcí cisternovými vozidly 

Zlomovým rokem v nárůstu přepravy zboţí obecně a tedy i látek ADR, lze povaţovat 

rok 1989 se všemi jeho vlivy a důsledky vedoucími aţ do současnosti. Nárůst objemu přeprav 

veškerého zboţí roste řádově a kopíruje potřebu jak ČR, tak i navazujících ekonomik, 

podtrţeno polohou ČR jako tranzitního státu. Vzhledem k téměř konstantní síti, délce ţeleznic 

a propojení jen se staršími uzly (rafinerie, chemické závody, velkosklady PHM), dále 

konstantními vodními toky (v ČR pouze významně jen ČPLO), je tedy pouze silniční síť 

schopna operativně propojovat nová zpracovatelská místa látek ADR, umoţnit jejich tranzit 

přes ČR a být časově k dispozici, a to bohuţel i za cenu přetěţování silnic kapacitou 

projíţdějících vozidel. Aţ poté mezinárodní a paralelně i česká ekonomická situace řeší 

rozvoj ţelezniční sítě a přeloţení části přepravovaného zboţí, tedy i látek ADR na ţeleznici. 

Nepřehlédnutelný nárůst zaznamenává v ČR i silniční přeprava látek tř. 3 ADR, ropných 

produktů, především benzínu, nafty, leteckých paliv a topného LTO, kdy od zpracování ropy 

aţ po závoz ropných produktů na čerpací stanice PHM je vzorovým příkladem kompletní 

kombinované dopravy, od lodní námořní aţ po silniční. I přes rozsáhlou síť, objem úloţišť 

PHM (např. fy Čepro, a.s. apod.), propojení produktovody a ţeleznicí, je zaznamenán silný 

přesun látek ADR tř. 3 (benzín, nafta) v silničních cisternách, kdy jsou tyto nasazovány na 

delší neţ plánované krátké trasy. Jedná se opět o ekonomický vliv, zdraţování a zlevňování 

těchto produktů odlišně od sebe v různých lokalitách a kdy ţelezniční doprava nebo 
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produktovod není schopen rychle reagovat na poţadavky trhu. Jde konkrétně o přepravu 

těchto látek ze sousedních zemí, tedy Slovnaftu-Slovensko, Schwechatu-Rakousko, 

Hartmannsdorfu-Německo, Orlen-Polsko apod. V těchto případech je úspora při zakoupení 

těchto látek v daném okamţiku vyšší neţ moţná “ztráta” z prodlevy při čekání na levnější 

druh přepravy. [14] 

5.4 Základní rozdělení typů cisternových vozidel a použité typy konstrukcí 

Cisternová vozidla pro převoz nebezpečných látek lze rozdělit do několika základních 

kategorií, přičemţ toto rozdělení je převáţně dáno charakterem látky nebo skupiny látek, 

které se budou v daných vozidlech přepravovat (viz. obrázek 1-3). 

V tomto nejobecnějším vyjádření se jedná o následující kategorie:  

 nástavby na podvozky nákladních vozů různých dodavatelů 

(např. Scania, MAN, Volvo, atd.)  

  

Obrázek 1: Nadstavbové systémy pro přepravu benzinu UN 1203, nafty a lehkých topných olejů UN 1202. 

[15] 
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 přívěsy za tažná vozidla  

 

 

Obrázek 2: Přívěs pro převoz kapalných průmyslových chemikálií. [15] 

 

 návěsy ve spojení s tahači návěsů. 

 

Obrázek 3:Návěsy pro převoz nebezpečných látek dle ADR třídy 3. [15] 

Vůbec nejdůleţitějším konstrukčním prvkem cisternových vozidel všech typů je 

vlastní nádrž – cisterna, která je v případě přípojných cisternových vozidel povětšinou 

samonosného typu. Nádrţe se vyrábí zásadně cylindrického nebo skříňového tvaru 

dvojitého klínu, většinou ve vícekomorovém provedení s technickými přepáţkami uvnitř, 

které zabraňují masivnímu přelévání produktu a zvyšuji tak bezpečnost jízdy vozidel. Nádrţe 

rovněţ bývají v beztlakovém nebo tlakovém provedení, které je výhodné pro zvýšení 



 

29 

rychlosti výdeje produktů o vysoké hustotě. Vnitřní povrch některých nádrţí bývá leštěn a 

následně ještě leptán. Tyto úpravy značnou měrou sniţují tendenci některých produktů k 

ulpívání na povrchu. 

Nádrţe jsou v horní části vybaveny konstrukčními díly jako přepadovými vanami 

s odtokovými trubkami pro dešťovou vodu, plošinami pro obsluhu mezi jednotlivými dómy 

komor, lávkou se sklopným zábradlím po celé délce nádrţe s ţebříkem pro výstup obsluhy. 

Pro spojení s externí plněnou nádrţí slouţí hadice pro výdej produktu v provedení 

přímo odpovídajícímu charakteru nebezpečné látky dle ADR. 

Moderní cisternová vozidla pro přepravu pohonných látek jsou téměř vţdy vybavena i 

systémy teplotní kompenzace vydávaného mnoţství produktu, které vyrovnávají vliv tepelné 

roztaţnosti látek a jsou subsystémy elektronických měřidel výdeje produktů. 

Jedním z nejvýznamnějších poţadavků kladených provozovateli na cisternová vozidla 

je jejich co nejniţší vlastní hmotnost, která logicky pozitivně ovlivňuje hodnotu moţného 

uţitečného zatíţení vozidel a v důsledku toho i kubaturu nádrţe, která má jiţ přímou 

návaznost na celkovou ekonomiku provozu vozidel. [15] 

5.5 Statistika nehodovosti na pozemních komunikacích 

Kaţdým rokem stoupá počet nově vystavěných kilometrů dálnic, silnic prvních a 

niţších tříd, ale i přesto tyto kapacity nestačí na stále se zvyšující hustotu v silniční dopravě. 

Za následek zničených nebo poškozených komunikací se povaţuje jízda přetíţených kamionů 

nebo častá nehodovost na pozemních komunikacích (viz. příloha č. 2). Přeprava nákladními 

automobily je relativně levná a rychlá, proto je i nadále hojně vyuţívána. Kvalita nově 

vybudovaných silnic se i nadále zvyšuje, ale řada z nich uţ nestačí dnešním potřebám.  

Nehodové události při přepravě nebezpečných věcí mohou způsobit vyšší stupně 

mimořádných událostí. Podle zahraničních informací činí objem silniční přepravy 

nebezpečných věcí v Evropě 10 - 15% celkového objemu silniční nákladní dopravy. Hlavní 

problém při jejich likvidaci vzniká ve značné rozmanitosti přepravovaných nebezpečných 

věcí (zhruba 1200 druhů). Situace je dále komplikována skutečností, ţe kaţdý druh dopravy 

má své vlastní předpisy o opatřeních a označování nebezpečných nákladů. 
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Z grafického zobrazení (obrázek 4) je počet usmrcených osob v roce 2010 od roku 

1961 nejniţší. Druhý nejniţší počet byl v roce 1987 – 766 usmrcených a na třetí příčce je rok 

1986 se 768 usmrcenými. Nejvíce usmrcených v tomto období bylo v roce 1969 – 1 758 osob, 

tzn. o 1 005 usmrcených osob více (o 57%), neţ v roce 2010. 

  

 

Obrázek 4: Grafické znázornění nehodovosti a jejich následků. [16] 

Vývoj následků nehod byl v roce 2010 příznivý, neboť zaznamenáváme další pokles 

počtu usmrcených a zraněných osob. Počet nehod zůstal prakticky na stejné úrovni jako v 

roce 2009 a jeho pokles oproti období před rokem 2009 lze především přisoudit legislativní 

změně, která od 1. ledna 2009 změnila „hranici“ povinnou pro hlášení nehody Policii z 

původních 50 000 Kč na 100 000 Kč. 

Dopravní nehody, kde viníkem je vozidlo ADR nebo řidič vozidla ADR 

Tyto dopravní nehody se vyskytují v menší míře v porovnání se všemi dopravními 

nehodami s účastí vozidel ADR. Nehody jsou většinou způsobeny: 
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a) nízkou kvalitou řidičů (zaměstnavatel by měl před přijetím řidiče poţadovat výpisy z 

evidenční karty řidiče, protoţe často způsobují dopravní nehody řidiči, kteří mají uţ nějaké 

záznamy v této kartě), 

b) nízkou kvalitou školení na ADR, 

c) únavou řidičů (dodrţování bezpečnostních přestávek s nařízeným postihem nejen pro 

řidiče, ale také pro dopravce), 

d) nedodrţováním bezpečnostních předpisů (např. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, v platném znění), 

e) špatný technický stav vozidla aj. 

Dopravní nehody, kde viníkem není vozidlo ADR ani řidič vozidla ADR 

Jedná se o dopravní nehody, které byly způsobeny řidičem jiného vozidla případně 

ostatními účastníky silničního provozu (viz. příloha č. 9). V těchto případech se jedná 

zejména a porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Proto k eliminaci těchto 

nehod by měli řidiči a ostatní účastníci silničního provozu být více ohleduplní v silničním 

provozu, neporušovat výše uvedený zákon, ale i například dodrţovat: 

a) bezpečnou vzdálenost, větší neţ obvykle, 

b) dostatečný boční odstup při předjíţdění, 

c) při předjíţdění neohroţovat ani neomezovat řidiče vozidel ADR, 

d) v případě dopravní nehody dbát na své zdraví a ihned informovat o přepravované 

nebezpečné věci (dle označení vozidel) Integrovaný záchranný systém (IZS) k zahájení 

dalších opatření, 

e) dbát pokynů pracovníků IZS. 
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Tabulka 3: Přeprava nebezpečných látek při nehodách v silničním provozu. [16] 

Přeprava nebezpečných látek při nehodách v silničním provozu 

 Z toho 

Rok Počet dopravních nehod s účastí Počet zaviněných dopravních nehod 

  vozidel přepravujících nebezpečné látky při přepravě nebezpečných látek 

  pevných kapalných plynných celkem pevných kapalných plynných celkem 

2003 84 118 16 218 45 57 11 113 

2004 13 146 17 176 5 90 10 105 

2005 31 163 15 209 16 95 8 119 

2006 12 149 25 186 4 79 19 102 

2007 17 131 24 172 9 48 18 75 

2008 25 124 17 166 15 52 7 74 

5.5.1 Úkoly řidiče nebo osádky v případě dopravní nehody 

V případě vzniku dopravní nehody, vzniká účastníkovi dopravní nehody oznamovací 

povinnost dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“). V případě 

dopravní nehody má řidič vozidla nebo jeho osádka povinnost provést prvotní úkony, které 

mu ukládá dohoda ADR. V případě nehody, k níţ můţe dojít, a která můţe vzniknout během 

přepravy, musí členové osádky vozidla učinit opatření, která povedou k zabránění případných 

dalších škod. Mezi opatření patří: 

 Pouţít brzdový systém, zastavit chod motoru a odpojit akumulátor pouţitím: 

odpojovače akumulátoru, pokud je jím vozidlo vybaveno; 

 Vyloučit zápalné zdroje, zejména nekouřit a nezapínat ţádné elektrické zařízení; 

 Informovat příslušné zásahové jednotky a poskytnout jim co moţno nejvíce  informací 

o události nebo nehodě a o dotčených látkách; 
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 Obléci si fluoreskující výstraţnou vestu a umístit stojací výstraţné prostředky, jak je to 

vhodné; 

 Uchovávat průvodní doklady snadno přístupné pro zásahové jednotky při jejich 

příjezdu; 

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

vdechnutí výparu, kouře, prachu a par zdrţováním se na návětrné straně; 

 Kde je to vhodné a bezpečné, pouţít hasicí přístroje k uhašení malých začínajících 

poţáru pneumatik, brzd a motorových prostorů; 

 Poţáry v loţných prostorech nesmějí členové osádky vozidla hasit; 

 Kde je to vhodné a bezpečné, pouţít výbavu vozidla k zamezení úniku do vodního 

prostředí nebo do kanalizačního systému a k sebrání vyteklých nebo vysypaných látek; 

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

vzdálily, a řídit se pokyny zásahových jednotek; 

 Odloţit všechno kontaminované oblečení a pouţitou kontaminovanou ochrannou 

výbavu a bezpečně je zlikvidovat. [17] 

5.6 Možnosti získání potřebných informací o nebezpečných látkách 

Informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek můţeme rozdělit do dvou 

skupin: 

 jedna skupina materiálů nás informuje o fyzikálně chemických vlastnostech a 

technicko bezpečnostních parametrech, zaměřuje se i na toxicitu a poskytuje i vstupní 

informace pro bezpečnou přepravu a poskytnutí první pomoci, 

 druhá skupina materiálů uvádí informace o vlastnostech látky stručně a zaměřuje se 

více na provedení vlastního zásahu, hasební prostředky i na provedení dekontaminace. 

[18] 

5.6.1 Informační systémy pro zdolávání havárií s nebezpečnými látkami 

Informační systém HAZCHEM 
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Informační systém HAZCHEM (Hazard Chemicals) není určen pro identifikaci látky, 

ale pro stanovení prvořadých opatření při zásahu. Byl vyvinut hasiči města Londýna a je 

vyuţíván v informačních databázích nebezpečných látek. Dává okamţité pokyny o pouţití 

vhodných hasebních prostředků, o moţnosti sníţení nebezpečí při úniku látky především 

jejím zředěním vodou nebo ohrazením místa úniku s následnou neutralizací uniklé látky a 

informuje o potřebných opatřeních pro ochranu nasazených sil. 

Dále upozorňuje na potřebu evakuace osob z ohroţené oblasti. Je sloţen z číslice a 

skupiny písmen. Číslice je vţdy na prvním místě a charakterizuje doporučenou hasební látku. 

Písmeno na druhém místě informuje o potřebném stupni ochrany zasahujících jednotek, 

moţných dalších reakcích a o způsobu zacházení s látkou. Písmeno na třetím místě 

upozorňuje na potřebu evakuace.  

Ve Velké Británii je informační systém HAZCHEM tzv. HAZCHEM-kód součástí 

výstraţných tabulí, umístěných na silničních a ţelezničních dopravních prostředcích a pouţívá 

se i k označení skladů nebezpečných látek. [18] 

Informační systém DIAMANT 

Informační systém DIAMANT vznikl na základě dlouhodobých výzkumů a zkušeností 

a řeší identifikaci nebezpečí materiálů pro připravenost na havárie. Je postaven na zásadě, ţe 

před zahájením hasebních nebo záchranných prací musí být odhadnuta situace a významná 

nebezpečí, která mohou následně vzniknout. 

Informační systém DIAMANT slouţí pro rychlé posouzení nebezpečí při haváriích 

(mimořádných událostech) s nebezpečnou látkou, které se vztahuje na: 

nebezpečí poškození zdraví (toxicita), 

nebezpečí poţáru (hořlavost), 

nebezpečí reaktivity (prudká chemická reakce, výbušnost). 

Rovněţ upozorňuje na další moţná nebezpečí např., zda látka nebezpečně reaguje s 

vodou, zda je zdrojem radioaktivního záření. Označování nebezpečných látek se provádí 

etiketou ve tvaru kosočtverce, který je rozdělen na čtyři barevné pole: 

modré pole (vlevo) - nebezpečí poškození zdraví, 
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červené pole (nahoře) - nebezpečí poţáru, 

žluté pole (vpravo) - nebezpečí reaktivity, 

bílé pole (dole) - další (specifické) nebezpečí. 

Všechna nebezpečí jsou podle intenzity působení rozdělena na stupně nebezpečí 0 - 4, 

přičemţ platí, ţe čím vyšší je číslo, tím vyšší je nebezpečí. V bílém poli se pouţívají symboly, 

které upozorňují na další moţná nebezpečí, např. W, nesmí být pouţita voda, lze očekávat 

chemickou reakci. [18] 

 

Obrázek 5: Tvar nálepky DIAMANT. [18] 

5.6.2 Registr nebezpečných látek 

Registr nebezpečných látek poskytuje základní informace o látkách, upozorňuje na 

nebezpečí, která mohou vzniknout při nakládání s nimi, a naznačuje řešení těchto situací. V 

registru jsou zahrnuty nebezpečné látky, které jsou uvedeny v seznamu látek ADR a RID 

(abecedním, skupinovém i podle UN-kódů). Je určen pro poskytnutí uvedených informací 

zejména pracovníkům přicházejících do styku s touto problematikou při přepravě 

nebezpečných látek a je srovnatelný s podobnými registry ze zahraničí. Poskytuje prvotní 

informace pracovníkům IZS, při řešení mimořádné události s výskytem nebezpečných látek, 

pro posouzení situace na místě zásahu. 

Registr nebezpečných látek je příručka vydaná Sdruţením pro nadaci GALLUS 

RUBER ve spolupráci s ředitelstvím HZS ČR. Tato příručka byla vydána ve formátu A6 

(kapesní formát), formátu A4 i elektronické podobě. Příručka byla publikována v roce 1995 a 

její tištěné kapesní provedení (formát A6) nebylo dosud aktualizováno. Vzhledem k tomu, ţe 
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od té doby došlo ke změnám v UN-kódech, byly zařazeny nové UN-kódy a došlo i k přeřazení 

látek a k rozšíření identifikačních čísel nebezpečnosti, je třeba tyto skutečnosti brát v úvahu. 

[18] 

Mezi takové registry patří například Emergency Response Guidebook 2008, který se 

dle potřeby pravidelně aktualizuje. Tento informační systém je vyvíjen ve spolupráci 

ministerstev dopravy USA a Kanady a sekretariátu pro komunikace a dopravu Mexika. 

Cílovou skupinou jsou zejména hasiči a policie, případně i jiní záchranáři. Podobně jako 

registr nebezpečných látek je vydáván v kapesním formátu A6 a obsahuje dva seznamy 

nebezpečných látek, jeden je řazen dle UN kódu a druhý abecedně podle jména látky. Je psán 

jednoduchou formou s opatřeními, která je třeba vykonat ihned po zjištění přítomnosti 

nebezpečné látky. V seznamu uţivatel nalezne látku a zjistí číslo průvodce, který obsahuje 

základní informace o látce. Emergency Response Guidebook má jednotlivé kapitoly označené 

různobarevnými okraji stránek, které jsou při hledání informací velice praktické. Rovněţ zde 

nechybí další údaje, obrázky a informace související s přepravou nebezpečných látek. Je psán 

v anglickém jazyce. [23] 

5.6.3 Systém TRINS 

Na základě uzavření dohody o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem vnitra - 

ředitelstvím HZS ČR a Svazem chemického průmyslu ČR zabezpečuje Svaz chemického 

průmyslu ČR poskytnutí výše uvedené pomoci prostřednictvím Transportního informačního a 

nehodového systému (TRINS). 

TRINS je otevřený a dále rozvíjený systém pomocí zapojených členských společností 

(regionálních středisek) a je moţné dobrovolně a kdykoliv k jeho činnostem přistupovat. 

Základem systému je síť regionálních středisek a republikového centra. 

Republikovým koordinačním střediskem je CHEMOPETROL, a.s. Litvínov. Operační 

středisko HZS (případně IZS) okresu můţe vyţadovat pomoc od středisek TRINS v otázkách: 

 údajů k výrobkům, látkám a jejich bezproblémové přepravě a skladování, 

 zkušeností z praxe s manipulací s nebezpečnými látkami nebo s likvidací 

mimořádných událostí (MU) spojených s nebezpečnými látkami, 

 praktické pomoci při odstraňování škod a likvidaci MU spojené s nebezpečnou látkou. 
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Pomoc může být poskytnuta ve třech stupních: 

1. stupeň - telefonická porada 

 podání informace, konzultace či porada s odborníkem - specialistou pomocí telefonu, 

2. stupeň - porada v místě havárie 

 vyslání odborníka - specialisty do místa havárie v co nejkratší moţné době od 

poţádání, přičemţ způsob přepravy do místa havárie bude z důvodu nebezpečí z 

prodlení vţdy dohodnut dle konkrétní situace a řešen buď prostředky HZS (IZS) nebo 

příslušné poţádané společnosti TRINS, 

3. stupeň - praktická pomoc v místě havárie 

 vyslání sil a prostředků do místa havárie v co nejkratší moţné době od poţádání k 

poskytnutí praktické pomoci při likvidaci MU. 

Funkce systému TRINS nespočívá pouze v řešení havarijních situací při přepravě a 

skladování nebezpečných látek, ale v rámci jednání členských společností vznikají i návrhy na 

potřebná preventivní opatření s cílem sníţit moţné následky při haváriích (např. vytvoření 

tzv. phenothiazinové sítě pro zajištění přepravy kyseliny akrylové). Svaz chemického 

průmyslu a republikové koordinační středisko TRINS vydává kaţdoročně příručku Systém 

pomoci při haváriích spojených přepravou nebezpečných látek - TRINS, která je dána k 

dispozici všem okresním úřadům, zainteresovaným ministerstvům, Českým drahám a všem 

členským společnostem TRINS. [18] 

5.6.4 Elektronické informační databáze 

MEDIS-ALARM 

MEDISTYL, spol. s r.o. průběţně aktualizuje databázi MEDIS-ALARM. Poslední 

aktualizovaná verze MEDIS-ALARM obsahuje cca 4400 záznamů a jsou do ní zapracovány 

informace podle nových legislativních předpisů o chemických látkách a chemických 

přípravcích a prevenci závaţných havárií. Jsou zde uvedeny všechny látky ze Seznamu 

závazně klasifikovaných látek a zařazeny všechny látky jmenovitě uvedené v předpisech 

ADR (RID).Tato verze je zpracována v novém grafickém pojetí, včetně zobrazení nálepek a 

symbolů na obaly a je čtvrtletně aktualizována. [18]. 
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K známějším patří i databáze CHEM FINDER, která poskytuje informace o základních 

chemických vlastnostech nebezpečných látek. CHEM EXPERT je další databáze podobného 

názvu, avšak s mnohem ucelenějšími daty. Mimo obecných informací shromaţďuje také 

seznam komerčně nabízených produktů na bázi vedených sloučenin. [19] 

Databáze HSDB (Hazardous Substances Database) je databází, která je zaměřena 

zejména do oblasti lékařství a lékařům, popřípadě chemikům jako hlavním uţivatelům. Jedná 

se o velmi podrobné informace s odkazy na další literaturu, které však neslouţí jako „rychlé 

informace“, ale jako podrobný studijní materiál. [19] 

Vedle elektronických informačních databází můţeme vyuţít i některé počítačové 

programy určené k modelování mimořádné události s únikem nebezpečné látky. Jedním z 

nich je program ROZEX 2001, který je určen především pro prognózování dopadů 

havarijních událostí, o kterých je málo platných a ověřených údajů. Situace, kdy je nedostatek 

údajů, jsou poměrně časté. Program je zaloţen na principu určení maximálních moţných 

následků havárie, přičemţ počet vstupních údajů potřebných pro výpočet je omezen na 

nezbytné minimum. Dalším je program ALOHA (Area Locations of Hazardeous 

Atmosphere), který je určen pro zjišťování následků úniku nebezpečné látky. Obsahuje 

databázi nejčastěji pouţívaných chemických látek a jejich fyzikálně chemických vlastností. 

Výsledkem je jednoduchý průmět předpokládané hranice zraňující či smrtelné koncentrace 

v terénu. [20] 

Mezi další počítačové programy určené pro modelování dané situace jsou např. 

WHAZAN, EFFECT, TerEx. [20] 
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5.7 Zásah jednotek požární ochrany u přítomnosti nebezpečných látek 

Jedním z důleţitých faktorů při havárii, ať uţ cisterny převáţející nebezpečnou látku 

nebo nebezpečný odpad, je připravenost HZS na danou situaci. 

Velitel, řidič-strojník ani jiný člen jednotky poţární ochrany nesmí svým rozhodnutím, 

jednáním nebo činností zadat příčinu ke vzniku neúnosného rizika. Jednotka, která není 

vybavena ochrannými prostředky a dýchací technikou by prakticky neměla při havárii s 

nebezpečnými látkami, zboţím nebo odpady zasahovat. Jednotka by před vlastním výjezdem 

měla být informována, k jakému druhu události vyjíţdí a z toho vyhodnotit jaká rizika musí 

očekávat. Tuto informaci zpravidla obdrţí od místně příslušného operačního, případně 

krajského operačního střediska, pokud jím byla na místo události vyslána. Jakmile se jednotka 

poţární ochrany dostaví na místo události, soustředí se její činnost do několika základních 

oblastí s důrazem na provedení prvořadých opatření k omezení rozsahu událostí a sníţení rizik 

pro zasahující i postiţené. Mezi prvořadá opatření zejména patří: 

 průzkum, 

 povolání speciálních sil a prostředků, 

 opatření k záchraně osob a uzavření místa havárie, 

 sníţení bezprostředních rizik, 

 zabránění šíření havárie. 

Předurčenost jednotek poţární ochrany Hasičského záchranného sboru je dána jejím 

technickým vybavením, vybavením ochrannými prostředky pro provedení prvořadých 

opatření, trvalou a nepřetrţitou akceschopností, vycvičeností pro specifické zásahy na havárie 

nebo úniky nebezpečných látek. Tyto faktory zařazují jednotku do plošného pokrytí daného 

území, coţ je určující z hlediska času dojezdu na místo události. 

Samotný příjezd jednotky na místo zásahu jiţ klade zvýšené nároky na zkušenost a 

připravenost nejen velitelů, ale i ostatních členů jednotky. V počátku zásahu není zpravidla 

zřejmé, o jakou látku se jedná, proto je na místě maximální opatrnost a obezřetnost. Velmi se 

osvědčilo vybavení jednotek dalekohledy, kdy je moţno identifikovat látku (je-li vozidlo 

označeno varovnou identifikační cedulí a pokud není zničena) z větší vzdálenosti a sníţit tak 

bezprostřední ohroţení zasahující jednotky. Není-li zjištěno, o jakou nebezpečnou látku se 
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jedná, postupuje se tak, jako by se jednalo o nejhorší moţnou variantu. Velitel musí zajistit  

provedení těch nejpřísnějších a nejbezpečnějších opatření, mezi která patří [21]: 

 se zřetelem na sílu a směr větru zajistit dostatečný odstup techniky od místa havárie 

(minimálně 100 metrů a pokud moţno z návětrné strany), 

 uzavřít místo havárie a vytýčit nebezpečnou a vnější zónu, 

 vyloučit zápalné zdroje, 

 nasadit nejmenší moţný počet hasičů na provedení průzkumu, zasahující hasiče jistit, 

 připravit hasební prostředky pro zásah – opatření trojnásobné poţární ochrany, je-li 

zapotřebí, 

 zabránit pokud moţno rozšiřování události, 

 sníţit rizika, 

 provést záchranu postiţených nebo ohroţených osob, 

 identifikovat nebezpečnou látku a opatřit si další potřebné informace o látce a 

nebezpečí. 

Skutečných závaţných zásahů na havárie s nebezpečnými látkami v praxi nebývá 

mnoho, o to větší důraz však musí být kladen na kvalitu přípravy a odhalování nedostatků 

jednotky. Rozbory nejčastějších chyb při cvičných situacích a při pouţívání příslušných 

technických prostředků jsou důleţité při odhalování detailů, které by v případě skutečného 

zásahu mohly sníţit jeho účinnost a zvýšit riziko ohroţení jednotek. [21] 

5.8 Ekologické dopady havárií nebezpečných látek 

Při manipulaci s hořlavými látkami dochází často k jejich úniku. Mohli bychom říct, ţe 

jsme ztratili kontrolu nad nebezpečnými látkami. Ve většině případů se tak děje chybou 

člověka, a to zejména porušením bezpečnostních předpisů. Další příčinou můţe být porucha 

technického zařízení, popřípadě únava materiálu nebo kombinace několika těchto faktorů. 

Při přepravě nebezpečných látek po silnici se často stávají dopravní nehody, při 

kterých je moţné porušení obalu nebezpečné látky a následný únik této látky do ŢP. 

V takových případech dochází k velkým škodám s dopadem na ŢP, zdraví a někdy i na ţivoty 

lidí. [19] 
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Obrázek 6: Protržení nádrže cisterny při havárii. [22] 

 

5.8.1 Příklad havárie cisternového vozidla převážející benzín 

Jako příklad hrozícího nebezpečí, které představuje právě přeprava nebezpečných látek 

po silnici, bych uvedl havárii cisternového vozidla přepravující benzín a následný dopad na 

ŢP. 

V ranních hodinách v červnu 1997 se v obci Šternberk stala závaţná nehoda. Řidič 

tahače s cisternou naplněnou 36 000 l benzínu sjíţděl ze silnice první třídy do obce Lipina, 

kde komunikace prudce klesala. Řidič při přejezdu zatáčkou nepřizpůsobil rychlost vozidla 

komunikaci, narazil do odstaveného vozidla, převrátil se a následně se celá souprava vzňala. 

Hořící benzín stékal do potoka a po komunikaci, po které v té době přijíţděla nákladní 

vozidla, která se vzápětí rovněţ vzňala a začala hořet. Poţár se vyznačoval vysokou intenzitou 

hoření a ohroţoval i stavební objekty vzdálené od místa nehody cca 150 m. Hořící benzín se 

šířil korytem potoka obcí, kde poţár likvidovaly jednotky poţární ochrany. Stoupající černý 

kouř z místa hoření bylo moţné vidět ve vzdálenosti 25 km. Uniklý benzín kontaminoval 

půdu o ploše 4 500 m
2
 a současně byly kontaminovány i spodní vody. Přímé škody byly 

vyčísleny na cca 10 000 000 Kč, škody na ekologii vyčísleny nebyly. [19] 

Popisem této skutečné nehody jsem chtěl poukázat na nebezpečí, které je stále 

přítomné. Cisterny převáţející nebezpečné látky můţete potkat na silnicích téměř kdykoliv. 
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5.8.2 Modelový příklad úniku amoniaku z cisternového vozidla 

Pro modelový příklad jsem zvolil únik amoniaku z cisternového vozidla, který je 

svými vlastnostmi a provedením zásahu rizikovější. Místo modelované havárie pro názornou 

ukázku je totoţné jako výše uvedený příklad havárie cisternového vozidla převáţející benzín. 

Následná modulace úniku se provede v programu ALOHA. Tento software je volně a zdarma 

dostupný na internetu, je v anglickém jazyce a pouţívá se k předpovědi šíření nebezpečných 

chemických látek při havarijních únicích. 

Definování podmínek: 

 Vítr západní o síle 2 m/s, měřeno 3 metry nad zemí, 

 obloha je bez oblačnosti, 

 teplota vzduchu je 15 °C, 

 třída stability počasí F, 

  inverze. 

Cisterna havaruje a v jejím plášti uniká kapalina z otvoru 12 x 5 cm, asi 0,4 metry ode 

dna cisterny, kapalina začne vytékat a vzniká toxický oblak. V programu jsem si zvolil 

předdefinovaný scénář, při kterém kapalina uniká a nedochází k iniciaci hoření či výbuchu. 

Důleţitým krokem bylo zadání rozměrů horizontálně poloţené cylindrické cisterny         

(délka 4,9 m s průměrem 0,9 m). Výsledkem je textový a graficky výstup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Grafický výstup pro zóny přízemní koncentrace amoniaku. [25] 
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Při vyhodnocení musíme brát v úvahu také povahu terénu, kterou program neumí 

přesně nasimulovat, abychom mohli správně interpretovat výsledky. Červená zóna vyznačuje 

největší koncentrace, při kterých můţe dojít i k smrti a můţe se rozšířit aţ na jeden kilometr, v 

oranţové zóně můţou intoxikovaní pocítit nevratné či jinak nepříznivé účinky na zdraví. V 

programu ALOHA nezadáváme přímo uniklé mnoţství látky, ale rozměry cisterny, otvoru, 

kterým látka uniká a jak je tento otvor vzdálen od dna cisterny. Program potom sám vypočte, 

kolik látky při kritických podmínkách můţe uniknout. 

V případě úniku amoniaku je nejlepším moţným způsobem ukrytí v budovách, v 

prostorech a v místnostech, které jsou co nejdále od místa havárie, utěsnit okna, ventilační 

otvory izolační páskou a nevycházet ven. Jestliţe se jedná o havárii cisterny, tak se 

vzdalujeme z místa havárie ve směru kolmém na směr větru. Improvizovaná ochrana je vţdy 

lepší neţ ţádná, v případě úniku čpavku by se jednalo o přiloţení navlhčeného kapesníku na 

nos a ústa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Únik amoniaku z cisternového vozidla v obci Lipina. 
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6 Návrh bezpečnostního programu pro lepší informovanost 

Návrh jakéhokoliv bezpečnostního programu v dnešní době je dosti komplikovaná 

otázka, která doteď nebyla nikdy řešena, natoţ pak realizována. Bylo by třeba si určit několik 

důleţitých podnětů, na které se chceme zaměřit a které nás budou zajímat v této myšlence. Je 

zde několik otázek, které bychom si měli poloţit před samotným zahájením jakéhokoliv 

návrhu: 

 Pro koho bude informační systém přínosem? 

 Má vůbec někdo zájem o tento typ projektu? 

 Kdo zaplatí tak vysokou investici? 

 Bude to fungovat podle představ? 

Mohli bychom pokračovat v kladení různých otázek z různých směrů, ale na jednu 

otázku bych rád odpověděl uţ nyní. Česká republika vstoupila 1. ledna 2008 do 

Schengenského prostoru, to znamená volný přeshraniční pohyb osob.  

Co je Schengenský prostor? Jaké jsou jeho výhody? 

Podstatou Schengenské dohody je odstranění vnitřních hranic mezi členskými 

zeměmi. Důvodem této úmluvy bylo umoţnění volného pohybu osob, zboţí a sluţeb mezi 

smluvními státy. Tohoto cíle se postupně dosahuje. Vnitřní hranice jiţ z hlediska pohybu osob 

a zboţí de facto neexistují. 

Další výhodou je i zjednodušení vízové politiky. Jednotné schengenské vízum, které 

umoţňuje pobyt na území schengenského prostoru aţ po dobu 90 dnů, nyní platí i pro Českou 

republiku. Odpadá tak zdlouhavé vyřizování národních víz při návštěvě více evropských států. 

Toto vízum, vydané jedním členským státem, umoţňuje také občanovi třetí (nečlenské) země 

vstup na území ostatních členských států Schengenlandu. 

Co ale vidím jako velký problém je, ţe před vstupem do Schengenského prostoru bylo 

moţné v blízkosti bývalých hraničních přechodů kontrolovat cisternová vozidla s jejich 

obsahem a tím mít alespoň nějaký přehled o nebezpečných látkách a jejich mnoţství, které se 

dováţí do ČR nebo se jen přes naše území převáţí. Se vstupem do Schengenského prostoru se 

k volnému pohybu zboţí po Evropské unii připojil i volný pohyb osob a současně se 
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pracovníci Cizinecké policie České republiky stáhli z hraničních přechodů, čímţ došlo 

k situaci, ţe dnes jiţ nikdo není schopen zjistit, jaké látky a jaké mnoţství těchto látek se 

denně převáţí přes naše území ze všech okolních států. Z tohoto důvodu můţe při jakékoliv 

nehodě dojít k tomu, ţe jednotky HZS nemusejí mít v dané lokalitě speciální výbavu pro daný 

zásah. [30] 

Problematika kontroly vozidel přepravující nebezpečné látky [3,4,16] 

Aby přeprava nebezpečných látek probíhala dle platných předpisů a nařízení, musí se 

nad přepravou vykonávat dostatečný dohled a dozor. V případě, ţe by tento dohled nebyl 

uplatňován, došlo by k nekázni u účastníků přepravy a k následným nehodám, při kterých by 

mohlo dojít k ohroţení ţivota lidí a ţivotního prostředí. V případě kontroly nelze vycházet z 

domněnky, ţe tato vozidla muţe kontrolovat kaţdý. I kontrola musí být dle předpisu a 

nařízení. Zákon o silniční dopravě stanoví pravomoc a působnost orgánu státní správy. Jedná 

se o výkon státního odborného dozoru a k pověření provádět kontrolu ve stanoveném rozsahu. 

Výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě lze vykonávat jako: 

- silniční kontrolu na pozemních komunikacích, jakoţ i ve vozidlech pouţívaných k 

provozování silniční dopravy, 

- kontrolu v provozovnách dopravců a ve všech prostorách souvisejících s 

vykonávanou činností dopravce při přepravě nebezpečných věcí u subjektu 

předávajícího nebezpečné věci k přepravě a u subjektu zajištujícího vykládku 

nebezpečných věcí. 

Kontrolní orgán postupuje při výkonu kontrolní činnosti podle zákona č. 552/1991 Sb., 

o státní kontrole, v platném znění a vyhlášky č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a 

kontrolách v silniční dopravě, v platném znění (dále jen „vyhlášky č. 522/2006 Sb.“), Při 

silniční kontrole se kontrolní orgán zaměřuje na dodrţování podmínek pro přepravu 

nebezpečných věcí stanovených zákonem a vyhláškou č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), v platném znění, a jejími přílohami 

aktualizovanými a publikovanými ve Sbírce mezinárodních smluv. Kontrolní orgán provádí 

silniční kontrolu podle ustanovení § 4 vyhlášky č. 522/2006 Sb.: 

- kdykoliv, na různých místech pozemních komunikací vhodných z hlediska 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 

- tak, aby bylo obtíţné se kontrolním bodům vyhnout, 
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- tak, aby nebyla jednostranně zaměřována zejména na stát registrace vozidla, na 

stát, kde má dopravce sídlo, místo podnikání, kde má řidič bydliště, na výchozí a 

cílové místo přepravy apod., 

Ministerstvo dopravy a dopravní úřady jsou státním odborným dozorem při 

přepravě nebezpečných věcí, který vykonávají dle ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 111/1994 

Sb., o silniční dopravě, v platném znění, (dále jen „zákon o silniční dopravě“) i celní úřady. 

Hlavní činností státního odborného dozoru je kontrola, zda dopravci, odesílatelé, a řidiči 

dodrţují podmínky a plní povinnosti stanovené zákonem o silniční dopravě. Ministerstvo 

dopravy vykonává vrchní státní dozor ve všech věcech silniční dopravy. 

Dopravní úřady ve svém správním obvodu vykonávají státní odborný dozor ve všech 

věcech, které nenáleţí Ministerstvu dopravy. Podle zákona o silniční dopravě jsou dopravními 

úřady, krajské úřady. 

Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru musí mít doklad o pověření. 

V případě Ministerstva dopravy je vystavuje ministr dopravy, nebo jím pověřená osoba, v 

případě pracovníků krajských úřadů vystavuje pověření ředitel krajského úřadu, nebo jím 

pověřená osoba. Doklad o pověření musí obsahovat jméno a příjmení pověřené osoby a 

rozsah jejího oprávnění. Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru je oprávněna v 

souvislosti s výkonem dozoru, pokud není zvláštními předpisy stanoveno jinak, vstupovat do 

provozoven a všech prostor souvisejících s vykonávanou činností, nahlíţet do dokladu a 

evidencí týkajících se provozování silniční dopravy. 

Orgány Policie České republiky v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí 

silničního provozu kontrolují, zda: 

 je vozidlo v provozu vybaveno doklady předepsanými zákonem o silniční dopravě, 

 je vozidlo v provozu stanoveným způsobem označeno nebo jinak vybaveno,  

 jsou-li dodrţovány doby řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku 

řidičů. Řidič vozidla je povinen předloţit orgánům uvedeným ve větě první 

doklady předepsané tímto zákonem a umoţnit jim přístup k záznamovému zařízení. 

Policie ČR je povinna zjištěná porušení předpisu dopravcem oznámit příslušnému 

dopravnímu úřadu, v jehoţ územním obvodu obce s rozšířenou působností bylo zjištěno 

porušení. V případě nesplnění podmínek je policie oprávněna od dopravce, který má bydliště 
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nebo sídlo mimo území České republiky vybírat kauci dle ustanovení § 35b zákona o silniční 

dopravě. 

Orgán inspekce práce kontroluje splnění podmínek stanovených zákonem o silniční 

dopravě, pokud souvisejí s bezpečností práce (zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, 

v platném znění). Zjištěná porušení je orgán inspekce práce povinen, podle ustanovení § 37 

odst. 3 zákona o silniční dopravě, oznámit příslušnému dopravnímu úřadu, v jehoţ obvodu 

bylo porušení zjištěno. Inspektor je oprávněn při kontrole zjišťovat totoţnost fyzických osob 

dle občanského průkazu, cestovního pasu, popřípadě sluţebního průkazu státního 

zaměstnance. 

Celní úřady mohou provádět kontrolu v rozsahu státního odborného dozoru ( ust. § 34 

odst. 1 zákona o silniční dopravě). Celní úřady vykonávají státní odborný dozor nad 

přepravou nebezpečných věcí a nad prací osádek vozidel ve vnitrostátní a v mezinárodní 

silniční nákladní dopravě a ve věcech mezinárodní dopravy osob a podávají dopravním 

úřadům návrhy na zahájení řízení o uloţení pokuty podle § 35 zákona o silniční dopravě. 

Celní úřady rovněţ kontrolují, zda osádky vozidel, která překračují hranice, mají 

předepsané doklady o oprávnění k mezinárodní silniční dopravě, doklady o dodrţování 

předepsané doby řízení vozidla a odpočinku, zda se nejedná o zahraničního dopravce, 

kterému Ministerstvo dopravy zakázalo provozovat silniční dopravu na území České 

republiky, a zda tuzemský dopravce pouţívá vozidlo, jehoţ technický stav byl shledán 

vyhovujícím při technické kontrole, od které neuplynula doba stanovená zvláštním zákonem. 

U vozidel, která přepravují nebezpečné látky, celní úřady kontrolují, zda je osádka vozidla 

podle Dohody ADR vybavena řádně předepsanými a vyplněnými doklady, a zda jsou tato 

vozidla předepsaným způsobem označena a vybavena. V případě nesplnění podmínek jsou 

celní úřady oprávněny od dopravce, který má bydliště nebo sídlo mimo území České 

republiky, vybírat kauci dle ustanovení § 35b zákona o silniční dopravě. 

Mobilní jednotky CSPSD (Centrum sluţeb pro silniční dopravu). Vláda České 

republiky přijala dne 20. února 2002 usnesení č. 171 ke koncepci výkonu státního odborného 

dozoru v silniční dopravě, kterým tuto koncepci schválila. Její součástí je také vytvoření 

mobilních expertních jednotek personálně zařazených do Centra sluţeb pro silniční dopravu 

Praha (CSPSD). Tyto jednotky poskytují odbornou a technickou pomoc úředníkům státní 

správy, včetně Policie ČR s tím, ţe vyjíţdějí k jednotlivým kontrolním akcím podle plánu 

http://i.iinfo.cz/urs-att/p_111-94-112397473489381.htm#%C2%A7%2035
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nebo operativních poţadavků. Pracovníci mobilních expertních jednotek nemají pravomoc 

zastavovat vozidla v silničním provozu. Mobilní jednotky CSPSD nemají pravomoc 

kontrolních orgánu. 

6.1 Stanovení cílů 

Návrh bezpečnostního programu se bude vztahovat na vozidla podléhající 

mezinárodním předpisem týkajícím se přepravy nebezpečných věcí v oblasti silniční dopravy, 

kterým je předpis ADR European Agreement concerning the internacional carriage of 

dangerous goods by road – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných 

věcí, jelikoţ u tohoto typu přepravy je riziko poškození zdraví obyvatel, ţivotního prostředí a 

majetku nejvyšší. 

Cílem navrhovaného bezpečnostního programu bude: 

 Zavedení do legislativy ADR 

 Poskytnutí přepravních dokladů v elektronické podobě 

 Moţnost sledování pohybu cisternových vozidel pomocí GPS 

 Vyuţití bezpečnostního systému eCall a 112. 

Tyto základní prvky by se měly stát nástrojem pro větší a rychlejší informovanost 

daných sloţek, dostatečně přehlednou situaci o tom, kde se zrovna jaký náklad pohybuje, co a 

v jakém mnoţství převáţí a v neposlední řadě vyuţití bezpečnostního systémů eCall v případě 

nehody. 

6.2 Zavedení do legislativy 

Aby vyuţívání tohoto programu mělo přínos, pro který byl navrţen, je třeba 

zakomponovat nutnost jeho pouţívání do příslušné legislativy, která se zabývá přepravou 

nebezpečných věcí. Tímto předpisem je samozřejmě předpis ADR European Agreement 

concerning the internacional carriage of dangerous goods by road – Evropská dohoda o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. V případě prosazení myšlenky povinnosti 

vyuţívat navrţený program, by byl dopravce povinen vyuţívat tohoto programu pro svou 

přepravní činnost a tím se podílet na vyšší bezpečnosti při přepravě nebezpečných věcí. 
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6.3 Přepravní doklady 

Zákonná ustanovení platná v ČR ukládají osobám odpovědným za přepravu 

nebezpečných látek povinnost označovat příslušná vozidla, nádrţe či jiné obaly tak, aby bylo 

moţné jednoduše a rychle identifikovat jejich obsah. Toto je velice důleţité z hlediska 

rychlého a správného posouzení rizika a provedení efektivního zásahu vedoucího k 

minimalizaci škod. Nezastupitelnou úlohu zde mají přepravní doklady. 

Předpis ADR upravuje nejen značení nebezpečných látek a odpadů, ale současně i 

formu odpovídajících přepravních dokladů. Nejčastěji se s těmito dokumenty můţeme setkat 

v silniční přepravě. Přepravní doklady musí obsahovat dvě části, nákladový list a písemné 

pokyny pro případ nehody. V nákladovém listu se nacházejí informace udávající název dané 

látky, UN-kód, třídu a číslici ADR, počet a popis kusů a celkové mnoţství nebezpečných 

věcí v příslušných hmotnostních nebo objemových jednotkách [18]. Písemným dokladům pro 

řidiče se více věnuje druhá polovina této kapitoly. 

Kaţdá dopravní jednotka přepravující nebezpečné věci musí být těmito dvěma doklady 

vybavena. Pro potřebu kontroly přepravy a zajištění její bezpečnosti má řidič nebo osádka 

přepravního prostředku k dispozici povolení pro přepravu nebezpečných látek, osvědčení o 

způsobilosti řidiče i přepravního prostředku pro přepravu nebezpečného zboţí.  

Písemné pokyny pro případ havárie musí zpracovat odesílatel pro kaţdý druh nebo 

skupinu nebezpečného zboţí. Tento dokument musí obsahovat: 

- vlastnosti látky a vyznačení charakteru nebezpečí spojeného s přepravou včetně 

opatření k jeho zamezení, 

- nutnost pouţití ochranných prostředků, případně způsob ochrany, 

- opatření, jeţ je nutno učinit v případě úniku nebezpečných látek při poškození 

přepravního obalu, 

- opatření, jeţ je nutno učinit v případě vzniku poţáru, stanovení vhodné hasební 

látky, případně jakými hasebními látkami se poţár hasit nesmí, 

- pokyny pro poskytnutí první pomoci osobám, které se dostaly do styku 

s přepravovanou nebezpečnou látkou, 
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- jméno a adresu organizace (fyzické nebo právnické osoby), která pokyny pro 

případ nehody vystavila a za jejich obsah odpovídá, včetně spojení na kterém je 

moţné získat další informace. 

Uvedené pokyny musí být vyhotoveny v jazyce odesílatele, a pokud se země určení 

liší, nebo tranzit probíhá několika státy, musí být pokyny vyhotoveny v jazycích těchto států. 

Přepravní doklady musí být umístěny v kabině řidiče na snadno dostupném místě. Přestoţe v 

dohodě ADR není uveden vzor tohoto formuláře a jeho zpracování, ustálil se způsob jeho 

červeného orámování, aby byl výrazný a v případě potřeby rychle k nalezení. [18] 

Cílem bezpečnostního programu je, aby přepravní doklady byly vyplněny 

v elektronické podobě a před výjezdem vozidla nahrány do systému. Tímto způsobem dojde 

ke zveřejnění takových informací, které jsou podmíněnou součástí kaţdého vozidla 

přepravující nebezpečné látky. Přepravce nezveřejní ţádné informace, které by byly přísně 

tajné nebo mohly jakýmkoliv způsobem poškodit zájem firmy. Veškeré tyto informace jsou 

jiţ dnes běţně dostupné na dopravním informačním systému DOK, který by se mohl stát 

jakým si zdrojem pro přísun potřebných informací. 

Co by přepravce vyplnil do formuláře: 

 název látky 

 čtyřmístné identifikační číslo – tak zvaný UN – kód 

 identifikační číslo nebezpečnosti, tzv. Kemler - kód. 

 počet a popis kusů a celkové mnoţství nebezpečných věcí v příslušných hmotnostních 

nebo objemových jednotkách 

 bezpečnostní značku 

Údaje, které by se díky dopravně informačního systému DOK automaticky zobrazily 

 moţná ohroţení 

 ochrana obyvatel 

 poţár 

 znečištění 

 první pomoc 
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Dnes je moţnost tyto informace získat při dopravní nehodě pouţitím  PDA, osobního 

nebo přenosného počítače a mobilního telefonu po zadání výše uvedených parametrů (viz. 

Příloha č. 8). 

 Výhodou bezpečnostního programu je: 

 zpracovatelnost informací v elektronické podobě, 

 vyuţití informací k rychlé komunikaci mezi příslušnými orgány, 

 přehledné a rychlé zobrazení všech dostupných informací, 

 zkrácení doby při zjišťování fyzikálně chemických a technicko bezpečnostních 

parametrů, 

 moţnost vyuţití i jinými státními orgány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Informace z dopravního informačního systému DOK. [6] 

Obrázek 10: Základní informace zadané od přepravce do bezpečnostního programu. [6] 
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6.4 Galileo – evropský navigační družicový systém  

Galileo je v současné době budovaný druţicový navigační systém, který bude 

evropskou alternativou k americkému GPS a ruskému GLONASSU. Tento systém však bude 

ryze komerční záleţitostí, coţ je velký rozdíl oproti předchozím dvěma systémům, které byly 

zkonstruovány původně pro vojenské účely a aţ poté se začaly vyuţívat v civilních 

aplikacích. V případě válečného konfliktu však můţe být civilním uţivatelům odepřen přístup 

k těmto systémům. Proto chce Evropa mít svůj globální druţicový navigační systém, který 

bude neotřesitelný politickou situací ve světě a měl by se stát v tomto směru nezávislým na 

americkém GPS. S vyuţitím Galilea se jiţ nyní počítá po celém světě, protoţe bude nabízet 

mnoho nových moţností uplatnění v řadě aplikací, které nynější navigační systémy nejsou 

schopny zajistit. Je to z toho důvodu, ţe Galileo je od začátku projektován, zejména pro 

maximální moţné komerční vyuţití. Galileo bude umoţňovat navigaci i v tunelech a 

budovách. Počítá se s mnoha zajímavými sluţbami jako např. navigace nakupujících v 

obchodních centrech, vyhledávání osob nebo různých objektů (nejbliţší kino,…) nebo 

zabezpečování důleţitých dat posílaných přes síť Internet pomocí fyzické polohy počítače – 

to má velký potenciál pro internetové bankovnictví. Jiţ nyní je o tento systém velký zájem po 

celém světě, který dokazuje zájem mnoha států i nadnárodních společností, které se budou 

finančně spolupodílet na jeho vybudování. Není těţké najít důvody, proč si od tohoto 

budoucího navigačního systému tolik slibovat – enormní podpora evropského hospodářství, 

vymanění se ze závislosti na GPS a v neposlední řadě mnoţství pracovních příleţitostí. 

Odhaduje se, ţe jich jen v EU bude kolem 140 000. Galileo uţ mělo být v provozu v roce 

2010, ale bude o dva roky opoţděno, neţ se původně předpokládalo. Je pojmenované po 

slavném italském astronomovi, který se jmenoval Galileo Galilei. [26] 

Hlavní výhody: 

 Větší přesnost neţ poskytují současné navigační systémy dostupné pro všechny 

uţivatele. 

 Větší pokrytí signálem druţic obíhajících na vyšších oběţných drahách. Z této výhody 

bude těţit například Skandinávie, jakoţto nejsevernější evropská oblast. 

 Záruka dostupnosti a kvality signálu, která je velmi důleţitá pro komerční sluţby 
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Galileo bude mít stejné segmenty architektury jako GPS 

 Plný systém se bude skládat z 30 (27 + 3) druţic obíhajících ve třech rovinách po 

kruhových drahách na středním orbitu (23 222 km), 

 3 centra komunikační stanice: 2 operační – Velká Británie, Francie, 

 1 administrativní – ČR je jednou z kandidátských zemí 

Sluţby a aplikace lze volně přizpůsobovat poţadavkům a nárokům uţivatelů. Galileo 

bude civilní systém poskytující sluţby pro civilní a bezpečnostní sektor. Důleţitým prvkem je 

vyuţívání sluţby záchranných sloţek. 

Hlavní požadavky jsou: 

 Přesnost 

 Dostupnost 

 Integrita 

 Spolehlivost 

Galileo bude poskytovat 5 základních druhů služeb: 

Základní služba (OS) – pro uţivatele je bezplatná, poskytuje informace o poloze a 

synchronizaci, je určena k masovému pouţívání druţicové navigace. 

Služba „kritická“ z hlediska bezpečnosti (SoL) – rozšířený signál zahrnující 

integrovanou funkci, která během několika vteřin varuje uţivatele v případě chybné funkce 

navigačního systému. Tato sluţba bude určena pro bezpečnostně-kritické dopravní komunity 

např. letectví. 

Komerční služba (CS) – na rozdíl od sluţby Základní, vyuţívá ještě další dva signály. 

Tyto signály jsou chráněny díky komerčnímu kódování, které bude řízeno poskytovateli 

sluţeb a budoucím Galileo Operátorem. Přístup je kontrolován na úrovni přijímače, kde se 

vyuţívá přístupového klíče. 

Veřejně regulovaná služba (PRS) – dva šifrované signály, poskytovaná pouze vládou 

schváleným uţivatelům. 
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Vyhledávací a záchranná služba (SAR) – sluţba nouzové lokalizace v rámci 

celosvětové druţicové záchranné sluţby COSPAS/SARSAT s moţností oboustranné 

komunikace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galileo přijímač:  

Přijímač, který bude schopen nezávisle přijímat signál z obou systémů Galileo a GPS. 

Na základě toho, z kterého systému bude signál přijímán, budou platit pravidla příslušného 

systému. Přijímače, které jsou schopny přijímat signál z GPS i Galilea existují jiţ 

v současnosti. 

Nabízí se otázka, zda vůbec potřebujeme družicový navigační systém Galileo. 

Evropa potřebuje vlastní druţicový navigační systém z politických i hospodářských 

důvodů. Galileo bude ryze evropský systém, se kterým je moţné provádět veškeré úpravy 

sluţeb a aplikací, poskytování garantovaných sluţeb pro komerční vyuţití i pro sloţky IZS a 

bezpečnostní sloţky. Systém GPS poskytuje garanci pouze pro uţivatele autorizované 

provozovatelem systému. 

Obrázek 11: Architektura navigačního systému Galileo. [26] 



 

55 

V dnešní době převáţná většina vozidel vyuţívá pro navigaci systém GPS. Dá se tedy 

předpokládat, ţe po uvedení nového systému Galileo do provozu, většina uţivatelů přejde 

právě na tento nový evropský navigační systém, který sebou přináší výše zmiňované výhody. 

Díky své propracovanosti a široké moţnosti vyuţitelnosti je právě tento navigační systém 

základem pro vyuţití bezpečnostního systému. Díky integraci přijímačů druţicové navigace 

do mobilních telefonů a dalších prostředků komunikace představují lokalizační sluţby a 

osobní mobilita největší hromadný trh pro druţicovou navigaci. Moţnost poskytovat 

uţivatelům data „na míru“ otevírá nový svět pro operátory mobilní telekomunikace a 

poskytovatele sluţeb: zákazníci budou mít přístup k určitým „místním“ informacím, jako je 

údaj o nejbliţší nemocnici, o nejlepší trase k čerpací stanici nebo o nejbliţší restauraci. 

Z lokalizačních sluţeb a tísňových volání mohou také těţit sloţky záchranného systému: 

kaţdý rok se v Evropské unii uskuteční kolem 180 milionů tísňových volání, z nichţ 60-70 % 

je z mobilních telefonů. Ve více neţ miliónech případů nelze vyslat zásahová vozidla 

z důvodu nedostatku informací o místě. V oblasti partnerství mezi veřejným a soukromým 

sektorem jsou připravovány programy EU za účelem definování rámce a technických řešení 

pro zavedení efektivního vyřizování tísňových volání. 

Systém GALILEO můţe radikálně zvýšit přesnost lokalizačních sluţeb a některé orgány 

civilní obrany jiţ uvedly, ţe jejich pouţití by zajistilo rychlejší reakci záchranných týmů. 

Aplikace systému GNSS v oblasti silniční dopravy se týkají řady funkcí od 

telematických a navigačních zařízení a elektronického výběru mýtného na dálnicích nebo ve 

městech aţ po bezpečnostní aplikace a pojištění „plať podle uţití“ (pay-per-use). Téměř všech 

240 milionů vozidel, které jsou v provozu v Evropské unii, by mohlo vyuţívat výhod 

moderních navigačních systémů a očekává se, ţe mnohé překáţky v současnosti řešených 

„inteligentních dopravních systémů“ pomůţe překonat právě systém GALILEO.  

Systémy výběru mýtného se v posledních letech prudce rozvíjely. Některé země jiţ 

zavedly systémy výběru vyuţívající GNSS na bázi ujetých kilometrů, konkrétně pro těţká 

nákladní vozidla na dálnicích. Také se jiţ vyuţívají systémy výběru poplatků ve městech při 

přetíţení dopravní sítě. Směrnice 2004/52 vyţaduje, aby všechny nové systémy EFC 

vyuţívaly jednu nebo více z následujících technologií: druţicovou navigaci, vyuţívání sítí 

mobilních telefonů, vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) nebo kombinaci těchto 

technologií. Druţicová navigace se doporučuje pro svou pruţnost a vhodnost pro systémy 

zpoplatňování v EU díky tomu, ţe je nezávislá na infrastruktuře a svou podstatou snadno 
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rozšiřitelná. Umoţňuje vytvářet různé cenové programy, interoperabilitu a sluţby vycházející 

z inteligentních dopravních systémů. Je vyuţitelná také pro řízení dopravního provozu a v 

systémech pro informování řidičů a cestujících pracujících v reálném čase, coţ vše rovněţ 

zvyšuje efektivnost přepravy. 

Iniciativa „e-Safety“, která zahrnuje řadu aplikací vyuţitelných pro přesné určení 

polohy vozidla a opírá se o zavedení normy s celoevropskou působností pro tísňové volání z 

vozidla
,
 jako priority pro sniţování doby reakce na zahájení záchranných prací o 40 aţ 50 %, 

coţ by mohlo zachránit 2 500 lidských ţivotů. Zcela zřejmým přínosem systému GALILEO 

k tomuto úsilí bude jeho schopnost určit vozidlům záchranných sloţek spěchajícím na místo 

nehody ţádoucí směr jízdy, tzn. poskytnout jim informaci prvořadé důleţitosti, a to na 

základě identifikace pruhu dálnice, na které se stala nehoda. Komerční sluţby pojistného 

placeného podle uţití (pay-per-use) jsou jiţ na trhu dostupné. Tyto sluţby jsou zaloţeny na 

druţicové navigaci ve spojení s komunikací prostřednictvím mobilních telefonů. Pojišťovny 

nabízející tyto sluţby uplatňují sazby v závislosti na vypočtených vzdálenostech nebo 

poskytují finanční motivace pro omezené vyuţívání vozidla. [26] 

6.5 Elektronická kniha jízd 

 

 

Obrázek 12: Funkce při přenosu dat z mob. jednotky k uživateli. [26] 
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V dnešní době je velice ţádaný a dosti efektivní způsob kontroly vozidel 

zaměstnavatelem firmy pomocí mobilních jednotek. Tyto jednotky přenášejí potřebné 

informace o stavu vozidla přes signál GPS aţ ke svému uţivateli. Ten má podrobný přehled o 

stavu svého vozidla aţ po vizuální kontakt na mapě. Výhodou je odstranění ručního 

vypisování záznamu knihy jízd. [26] 

 

Obrázek 13: Zobrazení polohy registrovaných vozidel. [26] 

Plánovač trasy 

Další moţností je zadání plánu trasy pomocí navigace, která umoţní: 

 Zjistit trasu vozidla, 

 Jaké komunikace pouţije pro svou cestu, 

 V případě odbočení ze své plánované trasy okamţitá aktualizace nově navrhnuté trasy, 

 

Obrázek 14: Plánovač trasy registrovaných vozidel. [26] 
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Kniha jízd 

Informace, které budou zaznamenány v knize jízd: 

 Datum a čas od, do 

 Místo od, do 

 Účel 

 Vzdálenost (km)  

 Tachometr 

 Řidič 

 Druh jízdy 

 Doba stání 

 Palivo v litrech 

 Palivo cena 

 Ostatní náklady 

 Spotřebované palivo 

Nutností pouţívání elektronické knihy jízd u vozidel přepravující nebezpečné látky 

nám zaručuje, ţe kaţdé vozidlo bude nepřetrţitě ve spojení jak s přepravcem, tak 

s příslušnými sloţkami např. HZS. To umoţní mít aktuální přehled o hustotě provozu 

přepravující nebezpečné látky na jakémkoliv místě po území EU. Dále moţnost náhledu na 

plánovanou trasu a způsobu samotné jízdy. Vyuţití těchto informací by bylo moţné 

zuţitkovat i u jiných orgánů. [26] 

6.6 eCall 

Je celoevropský systém vznikající za účelem ochrany majetku a sníţení počtu 

smrtelných zranění vzniklých při nehodách na pozemních komunikacích, který bude dostupný 

pro všechna vozidla v Evropě bez ohledu na typ, zemi registrace a polohu vozidla. Palubní 

tísňové volání je postaveno na jednotném evropském čísle tísňového volání 112 a pevně 

daných standardech pro přenášená data. Přínos této sluţby spočívá v rychlém poskytnutí 

Obrázek 15: Mobilní jednotka. [26] 
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přesné informace o místě a charakteru nehody bez ohledu na stav posádky vozidla. Tím se 

doba přivolání sloţek Integrovaného záchranného systému výrazně zkracuje. [26] 

Jak eCall funguje? 

V případě nehody zařízení eCall vyšle na tísňové volání, kterým se automaticky spojí 

s nejbliţší tísňovou sluţbou (v ČR je to call centrum linky 112). Palubní systém eCall ve 

vozidle zajišťuje tísňové volání generované buď manuálně cestujícími ve vozidle, nebo po 

nehodě aktivací senzorů ve vozidle. Kdyţ dojde k aktivaci, naváţe palubní zařízení systému 

eCall tísňové hlasové a datové spojení s tísňovou sluţbou. Hlasové spojení umoţní cestujícím 

ve vozidle komunikovat s vyškoleným operátorem tísňové sluţby. Zároveň se k operátorovi 

tísňové sluţby přijímajícímu hlasový hovor přenáší minimální soubor dat. Tento soubor dat 

obsahuje informace o nehodě, včetně času, přesné polohy, směru jízdy vozidla, identifikace 

vozidla, stavu systému eCall (údaj o tom, zda bylo volání spuštěno manuálně nebo 

automaticky) a informace o případném poskytovateli sluţby. 

Hlavní výhodou systému eCall, která zachraňuje ţivoty, je poskytnutí přesné 

informace o místě nehody. Tísňové sluţby jsou okamţitě informovány o přesné lokalizaci 

místa nehody. To vede ke značnému zkrácení času záchrany postiţených osob. 

Průběh eCall volání? 

Palubní jednotka ve vozidle, vybavená SIM kartou libovolného mobilního operátora, 

případně i bez SIM karty, sestaví spojení na tísňovou linku pomocí čísla 112. Tento hovor 

obsahuje dvě části - datovou a hlasovou. Vyslání dat ještě před zahájením hlasové 

komunikace mezi řidičem vozidla a operátorem tísňové linky je nezbytné pro případ, kdy 

řidič není schopen komunikace. Volání prochází mobilní sítí a prostřednictvím fixní sítě O2 je 

doručeno do místně příslušného centra tísňového volání 112. Systém tísňového volání 112 po 

přijetí eCall následně zašle potvrzení o obdrţení dat do palubní jednotky a interpretuje tato 

data operátorovi na obrazovce. 

Kdy dojde k aktivaci eCall? 

V kaţdém vozidle bude zabudována speciální jednotka, která na základě informací z 

CAN sběrnice automobilu (operační síť pro elektronické funkce vozidla) při aktivaci alespoň 

dvou čidel (např. airbag, bezpečnostní pásy, nárazové senzory) vyšle pomocí mobilní sítě a 
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výše zmíněného transportního protokolu okamţitě po sráţce informaci do centra tísňového 

volání. 

Kromě automatické aktivace bude moţné také přivolání pomoci díky speciálnímu 

tlačítku, umístěnému na vhodném místě ve vozidle. Manuální aktivace je pro případy, kdy 

vozidlo vybavené palubní jednotkou dojede k místu havárie jiných vozidel nebo se posádka 

vozu ocitne v jiném ohroţení. 

 

Obrázek 16: Rámcová architektura eCall. [26] 

Výhody eCall 

Podle odhadů Evropské komise by zavedením eCall zachránilo aţ 2 500 ţivotů ročně, 

ušetřen by byl majetek aţ za 26 mld. €. 

Kaţdý rok se v Evropě stane více neţ 1,7 milionu dopravních nehod, které vyţadují 

lékařskou pomoc, a mnoho dalších nehod, které vyţadují jiné druhy pomoci. Po nehodě 

mohou být lidé ve vozidle v šoku, neznají svou přesnou polohu, nejsou schopni ji sdělit nebo 

nemohou pouţít mobilní telefon. Ve všech těchto případech pomůţe systém eCall. Můţe 

významně zkrátit čas reakce tísňových sluţeb a tím zachránit ţivoty nebo sníţit závaţnost 

zranění. V případě dopravní nehody eCall zavolá záchranné sluţby, které mohou být 
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dosaţeny po celé Evropě na jednotném evropském nouzovém čísle 112, a oznámí vaši 

přesnou polohu. eCall se spustí automaticky nebo ručně někým ve vozidle. Kdyby všechna 

vozidla v EU byla vybavena eCall technologií do roku 2010, smrtelné nehody na silnicích by 

mohly být sníţeny o 5 aţ 10%. V současnosti má kaţdoročních 1 300 000 nehod v Evropě za 

následek 40 000 úmrtí a 1 700 000 zranění, při odhadovaných nákladech 160 biliónů € nebo  

2 % HDP v Evropě. Navíc by eCall mohl vést k roční úspoře 26 miliard € z důvodu niţších 

nemocničních a zdravotnických nákladů a rychlejšího odstranění kongescí způsobených 

nehodami.  [26] 

6.7 Vlastní pohled na danou problematiku 

Dle mého názoru je v České republice systém bezpečnosti přepravy i ostatní 

manipulace nebezpečných látek na velmi dobré úrovni. Mám na mysli zejména značení 

dopravních prostředků převáţejících nebezpečnou látku, následnou identifikaci nebezpečné 

látky, podporu v případě havárie systémem TRINS, neustále se zvyšující úroveň 

akceschopnosti jednotek poţární ochrany a v neposlední řadě i legislativa upravující danou 

problematiku. Na ní mají nepochybně zásluhu mezinárodní předpisy ADR a RID, jimiţ je 

Česká Republika vázána. 

Tak, jak bylo uvedeno výše, základem mého návrhu je snaha zajistit bliţší informace o 

přepravě nebezpečných látek po silnici, například v podobě mezinárodně uznávané normy tak, 

aby kaţdý dopravce měl povinnost uvedení těchto bliţších údajů. Výsledkem by měla být 

skutečnost, kdy si jiţ fungující systémy, nebo systémy, které by měly zahájit svou činnost 

v budoucnu, mohly sáhnout do předmětné databáze k získání tolik potřebných informací. 

Tímto krokem by se značně sníţil čas na získání potřebných informací nutných k provedení 

adekvátních záchranných prací, ochraně ţivotního prostředí, včetně záchrany lidských ţivotů. 

Místo, kde vidím jisté mezery, je postihování sankcemi všech, kteří se podílejí na 

nerespektování daných předpisů. Jsem přesvědčen, ţe většina podniků a institucí 

podnikajících v chemickém průmyslu nejen na území naší republiky si je dobře vědoma rizik, 

která sebou přináší přeprava a manipulace s nebezpečnou látkou. Bohuţel dnešní hektická a 

uspěchaná doba, kdy měřítkem úspěchu jsou vydělané a jakkoli zhodnocené peníze pokud 

moţno co nejpohodlnější cestou, můţe být částečným vysvětlením nikoli však omluvou. 

Právě proto bych dané viníky v rámci represe postihoval v duchu hesla „na hrubý pytel, hrubá 

záplata“. Maximální finanční postihy by slouţily jako ponaučení pro ostatní, kteří by se chtěli 
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touto cestou vydat, a zároveň by peníze poslouţily k obnově škod, které tyto subjekty 

zavinily. Tomu všemu by samozřejmě předcházela důkladná prevence. 

Tomuto trendu by měl pomoci jiţ zmiňovaný bezpečnostní systém, který by se svou 

měrou podílel na poskytování všech informací a tímto umoţnil postihovat ty, kteří se na 

nerespektování podílejí. Tento nový druh systému by měl zvládat zpracovávat velké mnoţství 

informací, které by bylo třeba zadávat před zahájením samotné přepravy. Přepravce by pod 

svou registrací vyplnil elektronické doklady, které by vyţadovaly pouze nejzákladnější údaje 

(viz. obrázek 17). Jakmile systém rozliší, o jakou látku se jedná, okamţitě si z vyuţívaného 

systému (např. dopravně informační systém DOK) přiřadí k těmto přepravním dokladům 

ostatní potřebné informace (moţné ohroţení, ochrana obyvatel, poţár, znečištění, první 

pomoc), které jsou jiţ zpracovány. V případě nehody budou okamţitě odeslány na místo 

příslušného centra tísňového volání 112 a odtud budou poskytnuty příslušným orgánům, jako 

je HZS, policie atd. Zveřejněním těchto informací dojde nejen k tomu, ţe příslušné orgány 

boudou jiţ před vznikem mimořádné události dostatečně informovány, ale také obeznámeny, 

jaké látky jsou převáţeny, dováţeny nebo vyváţeny přes naše území, ale především v jakých 

mnoţstvích. Podle nejnovějších zpráv přepravci vyuţívají k nelegální přepravě nebezpečných 

látek po silnici nákladní vozy, které pro přepravu vyuţívají plastové nádrţe o 1000 l – IBC 

kontejner. Tímto v případě nehody můţe dojít jak k velkému poškození ŢP, tak újmě na 

zdraví člověka. Další výhodou by byla vizuální kontrola vozidla na mapě a jeho aktuální 

poloha. Tento způsob pozorování by umoţnil analyzovat trasy, které jsou nejčastěji vyuţívané 

pro přepravu nebezpečných látek. Tento dohled by byl určitě velkým přínosem pro celní 

správu, která od doby odstranění vnitřních hranic mezi členskými zeměmi provádí kontrolu 

pouze na vyhrazených místech. Díky této informovanosti by byla schopna lépe a efektivněji 

vykonávat kontroly nad dopravci, kteří by v případě porušení byli postihováni daleko větší 

finanční sankcí, neţ je tomu doposud. Vyuţíváním elektronické knihy jízd, by orgány policie 

aktuálně byly informovány o vozidlech, která přepravují nebezpečné látky a během své jízdy 

neustále porušují dopravní předpisy. V případě zjištění těchto prohřešků, by mohli informovat 

nejbliţší hlídku o provedení silniční kontroly daného vozidla, protoţe informace o způsobu 

jízdy jsou zaznamenávány do knihy jízd. Novinkou je začlenění bezpečnostního programu 

eCall, který si v případě dopravní nehody zavolá záchranné sluţby, které mohou být dosaţeny 

po celé Evropě na jednotném evropském nouzovém čísle 112, oznámí vaši přesnou polohu a 

odešle příslušné přepravní doklady v elektronické podobě. eCall se spustí automaticky při 

aktivaci alespoň dvou čidel (např. airbag, bezpečnostní pásy, nárazové senzory), nebo ručně 
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osádkou ve vozidle. Toto je zlomový okamţik, který můţe významným způsobem ovlivnit 

celou záchrannou operaci jiţ od vyslání tísňového signálu. 

 

Obrázek 17: Základní informace přepravních dokladů. [6] 

Rád bych také uvedl, ţe jsem pro návrh bezpečnostního programu pouţil systémy, 

které zatím nejsou v provozu, nebo nebyly dotaţeny do podoby, aby mohly být pouţity v 

praxi. Jedná se o druţicový systém Galileo, který uţ měl být loňským rokem v provozu. Dále 

je to systém eCall, který rovněţ zatím nebyl uveden do provozu, i kdyţ bylo vše připraveno 

pro jeho zavedení do praxe. Měl být synchronní s druţicovým systémem Galileo a vyuţívat 

jednu z linek pro vyhledávací a záchrannou sluţbu. Novým druhem přepravních dokladů by 

se stala jejich elektronická podoba. Tímto bychom dosáhli lepší přehlednost, vyuţitelnost a 

rychlejší zpracovatelnost pro všechny sloţky IZS, ale i ostatních orgánů. Systém elektronické 

knihy jízd je jiţ delší dobu v provozu, ale vyuţitelnost zatím nachází jen u osobních vozidel 

nebo menších přepravních vozidel firem pro kontrolu zaměstnanců zaměstnavatelem, jejich 

vedení však není povinností. Taktéţ se přes tento systém nacházejí odcizená vozidla 

v případě, ţe mají zabudovanou mobilní jednotku. Aby tento celek fungoval pro účely, na 

které byl navrhnut, je třeba zavést povinnost pouţití do platné legislativy pro přepravu 

nebezpečných věcí. 

V případě, ţe by jednou tato myšlenka na návrh bezpečnostního programu byla 

podpořena, budoucnost přepravy nebezpečných látek po silnici by byla mnohem bezpečnější, 

přehlednější, ale především z několika stran 24 hodin monitorována a kontrolována 

pověřenými orgány. 
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7 Závěr 

V této práci několikrát zaznělo, jak je problematika přepravy nebezpečných věcí 

širokým tématem, ale i přesto se mi podařilo nastínit z kaţdé nejtypičtější oblasti to hlavní.  

Tímto vznikl komplexní náhled na problematiku přepravy nebezpečných látek rozdělený do 

několika skupin. 

V prvních částech se práce zabývá legislativou platnou pro přepravu nebezpečných 

věcí, s kterou se člověk, který má zájem o tuto problematiku, musí alespoň okrajově seznámit. 

Dále práce popisuje vývoj nákladní silniční dopravy, kterou přeprava nebezpečných věcí 

prodělala do současnosti. Představuje současný stav v technických aspektech u cisternových 

vozidel zaměřených na konstrukční poţadavky.  

V dalších kapitolách se práce zabývá, jakým způsobem získávají sloţky HZS 

informace o nebezpečné látce v případě vzniku nehody. Způsobů, jak získat tyto informace je 

několik, ale prioritou je časový horizont, za který získají potřebné údaje pro provedení zásahu 

a bezpečnost okolí. Součástí je jeden modelový příklad úniku amoniaku z cisternového 

vozidla při dopravní nehodě.  

Hlavní část práce tvoří návrh bezpečnostního programu, který by měl pomoci ke 

zvýšení bezpečnosti na silnicích, ale především zvýšení informovanosti příslušných orgánů jiţ 

během samotné přepravy. Je to nový druh komunikace mezi přepravcem a příslušnými 

orgány, moţnost vizuální komunikace na mapě a zařazení nového bezpečnostního prvku pro 

pomoc v tísni. 

Obor přepravy látek ADR, jak uvedeno v úvodu této práce, je oborem širokým a 

sloţitým. Ve všech činnostech spojených s přepravou látek ADR se můţe jednat při fatálních 

chybách o lidské ţivoty, o obrovská znečištění ţivotního prostředí, a to v podstatně ve větším 

rozsahu, neţ u přeprav jiných produktů. 

Tato práce nastínila pohled na danou problematiku z několika směrů. Snahou bylo 

především vystihnout návrh nové formy bezpečnostního systému, a proto povaţuji tuto práci 

za komplexní k danému tématu. Práce je pouhým myšlenkovým návrhem pro danou 

problematiku, nikoliv detailní zpracování, které by mělo být během krátké doby uvedeno do 

praxe. Taktéţ odpadá návrh finanční stránky pro cely projekt. 
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