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Anotace 

Téma mé bakalářské práce je ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí) Dohoda ADR vznikla v roce 1957 v Ţenevě a ČSSR k ní přistoupila v 

roce 1987. Dále jsem se zaměřil na problematiku silniční přepravy nákladních automobilů 

a kamionů přes město Bílina. Dále bych se věnoval dalšímu problému a to jsou dopravní 

nehody automobilů s nebezpečnými látkami. 

 

 

Klíčová slova:  
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Summary 

The theme of my thesis is the ADR (European Agreement concerning the international 

carriage of dangerous goods) ADR was founded in 1957 in Geneva and Czechoslovakia 

acceded to it in 1987. Then I focused on the issue of road transport trucks and trucks 

through the city Bílina. In addition, I spent the next problem, and it is car accident with 

dangerous substances. 
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Seznam použitých zkratek 

ADR   – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

Kemler kód  – určuje stupeň nebezpečí 

UN kód  – je druh chemické látky 

Hazchem kód – udává pouţití ochranných pomůcek a nasazení různých druhů hasicích  

      prostředků s tím to označením se můţeme sejít v Anglosaských zemích. 

Kód Diamant  – je systém pro rychlé posouzení nebezpečí při nehodách pouţívá se hlavně  

     v USA. 

KOPIS  – krajské operační a informační středisko 

IDP   – izolační dýchací přístroj 

DN   – dopravní nehoda 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE   

Česká republika je jak mnozí tvrdí srdcem Evropy, ale toto přináší mnoho rizik, co se týče 

tranzitní automobilové dopravy. Přes Českou republiku projede velké mnoţství tranzitu 

zboţí kamionové dopravy. Kamionová doprava je velikým problémem pro naši 

ekonomiku, vozidla jsou přetíţená a to se odráţí na našich komunikacích, mimo jiné trpí i 

ţivotní prostředí. Výfukové zplodiny jsou hlavně v zimních měsících veliké, přesahují 

koncentrace povolených emisí a to dopadá na naše obyvatelstvo: především trpí malé děti 

staří lidé a kardiaci. V neposlední řadě kamionová doprava dělá starosti záchranným 

sloţkám IZS. Zásah na nebezpečnou látku je velmi náročný jak na psychiku, tak i na síly a 

prostředky.  

Cílem bakalářské práce je seznámit jak pracují sloţky IZS a hlavně hasičské záchranné 

sbory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radim Kaliničenko: ADR, přeprava nebezpečných látek přes město Bílina a dopravní 

nehoda s nebezpečnou látkou 

2012  2 

2 POUŽITÍ KEMLER KÓDU, UN KÓDU, KÓDU DIAMANT A 

HAZCHEM KÓDU 

„ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Ukládá 

podmínky přepravy nebezpečného nákladu. Dohoda ADR vznikla v roce 1957 v Ţenevě a 

ČSSR k ní přistoupila v roce 1987. Upravuje jakým způsobem je moţno zboţí 

přepravovat, bezpečnostní normy apod. Rozděluje zboţí podle tříd nebezpečnosti. 

Podobnou dohodou je RID - dohoda o přepravě nebezpečných věcí po ţeleznici.  

Nebezpečné věci (NV) podle ADR jsou nebezpečné věci, předměty pro jejichţ vlastnosti 

(hořlavost, ţíravost, výbušnost a další) můţe být jejich přepravou ohroţena bezpečnost 

osob, majetku a ţivotního prostředí.“ [1]  

Stanovuje a zařazuje nebezpečné látky podle jejich nebezpečných vlastností, ukládá 

podmínky pro jejich přepravu, balení a značení a předepisuje pouţívání a vyplňování 

stanovených průvodních dokladů. Určuje poţadavky na zabalení kusů, zápisy do 

přepravních dokladů a dozor nad nimi, způsob stání a parkování v noci. 

Po pozemních komunikacích je dovoleno přepravovat pouze NV a NL,které jsou shodné 

mezinárodní dohodou ADR. 

Zvláště nebezpečné věci a nebezpečné látky se přepravují s povolením ministerstva 

dopravy. 

Pro přepravu jaderných materiálů je nutné povolení Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost. 

2.1 Průvodní listina 

Obsahuje: pojmenování a identifikační číslo látky - UN kód, odesílatele a příjemce atd. 

Údaje musí být napsány v jazyce odesílatele a také anglicky, německy nebo francouzsky. 

Dále musí obsahovat dokumenty v jazyce, kterým nebezpečný náklad danou zemí projíţdí. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99eprava
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1klad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1957
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeneva
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_socialistick%C3%A1_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/1987
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zbo%C5%BE%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99%C3%ADdy_nebezpe%C4%8Dnosti_zbo%C5%BE%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=RID&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeleznice
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ho%C5%99lavost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BD%C3%ADravost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BDbu%C5%A1nost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jadern%C3%BD_materi%C3%A1l&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad_pro_jadernou_bezpe%C4%8Dnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad_pro_jadernou_bezpe%C4%8Dnost
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Identifika%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo_l%C3%A1tky&action=edit&redlink=1
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2.2 Kemler - kód  

„Je to dvoumístná aţ trojmístná kombinace čísel, která je v některých případech ještě 

doplněna znakem X (znamená: látka nesmí přijít do styku s vodou).  

Jestliţe jsou číslice v Kemlerově kódu zdvojené nebo ztrojené, znamená to stupňování 

nebezpečí.“ [2]
 
 

 V horní polovině je uveden Kemler kód a ve spodní polovině je uveden UN kód, který je 

identifikační číslo nebezpečné látky. 

Označení je dané (oranţový obdélník 40x30 cm orámovaný černým prouţkem o síle 

1,5cm) 

 

 

268 

1005 
 

 
Obrázek 1: Kemler a UN kód [3]

 

 

 

Čísla obsahující KEMLER kód a UN kód na obrázku znamenají, ţe jde o plynnou, 

jedovatou, ţíravou látku. Jedná se o Amoniak (čpavek) NH3. 

 

„význam čísel a znaků Kemlerova kódu: 

 

2 - uvolňování plynů pod tlakem nebo chemickou reakcí 

3 - vznětlivost par kapalin a plynů 

4 - hořlavost pevných látek 

5 - oxidační účinky (schopnost samovznícení) 

6 - jedovatost 
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7 - radioaktivita 

8 - ţíravost 

9 - nebezpečí prudké reakce (samovolný rozklad nebo polymerizace) 

 

Příklad: 

20 = interní plyn 

22 = podchlazený plyn 

223 = podchlazený hořlavý plyn 

225 = podchlazený plyn podporující hoření (oxidační účinky)“ 
[4]

 

 

Výstraţné tabule jsou upevněny na vozidle vpředu a vzadu musí být zřejmě viditelná. Na 

jízdních soupravách musí být tabulka upevněna na zadní straně posledního vozidla 

soupravy. Identifikační čísla musí být nesmazatelná.  Po 15 minutách v ohni musí být čísla 

čitelná. 

2.3 UN – kód 

„UN kód je charakteristické čtyřčíslí, přiřazené dnes asi 3000 látkám a jejich směsím, které 

látku nebo směs jednoznačně identifikuje. Musí být společně s kemlerovým kódem uveden 

na kaţdém vozidle, pouţívaném při přepravě látek po ţeleznici nebo silnici.“ [5]  

2.4 Kód Diamant 

„Systém je určen pro rychlé posouzení nebezpečí při nehodách s nebezpečnými látkami 

DIAMANT se pouţívá k označování obalů v USA a je součástí některých databank 

nebezpečných látek. Slouţí pro potřebu rychlé a jednoduché orientace o vlastnostech 

nebezpečné látky. Není určen pro přímou identifikaci látky. Označování nebezpečných 

látek se provádí nálepkou ve tvaru čtverce postaveného na vrchol, který je rozdělen na 

čtyři, další čtvercové pole, která se odlišují od sebe barvou. V barevných polích jsou 

uvedeny číslice 0 aţ 4, přičemţ znamená: čím větší číslo, tím větší nebezpečí. 
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Obrázek 2: Kód Diamant [6] 

Modré pole (vlevo) - nebezpečí poškození zdraví 

4- mimořádně nebezpečné! Zabránit jakémukoliv kontaktu s parami nebo kapalinou bez 

speciální ochrany.  

3- velice nebezpečné! Pobyt v zasaţené oblasti pouze v úplném ochranném oděvu a s 

dýchacím přístrojem. 

2- nebezpečné! Pobyt v zasaţené oblasti pouze v dýchací technice a v jednoduchém 

ochranném obleku. 

1- málo nebezpečné! Dýchací přístroj doporučen. 

0- bez vlastního nebezpečí 

 

Červené pole (nahoře) - nebezpečí poţáru 

4- extrémně lehce zápalný při všech teplotách 

3- nebezpečí vznícení při normální teplotě 

2- nebezpečí vznícení při ohřátí 

1- nebezpečí vznícení při silném ohřátí 

0- bez nebezpečí vznícení za obvyklých teplot 
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Ţluté pole (vpravo) - nebezpečí spontánní reakce 

4- Velké nebezpečí exploze! Vytvořit bezpečnostní zónu, při poţáru evakuovat ohroţenou 

oblast. 

3- Nebezpečí výbuchu při působení horka nebo při velkém otřesu, při nárazu apod.! 

Vytvořit bezpečnostní zónu, hašení pouze z bezpečné vzdálenosti. 

2- Moţnost prudké chemické reakce! Zesílená bezpečnostní opatření, hasební zásah pouze 

z bezpečné vzdálenosti. 

1- Při silném zahřátí nestabilní! Bezpečnostní opatření jsou nutná. 

0- Za normálních podmínek bez nebezpečí! 

 

Bílé pole (dole) - další nebezpečí 

Prázdné pole - k hašení lze pouţít vodu. 

W přeškrtnuté - k hašení nesmí být pouţita voda, lze očekávat chemickou reakci.“ [7]
  

 

2.5 Hazchem kód 

„Systém se pouţívá ve Velké Británii a v databankách o nebezpečných látkách. Není určen 

na identifikaci látky, ale dává návod na vhodné hasivo, ochranu zasahujících a opatření ke 

sníţení nebezpečí při úniku látky. Informační systém je sloţen z číslice a skupiny písmen. 

Číslice je vţdy první a charakterizuje doporučenou hasební látku. Písmeno na druhém 

místě informuje o potřebném stupni ochrany, dalších moţných reakcích a způsobu 

zacházení s NL. Písmeno na třetím místě upozorňuje na potřebu evakuace.  

 

 

Obrázek 3: Hazchem kód [8] 
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Obrázek 4: Hazchem kód doplněn o Kemler kód a výstražnou značku [9]
 

 

1. VODNÍ PROUD 

2. VODNÍ MLHA 

3. PĚNA 

4. SUCHÁ HASIVA 

 

 

Tabulka 1: vysvětlivky Hazchem kódu [10] 

 

 

LEGENDA 

V-1-exploze, kdy subjekt je rozţhavený. 

V-2-bod vznícení - 60,5 stupňů celsia. 

V-3-schopnost způsobit explozi nebo zesílit oheň při kontaktu s organickými nebo jinými 

hořlavinami. 

V-4-prudká reakce s vodou. 

V-5-reakce s vodou=hořlavý plyn. 
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V-6-nebezpečí exploze prachu. 

Ochrana těla- ne běţné prostředky chemické ochrany, ale přetlakový 

chemický oděv + IDP. 

IDP - dýchací přístroje, rukavice a běţné poţárnické vybavení. 

E-1-vysoce hořlavý plyn, informovat se o specifické hodnotě. 

E-2-látka, která snadno exploduje nebo se vznítí. 

E-3-vysoce toxické nebo dusivé plyny.“ [11] 

 

DOPLŇKOVÝ OCHRANNÝ KÓD HAZCHEM 

„Označuje plnou ochranu, chemický ochranný oblek a IDP s rukavicemi a obutím. 

A – látka napadá ochranný oblek a proti vysokým koncentracím musí být pouţit IDP. 

B – měl by být pouţit přetlakový ochranný oblek. 

C – měl by být pouţit IDP proti vysoce toxickým plynům a parám. 

F – ţádný druh ochranného obleku neposkytuje přiměřenou ochranu a jsou nutná speciální 

opatření: 

1. Všechny části osobního ochranného vybavení včetně IDP musí být po pouţití 

dekontaminovány. 

2. některé látky kódované ´´A´´ jsou označovány hvězdičkou. Znamená to, ţe údaje o 

účincích na ochranný oděv by měl znát poţární útvar.“ [12]
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3 PŘEVOZ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PŘES MĚSTO BÍLINA, 

DRUHY PŘEPRAVOVANÝCH LÁTEK. MOŽNÁ MÍSTA KOLIZE. 

Město Bílina je součástí pánevní oblasti, kde podstatná část přepravních vztahů má 

souvislost s těţební činností. Jejich trasy jsou soustředěny do poměrně úzkého dopravního 

koridoru, vedeného v souběhu s tokem řeky Bíliny. Zmíněný dopravní koridor přichází do 

konfliktu s osídlením, kde dochází ke střetům s rozvojovými potřebami města, k 

narušování ţivotního prostředí a bezpečnosti obyvatelstva. 

3.1 Silniční síť 

Tah je velmi intenzivně zatíţen, kde počet automobilů dosahuje hodnoty přes 9 tisíc 

vozidel za den s 38 % podílem nákladní dopravy. Rozhodující přepravní vztahy jsou 

evidovány na tranzitu a v oblasti regionální dopravy ve směru na Most a zejména pak na 

Teplice a Ústí nad Labem.  

Současný stav dopravy na průtahu je pro Bílinu nepřijatelný, vysoký podíl tranzitu a 

zejména pak nákladní dopravy není v souladu s poţadavky města na bezkonfliktní 

automobilový provoz v centrální části města.   

 

Silniční úseky vedoucí městem Bílina: 

Silnice I. třídy -  I / 13 trasa na úseku Teplice – Chomutov (čtyřproudová silnice průchod 

přes město Bílina – prozatím otevřená otázka). 

Silnice II. třídy – II/ 258 Duchcov – Hostomice – Řehlovice – Ústí nad Labem 

II /257 vazba Bíliny na silnici   I/28 a Louny 

II/258 propojení Duchcova s Bílinou 

II/613 čtyřproudový přivaděč 
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Obrázek 5: Mapa tras převozu Nebezpečných látek. v okr. Teplice [13] 

 

3.2 Železniční síť 

Ţelezniční síť je v prostoru části města zastoupena tratěmi a zařízeními s vysokými zábory 

ploch kolejové dopravy. Souvisí to s těţební činností. Městem je vedena hlavní ţelezniční 

magistrála 1. hlavní tah. Má dvě větve - severní přes Oldřichov a jiţní přes Úpořiny. 

1. větví je severní trasa vedená přes Oldřichov a je označena jako trať130. Je po ní 

provozována obousměrná osobní doprava a u nákladní převaţuje návoz prázdných vozů do 

pánve k nakládce uhlí.   

2. větev je vedena jako trať 131 přes Úpořiny a slouţí zejména pro odvoz loţených vozů z 

pánevní oblasti.   
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Tratě jsou dvoukolejné a elektrifikované. Provozní zatíţení zde několikanásobně převyšuje 

celostátní průměr sítě ČD.   

Autobusové nádraţí je lokalizováno v prostoru před nádraţím Dráhy.  Jeho kapacita plně 

vyhovuje i výhledovým poţadavkům. 

 

3.3 Převoz nebezpečných látek 

V silniční dopravě lze přepravovat jen nebezpečné zboţí, které je povolené mezinárodní 

dohodou ADR, kterou je také Česká republika vázána. Vyhláška ministerstva zahraničí č. 

64/1987 Sb. „O Evropské dohodě k mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí“ 

stanoví platnost Evropské dohody k mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

přijaté v Ţenevě. Nedílnou součástí jsou také přílohy A „Všeobecná ustanovení a 

ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a příloha B „Ustanovení o 

dopravních prostředcích a o přepravě“. 

Pro stanovení nejčastěji převáţených nebezpečných látek po komunikaci 1/13 bylo nutné 

vycházet z určitého statistického přehledu. Vzhledem k tomu, ţe se doposud tento 

statistický údaj neprováděl, bylo nutné pouţít jiné řešení. Byly vytvořeny statistické 

formuláře pro látky podléhající evidenci ADR, do kterých příslušníci HZS prováděli zápisy 

s uvedením obchodního názvu látky, její označení v UN kódu. Dále bylo zaznamenáno, 

zdali látka byla převáţena  jako kusové zboţí, či v cisternách.  

 Po 5 denní evidenci přepravy se provedl rozbor o počtu přepravovaných látek. Denní 

četnosti přepravy a nejčastěji se objevujíc přepravované látky. 

Další statistické sledování nebylo moţné provádět vzhledem k tomu, ţe došlo k omezení 

přepravy nákladní dopravy v rámci opravy silnice a částečného odklonu. 

V následující tabulce je udán celkový počet převezených nebezpečných látek a jejich denní 

obrat v převozu. 
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Tabulka 2:  Průzkum o počtu převážených látek 

Dny převozu 

v roce 2011 
 

17. 06. 

2011 

 

18. 06. 

2011 

 

19. 06. 

2011 

 

20. 06. 

2011 

 

20. 06. 

2011 

Počet druhů 

v uvedené 

dny 

 

14 

 

27 

 

15 

 

25 

 

14 

 

Denní obrat 

 

30 

 

56 

 

20 

 

43 

 

35 

 

 

 

Tabulka 3: Celkový přehled o druhu převezených látkách 

 

p.č. 

 

Převáţená 

látka 

UN 

kód 

Kemler 

kód               

Převoz 

kusový 

Převoz 

cisternový 

jednokomorový 

Převoz 

cisternový 

vícekomorový 

 1 Benzin 1203 33   X 

2 Nafta 1202 30   X 

3 Ftalánhydrid 3256 30  X  

4 Aceton 1090 33  X  

5 Isobutylacetát 1213 33  X  

6 Hydroxid sodný 1824 80   X 

7 Barvy laky 1263 33  X  

8 Polyester. pryskyřice 3269 33 X   

9 Kyselina sírová 1830 80 X   

10 Kyselina fosforečná 1805 80   X 

11 Amylnitrát 1112 30   X 

12 Oxid uhličitý 2187 22  X  

13 Orthokřemičitan sodný 3253 80 X   

14 Vinylacetát 1301 339   X 

15 Kys. chlorovodíková 1789 80 X   

16 Methylalkohol 1230 336 X   

17 Kyselina dusičná 2031 88 X   

18 Kyselina methansulfonová 2586 80   X 

19 Toluendiisokyanát 2078 60   X 

20 Ethylenglykol 3082 90  X  

21 Benzin lakový 1300 339  X  

22 Ethylenglykol 1038 223  X  

23 Diethanolamin 3077 90  X  

24 Argon 1951 22  X  

25 Kyslík 1073 225  X  

26 Fosfor.Pesticid 3017 663 X   

27 Nitroceluloza 2557 40 X   

28 Ţiravá,tuhá látka okysličující  3084 885 X   

29 Pryskyřice, roztok 1866 33 X   
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30 Uhličitan sodný 3378 50 X   

31 Fenol roztavený 2312 60  X  

32 Styren 2055 39  X  

33 Butan-1.3-diyl-diakrylát 1760 80 X   

34 Naftenát měďnatý 1268 30  X  

35 Vinyltoluen 2618 39 X   

36 1-chlorpropan 1278 33   X 

37 Toluen 1294 33  X  

38 Methyl-acetát 3823  X   

39 Hydroxid draselný  1814 80   X 

40 Tetrachlorethylen 1897 60 X   

41 Isobutylalkohol 1212 30  X  

42 Propylamin 2734 83 X   

43 Barva tiskařská 1210 33 X   
44 Peroxid vodíku 2014 58 X   

45 Chroman barnatý 1564 60 X   

46 Kysl.tetrafluoroboritá 1775 80 X   

47 Polystyren zpěňovatelný 2211 90 X   

48 Náplně do zapalovačů 1057 23 X   

49 Butanonoxim 1993 33 X   

50 Aerosoly dusivé 1950  X   

51 Ţíravé alkalické kapalné látky 1719 80 X   

52 Isopropylalkohol 1219 33  X  

53 Extrakty aromatické 1169 33 X   

54 Allidochlor 2902 60 X   

55 Methylendichlorid 1593 60 X   

56 Lepidla 1133 33 X   

57 Hydroxid draselný 8018 80  X  

58 Extrakty chuťové 1197 33 X   

59 Triethylentetramin 2259 80  X  

60 3-hydroxypropiontril 2810 60 X   

61 Isopentan 1265 33  X  

62 Sulfid sodný 1849 80   X 

63 Dimethylamin 1160 338   X 

64 Akumulátor.baterie 2794 80 X   

65 Zahř.kapal. látka 3257 99   X 

66 Amoniak 2672 80   X 

67 Kysel. mravenčí 1779 80   X 

68 Kyslík 1072 25 X   

69 Propan 1965 23   X 

70 Síran hlinitý 3264 88  X  

       

 

 

3.4 Výběr nejčastěji převážených látek dle Kemler kódu 

Jak bylo jiţ zmíněno, Kemler kód slouţí pro rychlou identifikaci nebezpečí pouţívaných 

na obchodních obalech, dopravních vozidel pro přepravu nebezpečných látek a předmětů, 

patří v Evropě k nejrozšířenějším označení. 
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Nejčastěji převáţené látky  

Význam identifikačních čísel nebezpečnosti 

30  -    hořlavá kapalina (bod vzplanutí od 23°C do 61 °C včetně) nebo hořlavá kapalina či 

tuhá látka v roztaveném stavu s bodem vzplanutí vyšším neţ 61°C, ohřátá na teplotu 

rovnou nebo vyšší neţ její bod vzplanutí, nebo samo zahřívající se kapalina, 

 33  -    lehce hořlavá kapalina (bod vzplanutí pod 23°C),  

 268 -    jedovatá, ţíravá látka    

 80  -    ţíravá nebo slabě ţíravá látka. 

Dle prováděné analýzy nejčastěji převáţené látky se zjistilo, ţe nejčastěji převáţenou 

nebezpečnou látkou jsou:  

1) uhlovodíky v podobě motorové nafty a benzínu Kemler kód - 30,33 

2) Amoniak 268 

3) Hydroxid draselný 80 

 

3.5 Bezpečnostní charakteristika vytipovaných látek 

Název látky – Amoniak (čpavek) NH3 

 

                                               Bezpečnostní tabulka 

 

                   

 

 

 

 

 
Obrázek 6: Bezpečnostní tabulka Kemler a UN kód [14] 

 

IDENTIFIKACE LÁTKY 

 
„Identifikace látky / přípravku 

Obchodní název: Amoniak 

Chemický název: Amoniak bezvodý 

    268       

   1005 

Kemler kód 

UN kód 
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Registrační číslo: bude doplněno v souvislosti s registrací podle nařízení EP a Rady (ES) 

1907/2006 

 

Pouţití látky / přípravku 

Výroba dusíkatých hnojiv, pomocných textilních prostředků, plastických hmot, 

syntetických vláken, farmaceutických přípravku, látek na ochranu rostlin, barviv, v 

chladírenském průmyslu, v hutnictví k nitridování ocelí. 

 

Identifikace společnosti / podniku 

VÝROBCE CHEMOPETROL, a.s., 436 70 Litvínov-Záluţí 1, Česká republika 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

Obecné informace 

- skupenství při 20°C: plyn 

- barva: bez barvy 

- zápach: silně čpavý, dráţdivý 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

Klasifikace látky / přípravku 

R 10 

T; R 23 

C; R 34 

N; R 50 

 

bezpečnostní symboly: 

T – Toxický. 

N -  Nebezpečný pro ţivotní prostředí. 

R-věty: 10-23-34-50. 

R 10 Hořlavý. 
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R 23 Toxický při vdechování. 

R 34 Způsobuje poleptání. 

R 50 Vysoce toxický pro vodní organismy. 

S-věty: (1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61. 

S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. 

S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. 

S 16 Uchovávejte mimo dosah zdroj_ zapálení - Zákaz kouření. 

S 26 Při zasaţení očí okamţitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 

S 36/37/39 Pouţívejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo 

obličejový štít. 

S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc 

(je-li moţno, ukaţte toto označení). 

S 61 Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní 

listy. 

 

Nejzávaţnější nepříznivé účinky na zdraví člověka 

Velmi silně dráţdí, aţ těţce leptá oči, sliznice dýchacích cest, plíce a kůţi. Křeč nebo otok 

hrtanu můţe vést k udušení. Vysoké koncentrace vedou k zástavě dechu, případně 

způsobují otok plic. Při styku se zkapalněným plynem dochází k poleptání a vzniku 

omrzlin. 

 

Nejzávaţnější nepříznivé účinky na ţivotní prostředí 

Při úniku dochází k zamoření ovzduší do velkých vzdáleností od zdroje. Způsobuje 

kontaminaci terénu i vod, ve vodách se rozpouští a i při velkém zředění vytváří leptavé 

směsi, nad kterými se uvolňují nebezpečné páry. Je škodlivý pro vodu, vysoce toxický pro 

vodní organismy. Můţe poškodit okolní faunu i flóru. 

 

Nejzávaţnější nepříznivé účinky fyzikálněchemické a jiné 

Málo hořlavá látka. Při uvolnění plynu tvorba velkého mnoţství studené mlhy těţší neţ 

vzduch a vznik leptavých a výbušných směsí se vzduchem. Vznícení působením vysoké 

teploty a silného zdroje energie. 
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POKYNY PRO PRVNÍ POMOC - Všeobecné pokyny 

Při nadýchání, poleptání kůţe nebo vniknutí do očí je nutná okamţitá lékařská pomoc. 

Projeví-li se zdravotní potíţe nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout mu 

informace z tohoto bezpečnostního listu. Aţ do příchodu lékaře zajistit fungování ţivotně 

důleţitých funkcí (umělé dýchání, inhalace kyslíku, masáţ srdce). Při bezvědomí nebo při 

nebezpečí ztráty vědomí dopravovat postiţeného ve stabilizované poloze. Při popálení I. st. 

(bolestivé zarudnutí) a II. st. (bolestivé puchýře) zasaţená místa dlouhodobě chladit pod 

proudem studené vody, při popálení III. st. (zčernání, drolící se a bledá kůţe, zpravidla bez 

bolesti) postiţená místa nechladit, pouze zakrýt čistou tkaninou. 

 

POŢADOVANÉ SPECIÁLNÍ PROSTŘEDKY NA PRACOVIŠTI: oční lázeň a 

bezpečnostní sprcha. 

 

Při nadýchání 

Dopravit postiţeného na čerstvý vzduch, vodou vypláchnout ústa a nos, zajistit mu teplo, 

tělesný klid a nenechat ho chodit. Zajistit odbornou lékařskou pomoc. 

 

PŘÍZNAKY A ÚČINKY: pálení, bolest a poleptání sliznic dýchacích cest, úporný 

dráţdivý kašel, dušnost. 

 

Při styku s kůţí 

Zasaţená místa okamţitě opláchnout dostatečným mnoţstvím vody a odstranit 

kontaminovaný oděv a obuv (je-li to nutné, ostříhat vlasy a nehty). Kůţi důkladně, ale bez 

velkého mechanického dráţdění omýt velkým mnoţstvím vlaţné vody bez pouţití mýdla a 

neutralizačních prostředků a vyhnout se mechanickému dráţdění, v oplachování 

zasaţeného místa pokračovat aţ do příchodu lékaře (minimálně 20 minut). Při vzniku 

omrzlin zasaţená místa netřít. Poleptaná, resp. omrzlá místa překrýt sterilním obvazem (ev. 

čistou tkaninou). Zajistit odbornou lékařskou pomoc. 

 

PŘÍZNAKY A ÚČINKY: pálení, bolest, poleptání. 
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Při zasaţení očí 

Oči okamţitě vypláchnout velkým proudem čisté vlaţné vody a ve vymývání pokračovat 

při násilně otevřených víčkách od vnitřního k vnějšímu koutku oka aţ do příchodu lékaře. 

Má-li postiţený kontaktní čočky, je nutno je neprodleně vyjmout. Vţdy zajistit odbornou 

lékařskou pomoc. 

 

PŘÍZNAKY A ÚČINKY: pálení, bolest, poleptání. 

 

OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŢÁRU 

Vhodné hasební prostředky: - vodní mlha, vodní tříšť, pěna, prášek. 

Hasební prostředky, které nesmějí být pouţity z bezpečnostních důvodů: - vodní proud. 

Upozornění na specifická nebezpečí při poţáru a hašení: - nebezpečí prudké reakce nebo 

exploze. Při tepelném rozkladu se uvolňují oxidy dusíku a při teplotách nad 450°C vzniká 

vysoce hořlavý vodík. Zásobníky s amoniakem chladit proudem vody a zváţit provedení 

evakuace ohroţené oblasti. 

Speciální ochranné vybavení pro hasiče: - úplný ochranný protichemický oblek a izolační 

dýchací přístroj. 

 

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

Preventivní opaření na ochranu osob. 

Uzavřít místo nehody. Z místa vykázat všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných 

pracích. Zabránit přístupu do ohroţeného prostoru. Odstranit všechny moţné zdroje 

vznícení. Zastavit provoz dopravy, vypnout motory vozidel. Zákaz kouření a zacházení s 

otevřeným ohněm. Pouţívat svítidla v nevýbušném provedení a nejiskřící nářadí. Zabránit 

styku s látkou. Při pracích na zneškodnění havárie pouţívat izolační dýchací přístroj v 

kombinaci s úplným protichemickým oblekem. Pro únik ze zamořeného prostoru pouţít 

masku s filtrem K - zelený, proti amoniaku a jeho organickým derivátům. Při velkých 

haváriích evakuace osob z ohroţeného prostoru. 

 

Preventivní opatření na ochranu ţivotního prostředí 

Je nutno zabránit dalšímu úniku látky. Ohraničit prostor. Zabránit při úniku látky do půdy, 

vody, kanalizace. Při průniku látky do vodního toku nebo vodní nádrţe informovat 
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odběratele vody, zastavit na nich provoz a vyuţívání vody. Sníţit šíření par amoniaku do 

okolí vytvořením vodní clony. 

 

Doporučené metody čištění a zneškodnění úniku 

Páry sráţet vodní clonou. Pokud je látka smíchána s vodou, bezpečně odčerpat, zbytky 

sorbovat do vhodného porézního materiálu a v uzavřených nádobách odvézt k 

zneškodnění. Zneškodnit v souladu s platnou právní úpravou pro odpady. 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

  Obecné informace: 

- skupenství při 20°C: plyn 

- barva: bez barvy 

- zápach: silně čpavý, dráţdivý 

 

Informace důleţité pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu ţivotního prostředí 

- bod varu   [ °C] : -33,4 

- bod vzplanutí             [ °C] : není stanoveno (plyn) 

-  hořlavost: hořlavý 

- meze výbušnosti - dolní mez [% obj] : 15 

                                          - horní mez [% obj] : 28 

Další informace 

- teplota tání / tuhnutí             [ °C] : -77,75 

- teplota vznícení   [ °C] : 650 

 

STÁLOST A REAKTIVITA 

Podmínky, kterým je třeba zabránit: 

- Koncentrace v mezích výbušnosti, zdroje vznícení, vysoká teplota, sluneční záření. 

- Materiály, kterých je třeba se vyvarovat. 

- Prudké reakce: BF5, ClF3, etylenoxid, silná oxidační činidla (HNO3, 

- Cl2O, CrO3, H2O2, F2, N2O4, kapalný O2). 
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- Nebezpečné reakce: Cl2, HCl, CO2, SO2a H2. 

- Výbušné směsi: vzduch + uhlovodíky, dusičnan stříbrný. 

- Výbušné produkty s Br2, I2, těţkými kovy (nap_. Ag, Hg) a jejich sloučeninami. 

- Prudká neutralizace s kyselinami, napadá barevné kovy. 

Nebezpečné produkty rozkladu: 

- Při tepelném rozkladu vznik oxidů dusíku a při teplotách nad 450°C vznik vysoce 

hořlavého vodíku. 

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

Akutní nepříznivé účinky na zdraví 

Tekutina i plyn velmi silně dráţdí, aţ těţce leptá oči, sliznice dýchacích cest, plíce a kůţi. 

Můţe způsobit váţné poškození zdraví. Křeč nebo otok hrtanu můţe vést k udušení. Pobyt 

ve vysokých koncentracích plynu vede k zástavě dechu přechodného rázu, ale i náhlou 

smrt. Můţe způsobit otok plic a podráţdění očí končící poškozením rohovky i slepotou. Při 

styku se zkapalněným plynem dochází k poleptání a vzniku omrzlin. 

 

Toxicita po opakovaných dávkách 

Při chronickém působení dochází k podráţdění spojivek, nosohltanu a průdušek, můţe 

způsobit poškození jater a ledvin. 

 

Senzibilizace 

Nemá prokázané senzibilizující účinky. 

Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci). 

Nemá prokázané CMR účinky. 

 

EKOLOGICKÉ INFORMACE 

Mobilita - Není stanoveno. 

Persistence a rozloţitelnost - Odbourává se. 

Bioakumulační potenciál - Nepředpokládá se bio akumulace v těle ryb. 

Výsledky posouzení PBT - Není stanoveno. 
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Nepříznivé účinky na ţivotní prostředí. 

Můţe způsobit kontaminaci terénu i vod, můţe poškodit okolní faunu i flóru.  

Produkt je ve smyslu vodního zákona 254/2001 Sb. povaţován za závadnou látku a za 

látku nebezpečnou dle přílohy 1 vodního zákona. 

 

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

Doporučený způsob odstraňování látky / přípravku: 

- Vyuţít nebo odstranit v souladu s platnými právními předpisy pro odpady. 

Doporučený způsob odstraňování znečištěného obalu: 

- Produkt je přepravován cisternovými vozidly nebo plněn do vratných tlakových 

lahví. 

Opatření k omezení expozice při nakládání s odpady: 

- Postupovat v souladu s platnými právní předpisy pro ochranu osob, ovzduší a vod. 

 

Právní předpisy o odpadech 

Česká republika: 

Zákon č.185/2001 Sb. o Odpadech a o znění některých dalších zákonů, v platném znění. 

Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů v platném znění (Vyhláška č. 

381/2001 Sb. – vydáno MŢP). 

Evropská unie: Směrnice EP a Rady č. 2006/12/ES o odpadech. 

 

Posouzení chemické bezpečnosti 

Doplněno v souvislosti s registrací podle na řízení EP a Rady (ES) 1907/2006. 

Označení obalu látky / přípravku 

název: Amoniak 

Amoniak bezvodý 

číslo ES: 231-635-3 

označení ES“ [15] 
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Obrázek 7: Informační obrázky – Nebezpečnost pro zdraví [16] 

 

„Třída a kategorie nebezpečnosti (2) 

Oddíl 3.1 

Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kategorie 1, 2, 3“ [17]  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Informační obrázky – Nebezpečnost pro životní prostředí [18] 

 

„Třída a kategorie nebezpečnosti (2) 

Oddíl 4.1 

Nebezpečný pro vodní prostředí 

- akutně, kategorie 1 

- chronicky, kategorie 1, 2“ [19]  
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3.6 Případná místa kolize 

 

Obrázek 9: Případná místa kolize [20] 

Převoz nebezpečných látek se nejčastěji provádí po trati a silnici. Mé řešení 

pravděpodobnosti kolize je zaměřeno na silniční přepravu. Uţ z toho důvodu, ţe během 3 

hodin se dokázalo přepravit průtahem města 51 vozidel s nebezpečnou látkou. Dle 

situačního nákresu jsou vytipována místa pravděpodobné kolize. Jedná se o křiţovatky ve 

městě s velmi hustou dopravou. 
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Příklady nebezpečných nehod. 

 

 

 
 

 
Obrázek 10: Dopravní nehoda kamionu [21] 

 

 

Na obrázku číslo 10 je zobrazena dopravní nehoda kamionu. Příčina byla nepřiměřená 

rychlost a nepozornost řidiče. Řidič nepřizpůsobil svou jízdu vlastnostem vozovky. Na 

fotografii je vidět, ţe silnice je mokrá. 
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Obrázek 11: Průzkum místa dopravní nehod [22] 

 

 

Na obrázku číslo 11 je znázorněno, jak provádí skupina průzkum dopravní nehody, a 

zjišťují, zda unikají provozní kapaliny a jestli nedošlo ke zranění řidiče nebo ostatních 

osob. 
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Obrázek 12: Dopravní nehoda kamionu – odstraňování následků během DN [23] 

 

Na obrázku číslo 12 zasahují příslušníci HZS Teplice a odstraňují následky dopravní 

nehody – únik provozních kapalin. 

U tohoto zásahu se převáţně pouţívají látky, které mají absorpční a adsorbční schopnosti. 

Pouţívají se podle charakteru nehody například - sorbenty.  

 

 

3.7 Prevence závažných havárií 

Zákon č.  59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 

„O prevenci závaţných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými přípravky“ a o změně zákona č. 258/2000 Sb., „o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 320/2002 Sb.,“ o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením 
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činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů.(zákon o prevenci závaţných 

havárií) 

Změna: zákona č. 362/2007 Sb. změna: zákona č. 488/2009 Sb. změna: zákona č. 227/2009 

Sb. změna: 281/2009 Sb. 

  

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

„ČÁST PRVNÍ 

PREVENCE ZÁVAŢNÝCH HAVÁRIÍ 

HLAVA I 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

§ 1 

Předmět úpravy 

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví 

systém prevence závaţných havárií pro objekty a zařízení, v nichţ je umístěna vybraná 

nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem sníţit pravděpodobnost 

vzniku a omezit následky závaţných havárií na zdraví a ţivoty lidí, hospodářská zvířata, 

ţivotní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. 

 (2) Zákon stanoví 

 a) povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, které vlastní, uţívají nebo 

budou uvádět do uţívání objekt nebo zařízení podle odstavce 1, 

 b) působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence závaţných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. 

 (3) Tento zákon se nevztahuje na 

a) vojenské objekty a vojenská zařízení2), 

b) nebezpečí spojená s ionizujícím zářením3),  

c) silniční, dráţní, leteckou a vodní přepravu vybraných nebezpečných chemických látek 

nebo chemických přípravků mimo objekty a zařízení, včetně dočasného skladování, 

nakládky a vykládky během přepravy4), 

d) přepravu vybraných nebezpečných chemických látek nebo chemických přípravků v 

potrubích, včetně souvisejících přečerpávacích, kompresních a předávacích stanic 

postavených mimo objekt a zařízení v trase potrubí5), 
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e) dobývání loţisek nerostů v dolech, lomech nebo prostřednictvím vrtů, s výjimkou 

povrchových objektů a zařízení chemické a termické úpravy a zušlechťování nerostů, 

skladování a ukládání materiálů na odkaliště, jsou-li v souvislosti s těmito činnostmi 

umístěny vybrané nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky uvedené v příloze 

č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce I a tabulce II; touto úpravou nejsou dotčena 

ustanovení zvláštních právních předpisů6), 

f) průzkum a dobývání nerostů na moři, 

g) skládky odpadu7). 

 § 2 

Základní pojmy 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) objektem celý prostor, popřípadě soubor prostorů, v němţ je umístěna jedna nebo více 

nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících 

infrastruktur a činností, v uţívání právnických osob a podnikajících fyzických osob, 

b) zařízením technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka 

vyráběna, zpracovávána, pouţívána, přepravována nebo skladována a která zahrnuje také 

všechny části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací 

tankoviště, stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory, 

c) provozovatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která uţívá nebo bude 

uţívat objekt nebo zařízení, v němţ je nebo bude vyráběna, zpracovávána, pouţívána, 

přepravována nebo skladována nebezpečná látka v mnoţství stejném nebo větším, neţ je 

mnoţství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky 

II, nebo který byl zařazen do skupiny A nebo skupiny B rozhodnutím krajského úřadu, 

d) nebezpečnou látkou vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, 

uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce I nebo splňující kritéria stanovená 

v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce II a přítomné v objektu nebo zařízení jako 

surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně těch látek, u kterých 

se dá důvodně předpokládat, ţe mohou vzniknout v případě havárie, 

e) závaţnou havárií mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově 

ohraničená událost, například závaţný únik, poţár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíţ 

vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s uţíváním objektu nebo zařízení, v němţ je 

nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, pouţívána, přepravována nebo skladována, a 
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vedoucí k váţnému ohroţení nebo k váţnému dopadu na ţivoty a zdraví lidí, 

hospodářských zvířat8) a ţivotní prostředí nebo k újmě na majetku, 

f) zdrojem rizika (nebezpečím) vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace 

vyvolávající moţnost vzniku závaţné havárie, 

g) rizikem pravděpodobnost vzniku neţádoucího specifického účinku, ke kterému dojde 

během určité doby nebo za určitých okolností, 

h) skladováním umístění určitého mnoţství nebezpečných látek pro účely uskladnění, 

uloţení do bezpečného opatrování nebo udrţování v zásobě,  

i) domino efektem moţnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku nebo velikosti dopadů 

závaţné havárie v důsledku vzájemné blízkosti objektů nebo zařízení nebo skupiny objektů 

nebo zařízení a umístění nebezpečných látek, 

j) umístěním nebezpečné látky projektované mnoţství nebezpečné látky, která je nebo 

bude vyráběna, zpracovávána, pouţívána, přepravována nebo skladována v objektu nebo 

zařízení nebo která se můţe nahromadit v objektu nebo zařízení při ztrátě kontroly průběhu 

průmyslového chemického procesu nebo při vzniku závaţné havárie, 

k) zónou havarijního plánování území v okolí objektu nebo zařízení, v němţ krajský úřad, 

v jehoţ působnosti se nachází objekt nebo zařízení, uplatňuje poţadavky havarijního 

plánování formou vnějšího havarijního plánu,  

l) scénářem variantní popis rozvoje závaţné havárie, popis rozvoje příčinných a 

následných na sebe navazujících a vedle sebe i posloupně probíhajících událostí, a to buď 

spontánně probíhajících, nebo probíhajících jako činnosti lidí, které mají za účel zvládnout 

průběh závaţné havárie.“ [24] 
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4 TYPOVÉ POSTUPY PRO LIKVIDACI MIMOŘÁDNÝCH 

UDÁLOSTÍ 

 

4.1 Analýza rizik vzniku mimořádné události 

a) Dopravní nehoda soupravy a jiného vozidla 

b) Nehoda samotného vozidla či soupravy 

c) Střed samotného vozidla či soupravy s pevným objektem: dům, most (nadjezdy, 

podjezdy)  

 

V těchto udaných případech můţe dojít k těmto situacím: 

Zranění či usmrcení osob 

Unik provozních náplní vozidla 

Při převozu nebezpečných látek k proraţení cisterny, kusového nákladu – unik do ovzduší 

a do zeminy (kontaminace). 

Poškození a deformace výpustných potrubí a armatur- unik do ovzduší a do zeminy. 

Poškození obalů kusových zásilek (protrţení, proraţení). 

Poţár soupravy nebo druhého vozidla = moţnost prudkého ohřátí a výbuchu. 

 

Další moţné důvody vzniku nehody 

Selhání lidského faktoru, indispozice řidiče (zdravotní problémy, únava aj.) 

Přeloţení nebo přeplnění nákladu, nepřiměřená rychlost. 

Řidičem je neproškolená osoba 

Špatný technický stav vozidla 
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4.2 Likvidace mimořádné události 

Likvidace mimořádných událostí je velice závaţný problém. Aby se předešlo k vzniku 

takovéto situace, je velice důleţité zaměřit se jiţ na prevenci. V tomto ohledu je potřeba 

učinit maximum preventivních opatření k eliminaci případného rizika. 

 

Všeobecná bezpečnostní opatření 

Účastníci přepravy nebezpečných věcí musí učinit přiměřená opatření, aby se zabránilo 

vzniku zranění a minimalizovaly se jejich škody a následky. Musí ve všech případech 

splnit poţadavky ADR., pokud se vyskytuje bezprostřední riziko, ţe můţe být přímo 

ohroţena bezpečnost veřejnosti, účastnici přepravy musí ihned informovat zásahové 

jednotky a sdělit jim všechny informace potřebné pro jejich činnost.  

 

Opatření při nehodě 

Při důsledném dodrţování předchozích opatření je velice pravděpodobné, ţe by k nehodám 

nemuselo vůbec dojít. Avšak při hustotě provozu na našich silnicích je moţné, aby se i 

sebeukázněnější řidič stal přímým účastníkem dopravní nehody. Proto je důleţitá 

připravenost osádek na to, k čemu můţe při nehodě dojít a jak danou situaci řešit. 

  

Opatření po nehodě 

Vzniklá situace by se řešila v rámci hlavních sloţek IZS a zainteresovaných právních či 

fyzických subjektů.  

 

1. Uzavřít místo havárie a identifikovat látku. Vyloučit zápalné zdroje a připravit hasební 

prostředky na případný poţární zásah. 

2. Zastavit úniku nebezpečné látky a zabránit dalšímu rozšiřování látky, zachránit 

postiţené a provést opatření na zachycení nebo odstranění látky. 

3. Případně nařídit evakuaci ohroţených osob 

4. Provést opatření podle druhu látky (viz. Registr nebezpečných látek, program 

Nebezpečných látek, Dok, Medis-alarm, Trins apod.) 

5. Provést opatření na sníţení rizika: 

- chladit nádoby, odvětrat nízko leţící prostory, odstranit neporušené nádoby 

- nehasit plamen, dokud není zabráněno úniku látky, sníţit odpar rozlité látky 
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- zabránit styku s jinými látkami (další reakce, vznícení), měřit a spolupracovat 

s odborníky 

6. Včas oznámit moţné šíření nebezpečných látek či zplodin hoření na obydlené části okolí 

7. Zajistit základní bezpečnostní opatření pro vlastní zásah 

8. Do doby zjištění látky volit nejvyšší stupeň ochrany 

9. Předání místa havárie majiteli (uţivateli)  
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5 ŘEŠENÍ SITUACE V RÁMCI VYUŽITÍ IZS OKRESU A KRAJE 

HZS ÚO Teplice 

Provedení prvořadých opatření k záchraně bezprostředně ohroţených osob, sníţení rizik 

havárie včetně hašení poţáru a omezení rozsahu havárii. 

 

Dle prvotní informace vyslat na místo JPO kategorie:              

ZÁKLADNÍ:      HZS-UO Teplice PS P-1             

STŘEDNÍ:          HZS -UO Teplice PS C-2 

V případě nedostatku SaP na místě zásahu.  

OPĚRNÁ:           HZS – UO Ústí nad Labem PS C-1     

Nasazení 154. záchranného praporu Rakovník (rozhodne KOPIS Ústeckého kraje) 

 

Dále moţnost vyuţití jednotek a organizací v rámci IZS: 

JHZS Doly Bílina a.s. 

ZZS Teplice - Poskytování první pomoci 

PČR, MěP    - Odklonění a regulace dopravy na veřejných komunikacích 

Pohotovostní sluţba OÚ obce s rozšířenou působností Bílina 

Zabezpečení účasti zástupce OÚ při řešení následků mimořádných událostí (velké havárie, 

ekologické a. jiné havárie, ţivelní pohromy ….) 

Dispečink Povodí Ohře ………………………………   V případě zasaţení vod. 

Čistička odpadních vod Bílina………………….……. …  V případě úniku do kanalizace. 

Severočeské vodovody a kanalizace………………… Odpojení rozvodů vody. 

Severočeská plynárenská a.s…………………………. Odpojení rozvodů plynu. 

Severočeská energetika a.s……………………………  Odpojení rozvodných sítí. 

Odpovědné osoby výroby nebo výrobce neb. látky… Poskytnutí důleţitých údajů  

veliteli zásahu. 
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5.1 Rozdělení sil a prostředků v rámci HZS okresu a kraje 

  

 
Tabulka 4: Plošné rozdělení okresu Teplice

 

 

Typ poţární stanice počet hasičů/směna dojezd k zásahu technika 

Základní: HZS – ÚO 

Teplice           

15 do 15 minut          CAS  - 25 

Střední: HZS – ÚO 

Teplice                

5 do 5 minut            CAS - 24 

Opěrná: HZS – ÚO 

Ústí/Labem       

20 do 40 minut          CHKA S3 

  

5.2 Rozdělení sil a prostředků v rámci OŘ PČR  

Vzhledem ke skutečnosti, ţe i v případě vzniku MU na území okresu Teplice, bude nutno i 

nadále provádět běţný výkon sluţby a vzhledem k počtům policistů zařazených do výkonu 

sluţby v rámci OŘ PČR Teplice budou síly a prostředky pouţity takto: 

V době do 30 minut od obdrţení signálu o vyhlášení poplachu při vzniku MU bude moţno 

pouţít v místě zásahu na území OŘ PČR Teplice maximálně celkem 16 policistů v osmi 

dvoučlenných hlídkách + 8 sluţebních vozidel + 8 kusů radiostanic. 

V době do 90 minut od obdrţení signálu o vyhlášení poplachu při vzniku MU bude moţno 

pouţít v místě zásahu na území OŘ PČR Teplice maximálně celkem 42 policistů ve 21 

dvoučlenných hlídkách + 21 sluţebních vozidel + 21 kusů radiostanic. 

 

5.3 Rozdělení sil a prostředků v rámci Městské Policie Bílina 

V rámci působení příslušníků v obecním teritoriu je moţno pouţít v místě zásahu 8 

policistů + 2 sluţební vozidla + 4 kusů radiostanic. 
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5.4 Rozdělení sil a prostředků v rámci ZZS Teplice 

Řešení vzniklé situace dle tzv. traumatologického plánu. Traumatologický plán je systém 

zabezpečení zdravotnických opatření postiţeným osobám. Je reakcí na bezprostřední 

následky havárie (primární dopady na ţivoty a zdraví) prostřednictvím IZS, doplněný 

moţnostmi tzv. trvalých záloh a také reakcí na následky (sekundární dopady na zdravotní 

stav občanů) prostřednictvím souboru vybraných zdravotnických zařízení.  
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6 DOPRAVNÍ NEHODA S NEBEZPEČNOU LÁTKOU - PLÁN 

TAKTICKÉHO CVIČENÍ 

6.1 Plán taktického cvičení 

V této kapitole je příkladem představen způsob, jak probíhá praktické cvičení HZS. 

 
 

Příloha 1: Taktické a prověřovací cvičení [25] 

 

Plán taktického cvičení 

Silniční dopravní nehoda s NL a vyproštění řidiče vozu 

 

 

Teplice: 22. 7. 2010                                                 

 

Taktické cvičení 

Sloţek integrovaného záchranného systému okresu Teplice 

 

I. Cíl cvičení 

1. Prověřit činnost jednotky při havárii s nebezpečnou látkou 

2. Prověřit součinnost sloţek integrovaného záchranného systému 

 

II. Téma cvičení 

Únik NL z prázdné havarované cisterny a vyproštění jejího řidiče 

 

III. Místo provedení cvičení 

E – 55 pod přemostěním ČD Lesní Brána. 

 

IV. Námět cvičení 

Silniční dopravní nehoda cisterny, při které dojde k utrţení ventilu, úniku NL a uvěznění 

řidiče v kabině vozidla. 
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V. Termín cvičení 

28. 7. 2004 od 10:00 do 11:00 hod. 

 

VI. Způsob provedení cvičení 

Prakticky bez pouţití hasebních látek. 

 

VII. Materiální zabezpečení 

OPCH 90, hadice C, proudnice C, pěnotvorná proudnice, práškový hasicí přístroj, 

vytyčovací páska, lopata, koště, sorbenty. 

 

VIII. Meteorologická situace 

Rychlost větru 10 m/s, směr větru východní, teplota vzduchu 25°C.  

 

IX. Zúčastněné jednotky 

- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje územní odbor Teplice 

- Policie ČR 

- ZZS 

 

X. Předpokládaný časový harmonogram cvičení 

Čas Situace Předpokládaná činnost 

10:00 Objevení události hlídkou Policie ČR Informace na centrálu Policie ČR 

10:02 Oznámení na OPIS HZS TCE OPIS HZS se od PČR dozvídá o události 

a dá PČR pokyn k zastavení dopravy a 

uzavření prostoru 

10:03  Vyhlášení poplachu pro 

CAS 25, CAS-32,  RZA, TA 2 

10:05  Výjezd CAS 25, CAS-32, RZA, TA 2 

10:06  Informována  ZZS 

10:10  Příjezd RZA, CAS 25, CAS-32 a TA-2 

na místo události 

10:13  Vytyčení nebezpečné zóny, vytvoření 
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trojnásobné poţární ochrany 

10:14  Příjezd ZZS na místo události 

10:14  Vystrojování průzkumné a záloţní 

  skupiny  

10:16  Vstup průzkumné skupiny do 

nebezpečné zóny 

10:20 Zjištění UN kódu Předání informace VZ 

10:22  

 

UN – 1223 

VZ pomocí betadatu zjišťuje druh a 

název NL, podává informaci na OPIS a 

vydává rozkaz pro techniku CAS-24, 

RZA a ZZS k přiblíţení k místu nehody 

a provedení zásahu 

10:22  OPIS HZS Teplice informuje o vzniklé 

situaci okresní hygienickou stanici a 

ţivotní prostředí 

10:23  Příjezd techniky na místo zásahu 

10:23 Zásah Zahájení zásahu. CAS-24: vyproštění 

řidiče a předání ZZS, RZA: likvidace NL 

z vozovky a odchyt zbytku z nádrţe 

10:28  Předání přepravních listů VZ 

10:29  Odjezd ZZS  se zraněným řidičem do 

nemocnice 

10:30  Podání informací na OPIS HZS Teplice 

o majiteli přepravované NL 

10:31  OPIS HZS Teplice informuje majitele 

NL o vzniklé situaci 

10:35  Uniklá NL je uzavřena v přepravním 

kontejneru 

10:38 Konec zásahu Zásah ukončen, místo nehody předáno 

Policii ČR 

10:42  Balení materiálu 
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10:55  Odjezd techniky na základnu 

11:10  Příjezd jednotky na základnu 
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ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem řešil převoz nebezpečných látek přes město Bílina. A moţné 

dopravní nehody, práci sloţek IZS. Prováděl jsem evidenci nebezpečných látek, které jsou 

převáţeny přes město. Dojezdové časy a vyuţití dalších jednotek, které jsou uvedeny 

v havarijním plánu. 

Na závěr bakalářské práce jsem přesvědčen, ţe naše legislativa co se týče kamionové 

dopravy, je benevolentní, protoţe automobily jsou přetěţovány. Tudíţ mají větší brzdnou 

dráhu a hrozí větší procento dopravní nehody.  

Řidiči, kteří jezdí kamiónem, často nevyuţívají obchvaty, které vedou okolo města. Raději 

jezdí po vedlejších silnicích i přes centrum města, aby nemuseli platit za mýtné. To 

mnohokrát vede jiţ k zmiňovaným dopravním nehodám.  

Pokud se nezpřísní legislativa, tak naše města budou v obleţení kamionové dopravy stále. 
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