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ANOTACE 

VLÁČILOVÁ, Veronika. Studie rizik silniční přepravy nebezpečných látek na Olomoucku. 

Ostrava, 2012. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Klíčová slova: Silniční přeprava, nebezpečné látky, Olomouc, obyvatelstvo, životní 

prostředí.  

Diplomová práce se zabývá možným nebezpečím plynoucím ze silniční přepravy 

nebezpečných látek na území Olomoucka. Je zde hodnocena míra rizika, kterou představuje 

havárie vozu přepravujícího LPG nebo chlór, pro obyvatelstvo a pro životní prostředí. 

Hodnocení bylo provedeno za pomocí metodik QRA, H&V index a softwarového programu 

ALOHA. V závěru práce jsou navržena možná opatření pro zlepšení stávajícího stavu. 

 

 

ANNOTATION 

VLÁČILOVÁ, Veronika. Study of Risks of the Road Transport of Hazardous Substances in 

the Olomouc Region. Ostrava, 2012. The diploma thesis. VSB - Technical university Ostrava, 

Faculty of safety engineering 

Keywords: Road transport, hazardous substances, Olomouc, population, environment. 

This thesis deals with the dangers arising from road transport of dangerous substances 

in Olomouc region. Here's assessed level of risk posed by car accidents transporting LPG or 

chlorine, for the population and the environment. The evaluation was performed using QRA 

methods, H & V index and ALOHA software program. In conclusion, there are possible 

measures proposed to improve the current situation. 
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1 Úvod 

Nebezpečné chemické látky se staly součástí lidské společnosti. Denně usnadňují 

práci, snižují náklady a vytváří pohodlí, které by bez nich nebylo možné. Na druhé straně 

představují značné riziko. Každá taková látka může mít jednu nebo více nebezpečných 

vlastností, jako je hořlavost, výbušnost, toxicita, látky mohou být karcinogenní, mutagenní, 

dráždivé, apod. I když by se dalo předpokládat, že více havárií se stane v podnicích, kde se 

tyto nebezpečné látky vyrábí, zpracovávají nebo skladují, pravdou je, že daleko více nehod se 

stane při jejich přepravě. Důvodem je kvalitní zabezpečení takových podniků vybavených 

vhodnými opatřeními proti možnému úniku a podrobně proškolený personál, který dokáže 

zastavit většinu havárií již v jejich zárodku. Oproti tomu, vznikne-li dopravní nehoda vozu 

přepravujícího nebezpečné látky, hrozí velké nebezpečí, že dojde k úniku těchto látek.  

Ze statistik je zřejmé, že největší podíl v přepravě nebezpečných látek zaujímá 

přeprava silniční, která činí přibližně 60 %, přeprava železniční potom 25 % a po 

vnitrozemských vodních cestách je přepravováno zbylých 15 %. Z hlediska nehodovosti, 

zaujímá přední místo opět silniční doprava, kde počet nehod mnohonásobně překračuje 

ostatní druhy. Také trasy, po nichž se silniční přeprava nebezpečných věcí uskutečňuje, často 

vedou přes hustě osídlená místa, či místa s významným přírodním bohatstvím, tedy mohou 

být ohroženy životy a zdraví lidí, majetek a také životní prostředí. Z tohoto důvodu se tato 

diplomová práce bude dále zabývat pouze tímto druhem přepravy.  

Cílem této diplomové práce je zmapování nebezpečných silničních úseků na vybraném 

území a následné stanovení možných dopadů havárie při přepravě nebezpečné látky pro 

obyvatelstvo a pro životní prostředí. Ke splnění tohoto cíle byly zvoleny dílčí podcíle, jimiž 

jsou: 

 zpracování souhrnu právních předpisů, podle nichž je silniční přeprava 

nebezpečných látek uskutečňována,  

 charakteristika silniční sítě ve zvolené oblasti a stanovení možných rizikových 

úseků, 

 následné vymezení dopadů havárie vozu přepravujícího nebezpečné látky 

v těchto úsecích pro obyvatelstvo a pro životní prostředí, 

 na závěr vyhodnocení výsledků a stanovení možných preventivních opatření 

pro omezení rizik.  
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2 Rešerše literatury 

ČAPOUN, T., J. KRYKORKOVÁ, O. MIKA, L NAVRÁTILOVÁ a I. URBAN. Chemické 

havárie. První. Praha: MV - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2009. 

ISBN 978-80-86640-64-8. – Kniha poskytuje souhrnný přehled o problematice chemických 

látek a prevenci závažných havárií. Jsou zde výstižně shrnuty zásady přepravy nebezpečných 

látek [6]. 

NĚMEC, Ladislav a Jiří MILETÍN. Podnikání v autodopravě: Ucelený soubor informací pro 

všechny provozovatele vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy. Praha 6: Praxis-Media, 

2011. ISBN 80-903491-5-3. – Publikace se komplexně zabývá problematikou podnikání ve 

vnitrostátní i mezinárodní silniční dopravě. Autoři v ní jasně a přehledně shromáždili veškeré 

nutné informace a povinnosti pro každého autodopravce, jenž jsou uvedeny v českých i 

mezinárodních právních předpisech [24]. 

Splnit hlavní cíl diplomové práce mi dopomohl softwarový program ALOHA - Areal 

Location of Hazardous Atmospheres, EPA, Washington, USA, October 1997 [1] a také tyto 

tři metodiky: 

 CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU. Metodika identifikace a řešení míst 

častých dopravních nehod. Brno: CDV, 2001. ISBN 80-902141-9-3 [4]. 

 Guidelines for Quantitative Risk Assessment: “Purple Book”, CPR 18E. The 

Hague: Ministerie van VROM, 1999, 237 s. [12]. 

 VOJKOVSKÁ, K. a P. DANIHELKA. Metodika pro analýzu dopadů havárií s 

účastí nebezpečné látky na životní prostředí (H&V index). Ostrava: Vysoká 

škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002 [31]. 

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí: ADR. In: Sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2011 Sb. m. s. 2011. – Tento zásadní předpis upravuje 

podmínky, za nichž může být mezinárodní silniční přeprava nebezpečných věcí 

uskutečňována [10]. 

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v aktuálním znění. – V zákoně je zakotvena 

dohoda ADR. Dále jsou zde vymezeny povinnosti jednotlivých subjektů zabývajících se 

silniční přepravou nebezpečných látek. 
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3 Právní rámec 

K zabezpečení maximálního snížení rizika při silniční přepravě nebezpečných látek 

byly zavedeny mezinárodní dohody, ve shodě s nimi pak vnitrostátní předpisy. 

3.1 České právní předpisy 

K zajištění bezpečné přepravy byla v ČR přijata řada zákonů a prováděcích právních 

předpisů. Velká část z nich se nezabývá konkrétně problematikou přepravy nebezpečných 

látek, ovšem jsou v nich uvedeny požadavky pro všechny, kdo využívají silniční dopravu. Zde 

uvádím výčet nejdůležitějších předpisů, které je nutné při přepravě dodržovat. Výčet 

pochopitelně není konečný, jelikož tato problematika je poměrně rozsáhlá a velmi často 

dochází k novelizacím. Jedná se o: 

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

 Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích, v aktuálním znění 

 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v aktuálním znění, 

 Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, v aktuálním 

znění, 

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

aktuálním znění, 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů, v aktuálním 

znění, 

 Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti 

k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v aktuálním znění, 

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, v aktuálním znění, 

 Vyhláška MD č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v 

aktuálním znění, 
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 Vyhláška MD č. 30/2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v 

aktuálním znění, 

 Vyhláška MD č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, v aktuálním znění, 

 Vyhláška MD č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o 

technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v 

aktuálním znění, 

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

silniční dopravě, v aktuálním znění,  

 Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná 

tlaková zařízení, 

Z hlediska právních předpisů, zabývajících se omezováním rizik nebezpečných 

chemických látek je třeba jmenovat Zákon č. 356/2006 Sb., o chemických látkách a 

chemických přípravcích a o změně některých zákonů a jeho prováděcí právní předpisy. Tyto 

se přímo nevztahují na přepravu nebezpečných látek, ale definují zásady pro klasifikaci 

nebezpečných látek a přípravků, zkoušení jejich nebezpečných vlastností, zásady balení, 

označování, uvádění na trh nebo do oběhu a také stanoví podmínky pro jejich vývoz a dovoz. 

Dále také Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně některých zákonů, 

který se sice nevztahuje na přepravu nebezpečných látek, avšak lze použít vybrané metodické 

postupy pro zvládání havárií. 

3.2 Mezinárodní předpisy 

U mezinárodních předpisů dochází z důvodů vývoje dopravních prostředků a 

požadavků průmyslu k pravidelné aktualizaci. Ze základních mezinárodních předpisů, které se 

zabývají silniční přepravou, je třeba jmenovat: 

 Evropskou dohodu o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě 

(AETR), sjednanou dne 1. července 1970 v Ženevě, která byla do 

československého právního řádu implementována vyhláškou MZV 

č. 108/1976 Sb., (změny uvedeny ve Sdělení MZV č. 62/2010 Sb. m. s. a 

č. 82/2010 Sb. m. s.) 
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 Úmluvu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě (CMR), 

sjednanou dne 19. května 1956, vyhlášenou pod č. 11/1975 Sb.,  

 Dodatkový protokol k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční 

nákladní dopravě (CMR), který pro ČR vstoupil v platnost dne 

13. července 2011 

 Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci 

a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo 

osobní dopravu a o změně nařízení Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 

76/914/EHS, 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 561/2006/ES o harmonizaci 

některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně 

nařízení Rady č. 3821/85/EHS a č. 2135/98/ES/ a o zrušení nařízení Rady 

č. 3820/85/EHS, 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1072/2009/ES, o společných 

pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, 

Stěžejním předpisem v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici je Evropská 

dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR (Accord européen 

rellatif au transport international des marchandises dangereuses par route), která byla přijata 

v rámci OSN v Ženevě dne 30. září 1957 a v ČR vstoupila v platnost dnem 17. Srpna 1986. 

Tato dohoda je v ČR prováděna vyhláškou MZV č. 64/1987 Sb., novelizovanou sdělením 

MZV č. 17/2011 Sb. m. s.  

V rámci Evropské unie je přeprava nebezpečných věcí regulována základními 

směrnicemi, které jinak nemění podstatu a smysl ADR, jsou to:  

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 

o pozemní přepravě nebezpečných věcí, 

 směrnice Rady č. 95/50/ES, o jednotných postupech kontroly při silniční 

přepravě nebezpečných věcí 
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4 Přeprava nebezpečných látek dle ADR 

Důvodem sepsání této dohody byla nutnost sjednocení podmínek pro přepravu 

nebezpečných látek probíhající mezi různými státy. Jedná se zejména o sjednocení postupů 

pro začlenění nebezpečných látek do příslušných tříd, sjednocení požadavků na obaly, 

značení, vozidla, průvodní doklady, školení řidičů a ostatních osob podílejících se na 

přepravě, stanovení požadavků na bezpečnostní poradce a další. Dále jsou vymezeny 

nebezpečné látky, jejichž mezinárodní přeprava je zakázána a také látky, jejichž mezinárodní 

přeprava je povolena pouze v případě splnění podmínek obsažených v přílohách A a B 

dohody. Ovšem každý stát si ponechává právo usměrnit nebo zakázat přepravu nebezpečných 

látek na svém území z důvodů jiných, než z důvodu bezpečnosti při přepravě. Jedná se o 

dohodu mezi smluvními státy. Neexistuje zde žádný nadnárodní orgán, který by kontroloval 

dodržování jednotlivých ustanovení a tedy ani dohoda sama neobsahuje žádné sankce. 

Kontrola nad dodržováním pravidel se zajišťuje dle vnitrostátních zákonů, do nichž byla tato 

dohoda zakotvena. V ČR je tímto zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v aktuálním 

znění. Smluvními zeměmi, které tuto dohodu přijaly, jsou: Albánie, Ázerbájdžán, Belgie, 

Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, 

Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kazachstán, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, 

Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, 

Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko,  Slovensko, Slovinsko, Spojené 

království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko 

a Ukrajina. [24], [20] 

Dohoda je rozčleněna na vlastní text dohody, který obsahuje základní a procedurální 

ustanovení, dále přílohu A a přílohu B. 

Příloha A je rozčleněna do 7 částí. Tyto části se shodují také s Řádem pro 

mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (řád RID) a obsahují: 

 Část 1:  Všeobecná ustanovení, 

 Část 2:  Klasifikace, 

 Část 3: Vyjmenování nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí 

z platnosti pro omezená množství, 

 Část 4: Ustanovení o používání obalů a cisteren,  
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 Část 5: Postupy při odesílání,   

 Část 6: Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně 

ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren,   

 Část 7: Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace.  

Příloha B se skládá ze dvou částí, které platí výhradně pro silniční přepravu, jsou jimi: 

 Část 8: Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní 

doklady,   

 Část 9: Požadavky na konstrukci a schvalování vozidel. 

4.1 Klasifikace nebezpečných látek 

V rámci dohody ADR jsou nebezpečné látky rozděleny do třinácti tříd nebezpečnosti 

(viz tabulka č. 1). V každé třídě je uvedeno primární nebezpečí látky, vycházející z jejich 

fyzikálně chemických vlastností a technicko-bezpečnostních parametrů, které charakterizují 

nebezpečí kvantitativně. Ke každé z těchto tříd jsou přiděleny bezpečnostní značky, jejich 

ilustraci a popis znázorňuje příloha č. 1. 

Tabulka 1: Třídy nebezpečnosti [10] 

Třída Název třídy 

1 Výbušné látky a předměty 

2 Plyny 

3 Hořlavé kapaliny 

4.1 
Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky 

a znecitlivělé tuhé výbušné látky 

4.2 Samozápalné látky 

4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 

5.1 Látky podporující hoření 

5.2 Organické peroxidy 

6.1 Toxické látky 

6.2 Infekční látky 

7 Radioaktivní látky 

8 Žíravé látky 

9 Jiné nebezpečné látky a předměty 
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Dle aktualizace ADR z roku 1997 došlo k rozdělení na:  

 Výlučné třídy – (třídy 1 a 7) tyto se mohou přepravovat pouze, jsou-li 

vyjmenovány v ustanovení těchto tříd a to výhradně za stanovených podmínek. 

Jinak jsou z přepravy vyloučeny., 

 Volné třídy – (třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9) vyloučeny 

z přepravy jsou některé nebezpečné věci uvedené v poznámkách k jednotlivým 

třídám. Ostatní se mohou přepravovat pouze, jsou-li vyjmenovány 

v ustanovení těchto tříd a to výhradně za stanovených podmínek.  

Další věci, které zde nejsou uvedené a ty, jež nespadají pod některé z hromadných 

pojmenování, se nepovažují za nebezpečné a mohou být přepravovány bez zvláštních 

podmínek. [1] 

Pro účely balení jsou také látky zařazené do tříd 3, 4.1 (mimo samovolně se 

rozkládající látky), 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 a 9 dle tabulky č. 2 přiřazeny na základě svého 

stupně nebezpečnosti do tří obalových skupin, a to: 

 Obalová skupina I: látky s vysokým stupněm nebezpečí, 

 Obalová skupina II: látky se středním stupněm nebezpečí, 

 Obalová skupina III: látky s nízkým stupněm nebezpečí. 

 

4.2 Značení nebezpečných látek 

Ve chvíli, kdy dojde k havárii s účastí nebezpečné látky, je zásadním bodem správná 

identifikace nebezpečné látky a následné stanovení vhodných postupů pro provedení zásahu. 

K tomuto účelu slouží kódy, identifikační čísla a bezpečnostní značky uvedené jak v právních 

předpisech, tak i v různých databázích, registrech či katalozích. Pro silniční, železniční, a 

vnitrozemskou vodní přepravu nebezpečných látek se používá označení pomocí výstražných 

tabulek, o velikosti 40 x 30 cm oranžové barvy, černě orámovaných, které jsou horizontálně 

rozděleny na polovinu, v jejichž horní polovině se nachází identifikační číslo nebezpečnosti 

(Kemler-kód) a ve spodní polovině UN-kód (identifikační číslo látky). Tato čísla musí zůstat 

čitelná i po 15 minutách působení přímého ohně. Příklad výstražné tabulky znázorňuje 

obrázek č. 1. 
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Obrázek 1: Příklad výstražné tabulky s uvedením významu [6] 

Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemler-kód) 

Dané číslo slouží k rychlému určení druhu a intenzity nebezpečí přepravované látky a 

je složeno z dvoumístné nebo třímístné kombinace čísel uvedených v tabulce č. 2.  

Tabulka 2: Význam identifikačního čísla nebezpečnosti [10] 

Kemler-kód Význam 

2 uvolňování plynů pod tlakem nebo chemickou reakcí 

3 vznětlivost par kapalin a plynů 

4 hořlavost tuhých látek 

5 oxidační účinky 

6 jedovatost (toxicita) 

7 radioaktivita 

8 žíravost 

9 nebezpečí samovolné prudké reakce 

 

První číslice kombinace vyjadřuje hlavní nebezpečí, druhá a třetí značí vedlejší 

nebezpečí. Jsou-li číslice zdvojeny popřípadě ztrojeny, znamenají stupňování nebezpečí dané 

látky. Písmeno X umístěné před kombinaci čísel značí, že daná látka reaguje nebezpečně 

s vodou a číslice 0 je bez významu, ta pouze doplňuje zajištění podmínky nejméně 

dvojciferného čísla.  

UN-kód 

Slouží k jednoznačné identifikaci přepravované látky. Je to čtyřmístný číselný kód, 

začínající číslicí 0, 1, 2, nebo 3. Jedná se o ekvivalent přírůstkového čísla uvedeného 

v registru nebezpečných látek OSN pro cca 3500 položek. Seznam těchto čísel je uveden 

v příloze A dohody ADR [24].  

Kemlerův kód pro lehce hořlavou kapalinu (bod vzplanutí pod 23° C) 

UN kód pro benzin nebo palivo pro zážehové motory 
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Při přepravě rizikových látek se také v dokumentacích používá pro označování 

Klasifikační kód nebezpečné látky. Ten je tvořen kombinací číslice, která označuje danou 

třídu nebezpečnosti, dále písemným označením nebezpečnosti látky a také doplňující číslicí. 

Příklad klasifikačního kódu: 4.2,SC3 (značí samozápalnou žíravou látku, či anorganickou 

žíravou kapalinu). 

Dle dohody ADR je umožněn trojí způsob přepravy nebezpečných věcí, a to: 

a) přeprava v kusech 

b) přeprava ve volně loženém stavu 

c) přeprava v cisterně 

Značení přepravy v kusech 

Pod pojmem kus je zde myšlen pytel, sud, kanystr či IBC, který je naplněný 

nebezpečnou látkou. Všechny kusy musí být výrazně a trvale označeny UN-kódem a 

bezpečnostní značkou (viz obrázek č. 2). Označení musí být viditelná a čitelná a také musí 

odolávat vlivům povětrnostních podmínek bez zásadního zhoršení své čitelnosti. 

Bezpečnostní značka se umisťuje, je-li to možné, na samotný povrch kusu nebo tak, aby ji 

nezakrývala jiná část obalu nebo jiná bezpečnostní značka či nápis. V případě potřeby použití 

více bezpečnostních značek se tyto umisťují vedle sebe. Je-li třeba umístit orientační šipky, 

musí se tak provést na dvou protilehlých stranách kusu. 

 

Obrázek 2: Příklad označení kusu [24] 

Značení dopravních jednotek a kontejnerů 

Dopravní jednotku, která přepravuje kusy v kontejnerech (tedy plachtová nebo 

skříňová vozidla) je nutné označit na přední a na zadní straně obecnou výstražnou tabulkou 

umístěnou ve svislé rovině kolmo k podélné ose dopravní jednotky. 
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Výstražná tabulka musí být oranžové reflexivní barvy s rozměry 40 x 30 cm, s černým 

orámováním tloušťky 15 mm. V odůvodněných případech může být tato tabulka zmenšena na 

30 x 12 cm s černým okrajem tloušťky 10 mm. Tato se nesmí uvolnit ze svého držáku ani po 

15 minutách působení přímého ohně. Konkrétními výstražnými bezpečnostními značkami 

jsou potom označeny jednotlivé přepravované kontejnery. K jejich označení se použije 

velkých bezpečnostních značek o rozměrech nejméně 25 x 25 cm.  

Oproti tomu při přepravě volně ložených nebezpečných věcí se místo obecných 

výstražných tabulek použije výstražných tabulek s identifikačním číslem nebezpečnosti a UN-

kódem a velkých bezpečnostních značek umístěných na bočních stranách a na zadní straně 

vozu.  

Značení cisternových vozidel 

U jednokomorových cisternových vozidel se užívá obdobného značení jako u vozů 

přepravujících volně ložené nebezpečné věci. Více komorová vozidla musí být na přední a 

zadní straně vozu označena obecnou výstražnou tabulkou a velkými bezpečnostními 

značkami pro každý druh nebezpečné látky. Dále na boku každé komory označena velkou 

bezpečnostní značkou a výstražnou reflexní tabulkou s identifikačním číslem nebezpečnosti a 

UN-kódem. Grafické znázornění označování vozidel pro přepravu nebezpečných věcí je 

uvedeno v příloze č. 2. 

4.3 Požadavky na vozidla a jejich vybavení 

Dohoda ADR stanovuje technické požadavky na vozidla v části 9. Zde jsou 

definovány požadavky na vozidla kompletní, nekompletní nebo zkompletovaná. Zvláštní 

nároky jsou uvedeny na vozidla s označením EX/II, EX/III, FL, OX a AT, která musí mít 

osvědčení o schválení vozidla.  

Povinnou výbavu všech vozidel přepravujících nebezpečné věci tvoří jeden zakládací 

klín, dva stojací výstražné prostředky, popř. také kapalina pro výplach očí. Dále pro každého 

člena osádky je přibalena fluoreskující výstražná vesta a ruční svítilna, ochrana očí a ochranné 

rukavice. Dodatečná výbava pro určité třídy se skládá z nouzové únikové masky, lopaty, krytu 

na kanalizace a sběrné nádoby z plastu.  
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Mimo to musí být každé vozidlo vybaveno přinejmenším jedním přenosným hasicím 

přístrojem pro třídy hořlavosti A, B a C s obsahem alespoň 2 kg suchého prášku (nebo jiného 

vhodného hasiva), které se použije k hašení požáru motoru nebo kabiny vozidla. A dále 

nejméně jedním přenosným hasicím přístrojem, jehož obsah se stanoví dle nejvyšší povolené 

hmotnosti vozidla. 

4.4 Přepravní dokumentace 

Dle dohody ADR musí být každá dopravní jednotka vybavena odpovídajícími 

přepravními doklady. Jedná se především o: 

 Přepravní doklad – (např. nákladní list, dodací list, list CMR apod.) Jeho 

obsahem je zejména UN-kód, oficiální název, číslo bezpečnostní značky, 

obalovou skupinu, počet a popis kusů, celkové přepravované množství, jméno 

a adresa odesílatele a příjemce a kód pro omezení průjezdu tunelem.  

 Písemné pokyny dle ADR - Slouží pro případ řešení nehody nebo mimořádné 

události. Umisťují se do kabiny vozidla na zřetelně viditelné místo. Každý člen 

osádky je povinen si tyto pokyny před jízdou přečíst. 

Dalšími povinnými doklady může být osvědčení o školení řidiče, osvědčení 

o schválení vozidla pro přepravu některých nebezpečných věcí a osvědčení o naložení 

velkého kontejneru nebo vozidla. Také musí mít každý člen osádky vozidla u sebe průkaz 

totožnosti s fotografií. 

Také je každý podnik, jenž přepravuje nebezpečné věci nebo provádí činnosti 

související s přepravou nebezpečných věcí (tj. balení, plnění, nakládka či vykládka), povinen 

ustanovit jednoho nebo více bezpečnostních poradců, kteří jsou držiteli platného osvědčení o 

odborné způsobilosti bezpečnostního poradce. Tito zodpovídají zejména za poskytnutí 

pomoci při zabraňování vzniku rizik související s přepravou nebezpečných věcí a to vzhledem 

k bezpečnosti osob, majetku a životnímu prostředí [10]. 
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5 Charakteristika zvolené oblasti 

Pro zpracování diplomové práce byla zvolena oblast Olomoucka neboli území 

bývalého okresu Olomouc, na jehož místě se dle současného územního uspořádání nachází 

čtyři obce s rozšířenou působností, jsou jimi Litovel, Olomouc, Šternberk a Uničov. Dané 

území je součástí Olomouckého kraje, který leží ve východní části ČR, ve středu Moravy. 

Oblast bývalého okresu tvoří 96 obcí, z nichž 6 má statut města, kterými jsou již výše 

zmíněné ORP, dále Moravský Beroun a Velká Bystřice. Další 3 obce mají statut městyse, jsou 

jimi Dub nad Moravou, Náměšť na Hané a Velký Újezd.  

Na konci roku 2010 obývalo okres Olomouc 232 226 obyvatel. Hustotou zalidnění, 

která je na Olomoucku 143,3 obyvatel/km
2
 je nejlidnatějším okresem Olomouckého kraje. 

Rozloha oblasti činí 1620 m
2
, převážná část se rozkládá na území  Hornomoravského úvalu, 

což je široká příkopová propadlina, která ve směru SSZ – JJV proniká do České vysočiny. 

Dominuje zde tedy mírně zvlněný nížinný reliéf. Ze severu zde zasahuje kopcovité pásmo 

Nízkého Jeseníku a Oderských Vrchů. V oblasti se nachází chráněná krajinná oblast 

Litovelské Pomoraví o rozloze 96 km
2
, jehož jádro tvoří vnitrozemská říční delta řeky 

Moravy s cennými lužními lesy, nivními loukami a mokřady. Pro své mimořádné přírodní 

hodnoty zde bylo vyhlášeno několik nevelkých zvláště chráněných území. V roce 1993 byla 

mokřadní část CHKO zapojena do Ramsardského seznamu významných mokřadů [29]. 

5.1 Klimatické podmínky 

Hornomoravský úval je z hlediska klimatického profilu hodnocen jako teplá oblast 

jednotkou T2, pro niž je charakteristické dlouhé léto, suché a velmi krátké přechodné období, 

mírně teplé až teplé jaro a podzim a krátká, suchá až velmi suchá, mírně teplá zima s krátkým 

obdobím trvání sněhové pokrývky. Mírně do oblasti zasahují i teplotní oblasti MT10 a MT11 

[8]. V tabulce č. 3 jsou definovány hodnoty pro uvedené teplotní oblasti podle Quitta. 

Tabulka 3: Charakteristiky jednotlivých klimatických oblastí podle Quitta [26] 

Klimatická charakteristika T2 MT10 MT11 

Počet letních dní 50 – 60 40 – 50 40 – 50 

Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 – 170 140 – 160 140 – 160 

Počet dní s mrazem 100 – 110 110 – 130 110 – 130 

Počet ledových dní 30 – 40 30 – 40 30 – 40 
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Klimatická charakteristika T2 MT10 MT11 

Průměrná teplota v lednu [°C] (-2) – (-3) (-2) – (-3) (-2) – (-3) 

Průměrná teplota v červenci [°C] 18 – 19 17 – 18 17 – 18 

Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 – 9  7 – 8  7 – 8  

Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 – 9 7 – 8 7 – 8 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 90 – 100 100 – 120 90 – 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 – 400 400 – 450 350 – 400 

Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 – 300 200 – 250 200 – 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50 50 – 60 50 – 60 

Počet zatažených dní 120 – 140 120 – 150 120 – 150 

Počet jasných dní 40 – 50 40 – 50 40 – 50 

 

Převládají zde větry vanoucí se severu, západu, severozápadu a jihozápadu, které tvoří 

podíl přibližně 40 %, větry východní tvoří pouze asi 16 %.  Průměrná rychlost větru se 

pohybuje v rozmezí 2 – 5 m/s. 

5.2 Silniční síť 

Mapa silniční sítě zachycující danou oblast a je uvedena v příloze č. 3. Z této je patrné, 

že v posuzované oblasti probíhá silniční přeprava zejména po těchto komunikacích: 

 Rychlostní silnice R35 (Liberec – Turnov – Jičín – Hradec Králové – 

Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou), 

 Rychlostní silnice R46 (Vyškov – Vyškov-východ – Prostějov – Olomouc), 

 Silnice I. třídy: 

o 1/35 (Liberec - Hradec Králové - Moravská Třebová - Mohelnice - 

Olomouc - Lipník nad Bečvou - Hranice n. M. - Rožnov pod 

Radhoštěm - Makov – Slovensko), 

o 1/46 (Olomouc – Horní Loděnice – Opava – Polsko), 

o 1/55 (Olomouc – Přerov – Hulín – Otrokovice – Uherské Hradiště – 

Veselí nad Moravou – Hodonín – Břeclav – Poštorná – Rakousko), 
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 Komunikace mezinárodního významu (tyto jsou uvedeny v příloze č. 4): 

o E442 (Karlovy Vary – Ústí nad Labem – Liberec – Hradec Králové – 

Olomouc - Hranice n. M. – Makov – Slovensko), 

o E462 (Brno MÚK – Vyškov – Olomouc – Lipník n/B – Bělotín – 

Chotěbuz Polsko), 

 Silnice II. třídy č. 373, č. 435, č. 436, č. 437, č. 440, č. 441, č. 444, č. 446, č. 

448, č. 449, č. 570 a č. 635. 

Stěžejní část silniční sítě ve zvolené oblasti představuje rychlostní silnice R35, jenž 

tvoří tzv. severní páteřní trasu spojující Čechy a Moravu. Je součástí doplňkového tahu E442 

evropské sítě E silnic v celé svojí délce. Trasa rychlostní komunikace je na několika místech 

ve výstavbě, v těchto úsecích na ni navazuje silnice 1. třídy 1/35. Rychlostní silnice vede i 

přes CHKO Litovelské Pomoraví (CHKO byla vyhlášena v roce 1990 a tedy již několik let po 

uvedení rychlostní silnice do provozu). V říjnu roku 2003 byl uveden do provozu jižní 

obchvat okolo Olomouce, v listopadu 2007 pak i západní obchvat. Díky tomu byla z 

krajského města odvedena hlavní část průjezdné dopravy. 

Délka jednotlivých druhů silnic v okrese Olomouc je znázorněna v tabulce č. 4. 

S celkovým součtem 1072,7 km se okres Olomouc řadí na 8 místo hustoty okresní silniční sítě 

v celorepublikovém měřítku. [28] 

Tabulka 4: Délka silniční sítě v okrese Olomouc (ke dni 1. 7. 2011) [28] 

Druh 

komunikace 
dálnice 

rychlostní 

silnice 

silnice 

I. třídy 

silnice 

II. třídy 

silnice 

III. třídy 
celkem 

Délka v km 0 50,4 71,7 286,1 664,6 1072,7 

 

5.3 Nejčastěji přepravované NL v dané oblasti 

V olomouckém kraji jsou nebezpečné chemické látky nejčastěji zastoupeny 

pohonnými hmotami (motorovou naftou a automobilovým benzínem), dalšími častými 

chemickými látkami, které se zde vyskytují jsou - amoniak (čpavek – NH3), chlór (Cl2), 

zkapalněný propan-butan (LPG – C3H6 a C4H8). O něco méně často potom hydroxid sodný 

(NaOH), kyselina chlorovodíková (HCl) a hydroxid železitý (FeCl3). [22] 

Přehled a mapové zobrazení podniků a objektů, ve zvolené oblasti, v nichž se nachází 

nebezpečné látky, je uvedeno v příloze č. 5. 
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5.4 Posouzení rizikových úseků 

Pro splnění části hlavního cíle této diplomové práce, bude posouzení rizikových úseků 

rozděleno na dvě části a to posouzení rizikových úseků jednak pro obyvatelstvo a jednak pro 

životní prostředí. A to z důvodu, že k největšímu ohrožení obyvatel dochází zejména ve 

městech, kde je vysoká koncentrace obyvatel. Naopak největší rizika pro životní prostředí se 

nachází ve volné přírodě, zejména v chráněných krajinných oblastech, kde se vyskytují cenné 

druhy živočichů a rostlin. 

5.4.1 Posouzení rizikových úseků pro obyvatelstvo 

Pro stanovení míst, kde by dopravní havárie vozu převážejícího nebezpečné látky měla 

na obyvatelstvo nejhorší účinek, budou posuzovány zejména města nacházející se ve zvolené 

oblasti, a to z důvodu vysoké hustoty zalidnění oproti menším obcím. Ve městech se 

vyskytuje řada rizikových míst, které mohou přispět ke vzniku dopravních nehod. Jedná se 

zejména o křižovatky, tunely, podjezdy, železniční přejezdy, průjezdní úseky silnic, vjezdy do 

obcí a měst, dále také nevhodné vedení silnic, špatná kvalita povrchu vozovek, apod. [5] 

V těchto místech se často vyskytuje zvýšený počet dopravních nehod. Informace o dopravních 

nehodách lze získat z interaktivní mapy nehodovosti, pro kterou zveřejnila Policie ČR odkaz 

[18] na svých internetových stránkách. Zde je každá nehoda zaznamenána do mapy a 

z podrobných informací je možné vyčíst například druh nehody, příčiny nehody, specifikaci 

místa, čas, stav vozovky, viditelnost, počty a rozsah zranění osob, druh vozidla, také zda při 

nehodě došlo k úniku hmot a další údaje. Z této mapy je zřejmé, že největší počet dopravních 

nehod se ve městech událo na křižovatkách, kde dochází ke křížení směrů pohybujících se 

vozidel, cyklistů a chodců. 

Tedy z dostupných údajů budou do map jednotlivých měst zakreslena místa, kde byly 

opětovně zaznamenány dopravní nehody. K následnému detailnějšímu posouzení bude na 

vybraných místech zhodnoceno riziko pomocí ukazatelů dopravní nehodovosti, které zde 

mohou pomoci rozlišit závažnosti následků dopravních nehod na jednotlivých křižovatkách, 

popřípadě vykazuje-li daná křižovatka výrazné nedostatky.   

Nejedná se zde o detailní analýzu pozemních komunikací, která by přesahovala rámec 

této diplomové práce. Účelem této kapitoly je pouze najít místa, ve kterých je zvýšené 

nebezpečí dopravní nehody a tedy i zvýšené nebezpečí havárie vozu přepravujícího 

nebezpečné látky. 
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Ukazatelé dopravní nehodovosti 

Nejpoužívanějším ukazatelem pro hodnocení nebezpečnosti pozemní komunikace je 

ukazatel relativní nehodovosti R. Tento ukazatel pracuje s hodnotami dopravních intenzit na 

daném úseku a s počtem nehod, které se zde v minulosti vyskytly.  

Pro křižovatky se určí dle vzorce [4]: 

  
 

       
      [počet nehod/milion vozokilometrů/rok]   (1) 

kde: 

N –  počet nehod ve stanoveném období, 

L –  průměrná intenzita provozu/den, 

t –  počet roků posuzovaného období, 

Překročí-li tento ukazatel u křižovatky hodnotu 4, signalizuje to nedostatek dané 

křižovatky. Nevýhodou tohoto ukazatele R je, že počítá pouze s počty nehod a nebere v úvahu 

následky nehody, tedy zda byla či nebyla nehoda tak závažná, že došlo ke zranění osob. 

Z tohoto důvodu použiji také ukazatele relativní nehodovosti pro osobní nehody. Ten se 

stanoví ze vzorce [4]: 

  
  

       
      [počet osobních nehod/milion vozokilometrů/rok]  (2) 

kde: 

N –  počet nehod se zraněním nebo usmrcením osoby, 

L –  průměrná intenzita provozu/den, 

t – počet roků posuzovaného období, 

Tento ukazatel se obvykle pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,9. Překročení ukazatele 1,6 

značí výrazný nedostatek dané křižovatky. 

Pro zjištění závažnosti nehody slouží také integrální ukazatel závažnosti nehod Z, 

který vyjadřuje číslo závažnosti vytvořené jako součet následků nehody, jenž se vynásobí 

koeficienty vyjadřujícími jejich váhu. Ukazatel závažnosti se stanoví dle vzorce [4]: 

                                      [-]   (3) 

kde: 

Nu –  počet nehod s usmrcením osoby, 

Ntz – počet nehod s těžkým zraněním, 
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Nlz –  počet nehod s lehkým zraněním, 

Nhs –  počet nehod s hmotnou škodou. 

Pro časové ohraničení byl zvolen termín posledních 3 let (tedy roky 2009, 2010 

a 2011). A to z důvodu novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, která vešla v platnost dne 1. 1. 2009. Zde došlo ke změně výše hmotné škody, 

při níž jsou účastníci dopravní nehody povinni nehodu ohlásit policii, a to z 50 000 Kč na 

100 000 Kč. A proto by předchozí údaje nebyly reálně vypovídající.  

 Nebezpečná místa ve městě Olomouc 

Krajské město Olomouc se nachází se v nadmořské výšce 219 m n. m. Jeho rozloha 

činí 103,37 km
2
. Ke konci roku 2010 zde žilo 100 233 obyvatel. Zde byly posuzovány 

všechny silnice I., II. a III. třídy procházející městem. Znázornění míst, v nichž se za 

stanovené období stalo nejméně 5 dopravních nehod, při nichž byl zraněn alespoň jeden 

člověk, je vyznačeno v příloze č. 6 černými body. Očíslovaná jsou vybraná místa, s větším 

počtem dopravních nehod a vysokou intenzitou provozu, především počty nákladních 

automobilů zde značně převyšují ostatní označená místa. Tato místa budou dále detailněji 

posouzena.  

V tabulce č. 5 jsou shrnuty zjištěné informace o jednotlivých vybraných křižovatkách, 

jedná se zejména o roční průměr denní intenzity provozu (RPDI), počet dopravních nehod a 

počet zraněných osob s uvedením závažnosti zranění.  

Tabulka 5: Údaje o vybraných křižovatkách ve městě Olomouc 

Číslo Křižovatka ulic RPDI Počet nehod Osoby TZ Osoby LZ 

1 Pražská, Erenburgova 17 827 12 0 6 

2 Pražská, Tř. Míru, Foerstrova 29 191 11 0 6 

3 
Foerstrova, Albertova, Štítného, 

Hněvotínská 
19 747 17 0 6 

4 
Albertova, Brněnská, 

Velkomoravská,  
38 762 14 0 8 

5 Velkomoravská, Schweitzerova 38 451 20 0 6 

6 Velkomoravská, Rooseveltova 38 846 24 1 10 

7 
Tovární, Lipenská, Hodolanská, 

Rolsberská  
45 011 26 2 8 
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V tabulce č. 6 jsou tato místa posouzena pomocí výše uvedených ukazatelů. Z nichž je 

zřejmé, že nejvyšší závažnost následků dopravních nehod je na křižovatce č. 7, kde dochází 

ke křížení všech tří silnic I. třídy procházejících městem, tedy silnic č. 35, č. 46 a č. 55.  

Ukazatelé relativní nehodovosti a relativní nehodovosti s osobními následky zde nejvyšších 

hodnot dosahují na křižovatce č. 3, ale tyto hodnoty nejsou nijak alarmující. 

Tabulka 6: Výsledky ukazatelů na křižovatkách ve městě Olomouc 

Číslo ukazatel R ukazatel Ros ukazatel Z 

1 0,49 0,245 36 

2 0,344 0,188 36 

3 0,786 0,277 41 

4 0,33 0,141 46 

5 0,475 0,143 44 

6 0,564 0,259 134 

7 0,528 0,162 167 

 

U ostatních měst dále uvedených nebyla nehodovost tak vysoká jako v krajském městě 

a proto budou dále označena místa s menšími počty nehod, aby bylo možné ukázat na 

nebezpečná místa i v těchto městech. Znázornění míst, v nichž se stala alespoň jedna dopravní 

nehoda, při níž došlo ke zranění člověka a míst, která byla dále detailněji posuzována je 

uvedeno v příloze č. 7.  

Nebezpečná místa ve městě Litovel 

Město Litovel se nachází na západ od krajského města Olomouce v nadmořské výšce 

233 m n. m. a zaujímá rozlohu 46,39 km
2
. Ke konci roku 2010 zde žilo 9953 obyvatel. Ve 

městě Litovli byly posuzovány silnice II. třídy č. 449, č. 447 a č. 635, které protínají město. 

Oproti krajskému městu Olomouci je zde počet nehod znatelně nižší. Pro detailnější 

posouzení nebezpečnosti byly zvoleny 2 křižovatky s čísly 7 a 8 nacházející se na vnitřním 

obchvatu města. V tabulce č. 7 jsou uvedeny zjištěné údaje. 

Tabulka 7: Údaje o vybraných křižovatkách ve městě Litovel 

Číslo Křižovatka ulic RPDI Počet nehod Osoby TZ Osoby LZ 

8 
Uničovská, Loštická, 

Karla Sedláka 
6655 4 1 2 

9 Palackého, Dukelská 9729 4 0 2 
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Pro uvedená místa znázorňuje hodnoty jednotlivých ukazatelů tabulka č. 8, ze které 

vyplývá jako poměrně nebezpečné místo křížení silnice II. třídy č. 449 a silnice III. třídy č. 

4498, spojující města Litovel a Loštice. 

Tabulka 8: Výsledky ukazatelů na křižovatkách ve městě Litovel 

Číslo ukazatel R ukazatel Ros ukazatel Z 

8 0,549 0,412 81 

9 0,375 0,188 12 

Nebezpečná místa ve městě Šternberk 

Město Šternberk o rozloze 48,793 km
2
 leží na sever od krajského města v nadmořské 

výšce 268 m. n. m. Ke konci roku 2010 zde žilo 13 668 obyvatel. Město protíná silnice 

I. třídy č. 46 a silnice II. třídy č. 444, č. 445 a č. 447. V tabulce č. 9 jsou uvedeny zjištěné 

údaje o vybraných křižovatkách. 

Tabulka 9: Údaje o vybraných křižovatkách ve městě Šternberk 

Číslo Křižovatka ulic RPDI Počet nehod Osoby TZ Osoby LZ 

10 Věžní, Olomoucká 15 857 5 0 4 

11 Jívavská, Olomoucká, Nádražní 10 089 5 0 1 

12 Jívavská, Palackého  10 726 5 1 1 

13 Uničovská, Věžní 11 471 4 0 2 

Po vypočtení ukazatelů (viz tabulka č. 10) je patrné, že u křižovatky č. 12 ukazatel 

závažnosti následků nehod výrazně překračuje hodnoty na ostatních posuzovaných 

křižovatkách. 

Tabulka 10: Výsledky ukazatelů na křižovatkách ve městě Šternberk 

Číslo ukazatel R ukazatel Ros ukazatel Z 

10 0,288 0,23 21 

11 0,453 0,09 9 

12 0,426 0,17 78 

13 0,318 0,159 12 

Nebezpečná místa ve městě Uničov 

Město Uničov nacházející se v nadmořské výšce 236 m n. m. zaujímá rozlohu 48,26 

km
2
. Ke konci roku 2010 zde žilo 11 937 obyvatel. Zde jsou hodnoceny křižovatky označené 

čísly 14 a 15. Údaje o potřebných hodnotách jsou shrnuty v tabulce č. 11.  
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Tabulka 11: Údaje o vybraných křižovatkách ve městě Uničov 

Číslo Křižovatka ulic RPDI Počet nehod Osoby TZ Osoby LZ 

14 Litovelská, Dukelská, Nemocniční 5607 5 1 2 

15 
Mohelnická, Dukelská, 

Gen. Svobody 
2514 4 2 1 

Z tabulky č. 12 je evidentní nárůst hodnot všech tří ukazatelů u křižovatky č. 15. 

Zejména ukazatel relativní nehodovosti pro osobní nehody překračuje hodnotu 0,9, což značí 

nedostatek dané křižovatky. 

Tabulka 12: Výsledky ukazatelů na křižovatkách ve městě Uničov 

Číslo ukazatel R ukazatel Ros ukazatel Z 

14 0,814 0,489 82 

15 1,453 1,09 146 

Nebezpečná místa ve městě Moravský Beroun 

Moravský Beroun o rozloze 51,22 km
2
 se nachází v severovýchodní části okresu 

v nadmořské výšce 525 m n. m. Ke konci roku 2010 žilo 3261 obyvatel. Městem prochází 

silnice I. třídy č. 46 a silnice II. třídy č. 440. K detailnějšímu posouzení byla vzata i 

křižovatka č. 17, na níž sice nedošlo ke zranění člověka, ale v naprosté většině případů se zde 

dopravní nehody stávají nákladním automobilům. 

Tabulka 13: Údaje o vybraných křižovatkách ve městě Moravský Beroun 

Číslo Křižovatka ulic RPDI Počet nehod Osoby TZ Osoby LZ 

16 Masarykova, Lidická 2596 2 0 1 

17 Opavská, Pasterní 2341 2 0 1 

18 Partyzánská, Jiráskova 620 2 0 0 

V tabulce č. 14 je evidentní nárůst ukazatele relativní nehodovosti a to zejména 

z důvodu nízké intenzity provozu. Jedná se zde o úsek s klesáním zakončený prudkou 

zatáčkou. 

Tabulka 14: Výsledky ukazatelů na křižovatkách ve městě Moravský Beroun 

Číslo ukazatel R ukazatel Ros ukazatel Z 

16 0,704 0,352 6 

17 0,78 0,39 6 

18 2,946 0 2 
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Nebezpečná místa ve městě Velká Bystřice 

Město Velká Bystřice o rozloze 9,21 km
2
 se nachází necelých 5 km od krajského 

města Olomouce. Ke konci roku 2010 zde žilo 3024 obyvatel. Prochází jím silnice III. třídy č. 

44317 a č. 4432. Jediné místo, kde došlo k nehodě se zraněním člověka ve stanoveném 

období, je křižovatka těchto dvou silnic. 

Tabulka 15: Údaje o vybraných křižovatkách ve městě Velká Bystřice 

Číslo Křižovatka ulic RPDI Počet nehod Osoby TZ Osoby LZ 

19 Zámecká, 8. května  6863 4 0 1 

Z tabulky č. 16 je patrné, že zde nedochází k překračování hodnot ukazatelů dopravní 

nehodovosti. 

Tabulka 16: Výsledky ukazatelů na křižovatkách ve městě Velká Bystřice 

Číslo ukazatel R ukazatel Ros ukazatel Z 

19 0,532 0,133 8 

Z uvedených výpočtů pro daná města je zřejmé, že největší nebezpečí vzniku havárie 

vozu přepravujícího nebezpečné látky se nachází v krajském městě Olomouci, kde byly 

naměřeny vysoké hodnoty průměrných denních intenzit provozu, na nichž vzniklo nejvíce 

dopravních nehod za posuzované období. Také ukazatel závažnosti následků dopravních 

nehod zde nabývá vysokých hodnot. Nejvyšší hodnota byla vypočtena u křižovatky č. 7. 

Ukazatel relativní nehodovosti R zde není nijak alarmující, tedy co se týče dopravních 

charakteristik, jedná se o vhodně zvolené křižovatky schopné každý den odbavit vysoký počet 

vozidel. Oproti tomu posuzovaná křižovatka č. 15 nacházející se ve městě Uničov a č. 18 ve 

městě Šternberk značí dopravní nedostatky, které i přes poměrně malou průměrnou denní 

intenzitu provozu vykazují četné dopravní nehody.  

5.4.2 Posouzení rizikových úseků pro životní prostředí 

K největšímu zásahu do životního prostředí ve zvoleném území by došlo, v případě 

havárie vozu přepravujícího nebezpečné látky v chráněné krajinné oblasti Litovelské 

Pomoraví. Tedy budou posuzovány úseky silnic procházející danou oblastí. Jedná se o: 

 Rychlostní silnici R35, 

 Silnice II. třídy č. 446, 447, 448, 449, 

 Silnice III. třídy č. 4463, 4465, 4496, 4498, 4499, 44620. 
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Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) definuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, jako rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky 

vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních 

porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického 

osídlení. 

CHKO Litovelské Pomoraví tvoří 3 až 8 km široký pás lužních lesů, vlhkých nivních 

luk a mokřadů mezi městy Olomouc a Mohelnice, v jejímž středu se nachází město Litovel. 

Hlavní význam zde má vodohospodářská situace, neboť je oblast životně závislá na zachování 

přirozeného vodního režimu řeky Moravy. Ta protéká oblastí v délce přibližně 44 km a tvoří 

zde vnitrozemskou říční deltu, jejíž součástí jsou trvalá i periodická ramena. Oblast leží na 

širokých vrstvách zvodnělých kvartérních štěrkopísků a zajišťuje vysokou ochranu strategicky 

významných zdrojů pitné vody pro skupinový vodovod Olomouc. Puklinové vody zde mají 

pouze malý význam, tedy převládají zde vody průlinové, většinou překryté málo propustnými 

fluviálními hlínami. Hladina podzemní vody je zde volná nebo mírně napjatá. Podzemní voda 

je obvykle v hydraulické spojitosti s povrchovým tokem. Z hlediska geologického podloží 

jsou údolní nivy tvořeny převážně kvartérními štěrkopísky, které jsou pokryté vrstvami 

holocenních povodňových hlín, jejichž mocnost často dosahuje až 3 metrů. V nivních půdách 

je typická přerušovanost akumulace humusu záplavami, terasovité ukládání zemin a také 

zvýšená hladina podzemní vody a její pravidelné kolísání v závislosti na přítomných 

průtocích ve vodních tocích. 
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6 Popis vybraných analytických metod 

6.1 Popis metodiky QRA (Purple Book) 

Holandská metodika CPR 18E Guidelines for quantitative risk assessment (QRA)  

neboli ,,Purple Book“ popisuje metody výpočtu rizika plynoucí z nebezpečných látek pomocí 

modelů a dostupných dat. Jedná se o kvantitativní analýzu rizik, která je rozdělena na dvě 

části. V první části jsou popsány metody pro výpočet rizika ve stacionárních zařízeních. Část 

druhá obsahuje metody pro stanovení úrovně rizika při přepravě nebezpečných látek. 

Metodika se využívá pro stanovení, zda nedochází k překračování individuálního či 

společenského rizika okolo určité přepravní trasy a pro stanovení scénářů havárií a jejich 

pravděpodobností. 

6.2 Popis programu ALOHA 

ALOHA (Areal Locations Of Hazardous Atmospheres) je softwarový program 

modelující základní rizika, jimiž jsou toxicita, hořlavost, tepelné záření a výbuch par. Používá 

se pro účely rychlého řešení zásahu při úniku NL, ale také pro účely havarijního plánování. 

Pracuje se vstupními údaji, jako jsou:  

 Údaje o místě úniku (lokace státu, města, přesná zeměpisná šířka a délka, 

nadmořská výška, definice času, apod.), 

 Údaje o uniklé látce (program má vlastní databázi chemických látek, v případě, 

že danou látku databáze neobsahuje, lze ji přidat s uvedením všech 

požadovaných údajů), 

 Údaje o aktuálních klimatických podmínkách (je nutné zadat rychlost a směr 

větru, výška měření větru, typ okolní krajiny, množství oblačnosti, dále 

teplotu, vlhkost a je-li počasí inverzní či nikoliv), 

 Údaje o zdroji (program umožňuje modelovat čtyři typy zdrojů úniku, a to 

přímý únik, louže, únik z nádrže či plynovodu), 

Výstupy modelování popisují vždy tři zóny v závislosti na vzdálenosti od zdroje 

úniku, které je možné zobrazit v textové i grafické formě. Je zde umožněno modelovat zónu 

ohrožení do vzdálenosti 10 km a časového ohraničení 1 hodiny. 
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Ovšem tento program má také svá omezení, například jej nelze použít pro modelování 

směsí ani nepočítá s chemickými reakcemi. Dále se musí brát opatrně výsledky modelování 

za nízkých nebo proměnlivých rychlostí větru, či velmi stabilních atmosférických podmínek. 

6.3 Popis metodiky H&V index 

Metodika je využívána především pro splnění požadavků zákona č. 59/2006 Sb., 

o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, ale lze ji využít i pro účely 

hodnocení a definování prioritních rizik pro životní prostředí v území přibližně do velikosti 

okresu.  

Před zpracováním této metodiky je nutné definovat kritéria přijatelnosti závažné 

havárie. Kritéria mohou pocházet ze zákona, společenského konsenzu nebo jsou stanoveny na 

základě firemních předpisů či priorit. Dále je nutné zpracovat analýzu rizik vzniku závažné 

havárie, z níž je zřejmé zda dojde k ohrožení jednotlivých složek ŽP, také je stanoveno 

množství uniklé látky a pravděpodobnost úniku. V případě, že analýza rizik nebyla 

zpracována, je předpokládán únik veškeré nebezpečné látky [31]. 

Samotný postup posouzení dopadů havárie na ŽP znázorňuje vývojový diagram na 

obrázku č. 3. Tedy metodika je rozdělena do několika kroků [31]: 

 stanovení indexu nebezpečnosti látky pro ŽP – vznikne kombinací 

toxických, ekotoxických, fyzikálně-chemických vlastností látky a možností 

šíření dané látky, 

 stanovení indexu zranitelnosti území – provede se posuzováním 

charakteristik jednotlivých složek ŽP, tedy povrchové a podzemní vody, 

půdního prostředí a biotické složky. Je brána v úvahu jejich možná zranitelnost 

nebezpečnou látkou, jejich významnost a využívání., 

 syntéza indexů – propojením výše uvedených indexů jsou stanoveny dílčí 

indexy informující o nebezpečnosti dané látky pro konkrétní území. 

 stanovení závažnosti havárie na ŽP – určí se z kombinace dílčích indexů a 

množství uniklé látky. 
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Obrázek 3: Vývojový diagram průběhu hodnocení dopadů havárie na ŽP [31] 
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7 Výběr nebezpečných látek pro provedení analýzy 

Přes celou šíři nebezpečných látek, které jsou v rámci ČR přepravovány silniční 

nákladní dopravou, byla pro posouzení možných dopadů na obyvatelstvo a životní prostředí 

zvolena jedna toxická látka a jedna hořlavá směs. Pro zastoupení toxických látek byl zvolen 

chlór, pro zastoupení látek hořlavých směs propan-butanu (LPG). 

7.1 Charakteristika chlóru 

Chlór je klasifikován jako látka toxická, dráždivá a nebezpečná pro životní prostředí. 

Přestože je chlór za normálních podmínek stabilní je silným oxidantem a může prudce 

reagovat s mnoha materiály včetně paliv. Při styku s vodou vytváří žíravé kyseliny, které 

způsobují korozi kovů. Používá se především jako chlorační činidlo k výrobě organických a 

anorganických sloučenin, také k desinfekci pitné vody nebo jako bělidlo v textilním či 

papírenském průmyslu. 

Fyzikálně chemické vlastnosti chlóru [7]: 

 Název český (mezinárodní):  chlór (chlorum), 

 Chemický vzorec   Cl2, 

 Skupenství (při 20°C):   plynné, zkapalněný pod tlakem, 

 Barva:     žlutozelená, 

 Zápach:     pronikavý, štiplavý, 

 Teplota tání:     -101 °C, 

 Teplota varu:     -34,6 °C, 

 Hořlavost:     nehořlavý, 

 Tenze par (při 20 °C):   6,8 bar, 

 Hutnota:     2,4, 

 Kritická teplota:    143,75 °C, 

 Rozpustnost (při 20°C) ve vodě:  8620 mg/l
-1

. 

Chlór má vysokou kritickou teplotu, tedy se snadno zkapalňuje i bez ochlazování. Na 

druhou stranu se také snadno zplyňuje (z 1 litru kapalného chlóru se při teplotě 20 °C může 

odpařit až 475 litrů plynného chlóru). I přesto, že se jedná o látku nehořlavou, podporuje 

hoření a při zahřátí obalu může dojít k výbuchu. [7] 
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Identifikace a informace pro přepravu [7]: 

 CAS číslo:    7782-50-5 

 Číslo ES:    231-959-5 

 Indexové číslo:   017-001-00-7 

 Třída nebezpečnosti:   2 

 Výstražné symboly  T, Xi, N 

 Klasifikační kód:  2TC 

 UN-kód:   1017 

 Kemler-kód:   268 

 Bezpečnostní značky číslo: 2.3, 8 

Chlór bývá po silnici přepravován především jako plyn zkapalněný tlakem a to pomocí 

automobilových cisteren (zejména v západní Evropě a USA), tlakových ocelových lahví o 

objemu 40 a 50 l nebo pomocí tlakových ocelových sudů o objemu 400 až 500 l (viz obrázek 

č. 4). U tlakových obalů přepravujících nebezpečné látky je přijatými právními předpisy 

požadováno posouzení shody a následné označení ,,pí“ () [21], [30]. 

  

Obrázek 4: Tlakové ocelové láhve a tlakový ocelový sud pro přepravu chlóru [30] 

 

Identifikace nebezpečnosti 

R – věty:   

 R 23 – toxický při vdechování, 

 R 36/37/38 – dráždí oči, dýchací orgány a kůži,  

 R 50 – vysoce toxický pro vodní organismy. 
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S – věty: 

 S 1/2 – uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, 

 S 9 – chovávejte obal na dobře větraném místě, 

 S 45 – v případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), 

 S 61 – zabraňte uvolnění do životního prostředí.  

Při nadýchání plynu dochází k těžkému podráždění dýchacích cest a plic, vznikají 

záchvaty dušení, také zde hrozí riziko plicního edému. Při vniknutí do očí těžce leptá, při 

dotyku dráždí kůži až k tvorbě puchýřů. Dojde-li ke styku s tekutinou, mohou vzniknout 

omrzliny. Při vystavení člověka koncentraci 0,1 % po dobu 10 minut působí účinek smrtelně. 

Chlór je významně nebezpečný pro životní prostředí, neboť přetrvává jak v půdě a 

sedimentech, tak v podzemních vodách. 

Opatření pro ochranu osob spočívají v provedení evakuace z prostoru, použití 

nezávislého dýchacího přístroje a provedení důkladného vyvětrání. Pro ochranu životního 

prostředí je důležité zabránit vniknutí do kanalizace, vodotečí a spodní vody, neboť tato látka 

může změnit hodnotu pH vodního prostředí [7],[19]. 

7.2 Charakteristika LPG 

Jedná se o směs uhlovodíkových plynů (propanu, butanu a uhlovodíků C2 a C5) 

získávaných při zpracování ropy a zemního plynu. Propan ani butan nejsou látky toxické, při 

náhodném ukápnutí se ihned odpaří, a tedy neznečišťuje podzemní vody. Tato směs je 

extrémně hořlavá. V našich podmínkách je složení směsi dvojí a to zimní směs (s větším 

podílem propanu) a letní směs (s větším podílem butanu). Směs je za normálních podmínek 

stálá. Reaguje se silnými oxidovadly, jako jsou dusičnany, chloristany, chlorečnany aj. 

Používá se zejména jako palivo pro zážehové motory a spalovací spotřebiče.  

Fyzikálně chemické vlastnosti LPG [14]: 

 Název český (mezinárodní): propan-butan (LPG - Liquefied Petroleum Gas), 

 Skupenství (při 20°C):  plynné, zkapalněný pod tlakem, 

 Barva:    bezbarvý, 

 Zápach:    bez zápachu nebo slabě po benzínu či odorantu, 

 Teplota tání:   - 138 až – 186 °C (závisí na složení), 

 Teplota varu:    - 42 až - 0,5 °C (závisí na složení), 
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 Hořlavost:    extrémně hořlavý, 

 Bod vzplanutí:  -69 až -60 °C (závisí na složení),  

 Meze výbušnosti (% obj.): horní mez až 0,9 (závisí na složení), 

    dolní mez od 1,5 (závisí na složení),  

 Tenze par (při 20 °C):  215 až 770 kPa (závisí na složení), 

 Tenze par (při 70 °C): max. 2250 kPa, 

 Hustota (při 20 °C):   498 až 578 kg/m
3
 (kapalina, závisí na složení). 

Identifikace a informace pro přepravu [14]: 

 Třída nebezpečnosti:   2 

 Výstražný symbol:  F+ 

 Klasifikační kód:  2F 

 UN-kód:   1965 

 Kemler-kód:   23 

 Bezpečnostní značka číslo: 2.1 

Směs LPG je přepravována především jako tlakem zkapalněný plyn, z důvodů 

výhodných vlastností směsi (dochází ke zmenšení objemu až 260x oproti plynné fázi). 

K přepravě lze použít tlakové láhve, tlakové sudy a cisternová vozidla, tyto musí splňovat 

podmínky řady technických norem a ustanovení dohody ADR. Největší množství jsou 

schopna přepravit cisternová vozidla, tyto se vyrábí s kapacitou 5 – 22 tun zkapalněného 

plynu [32]. Příklad cisternových vozidel je uveden na obrázku č. 5. 

  

Obrázek 5: Ukázka, cisternová nástavba (vlevo), cisternový návěs (vpravo) [32] 
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Údaje o nebezpečnosti 

R – věty:   

 R 12 – extrémně hořlavý, 

S – věty: 

 S 2 – uchovávejte mimo dosah dětí, 

 S 9 – uchovávejte obal na dobře větraném místě, 

 S 16 – uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení, zákaz kouření.  

Jedná se o látku extrémně hořlavou, kde jakýkoliv únik vytváří podstatné požární 

riziko. Při větším úniku způsobuje podchlazení a při styku s kůží omrzliny. Expozice 

s koncentrací 10% může vyvolat nevolnost, malátnost, závratě, bolest hlavy, apod. 

Pro zajištění ochrany osob v případě úniku je nezbytné zamezit dalšímu úniku směsi, 

vykázat osoby nacházející se v nebezpečné zóně s ohledem na směr větru. Je důležité 

odstranit všechny možné zdroje vznícení. V případě většího úniku nacházejícího se 

v obytných či průmyslových oblastech provést varování obyvatelstva. Pro ochranu životního 

prostředí je nutné zakrýt kanálové vpusti a zabránit vtečení látky do podzemních prostorů, kde 

také může dojít k výbuchu [14]. 
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8 Hodnocení rizika na zvoleném silničním úseku pro obyvatelstvo 

Za účelem vymezení scénářů možných havárií a stanovení jejich pravděpodobnosti 

byla zvolena holandská metodika CPR 18E Guidelines for quantitative risk assessment 

(Purple Book). Následné detailnější modelování úniků nebezpečných látek dle zjištěných 

scénářů bude provedeno pomocí softwarového programu ALOHA. 

8.1 Analýza rizik metodou QRA 

Informace uváděné v této analytické metodice vycházejí ze zkušeností v Holandsku. 

Jsou zde vymezeny úniky nebezpečných látek – LOCs (loss of containment events), které by 

měly být brány v úvahu, dále jsou zde určeny odpovídající frekvence havárií s uvedením 

scénářů následujících po úniku a jejich pravděpodobnost.  

8.1.1 Únik nebezpečné látky 

V QRA je zvažována pouze přeprava v cisternách, a to dle typických obsahů pro 

Holandsko, které jsou: 

 pro atmosférické cisterny 23 tun, 

 pro přetlakové cisterny s hořlavými plyny 20 – 25 tun, 

 pro přetlakové cisterny s toxickými plyny 16 tun. 

Rizika silniční přepravy nebezpečných látek dle této metodiky se vztahují pouze na 

přepravu v cisternách. Není zde zvažována přeprava pomocí menších obalů, jako jsou sudy či 

láhve. Tedy jelikož je přeprava zkapalněného chlóru pomocí cisteren v ČR využívána pouze 

okrajově, nebude tímto způsobem dále hodnocena. Bude zde posouzen pouze únik LPG 

z přetlakové cisterny, pro který jsou zvažovány tyto dva scénáře: 

 kontinuální únik z otvoru o průměru 50 mm,  

 jednorázový únik celého obsahu cisterny.  

8.1.2 Frekvence havárie a výtoku  

Pro stanovení předpokládaného počtu havárií s únikem nebezpečné látky byl vymezen 

termín frekvence výtoku, který je definován jako četnost výskytu havárie přepravního vozu 

s nebezpečnou látkou, kdy unikne alespoň 100 kg látky.  
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V tabulce č. 17 jsou znázorněny obecné hodnoty frekvencí výtoku přetlakových 

dopravních jednotek pro různé typy silnic. Tyto hodnoty byly vytvořené na základě 

statistických údajů o počtu havárií s únikem nebezpečných látek a na základě údajů o počtu 

dopravních jednotek přepravujících nebezpečné látky ve vymezeném období v Holandsku. 

Tabulka 17: Obecné hodnoty frekvencí výtoku [12] 

Typ silnice Frekvence výtoku [/vozidel.km] 

Dálnice  4,32 * 10
-9

 

Mimo město 1,22 * 10
-8

 

Město 3,54 * 10
-9

 

V detailní QRA by měly být stanoveny místní specifické frekvence výtoku pro hlavní 

silnice. Bohužel k tomuto kroku jsou zapotřebí informace o množství přepravovaných 

nebezpečných látkách na silnicích a ty nejsou v ČR evidovány. Z tohoto důvodu, alespoň pro 

přiblížení frekvencí výtoku, budou převzaty obecné údaje z tabulky č. 17.  

8.1.3 Možné scénáře a stanovení jejich pravděpodobností 

Metodika předpokládá vznik nebezpečných scénářů následujících po úniku. Jsou jimi 

BLEVE (neboli výbuch expandujících par vroucí kapaliny), požár typu Jet fire, požár kaluže, 

požár typu Flash fire a exploze. Pravděpodobnost okamžité iniciace je definována jako 0,8 a 

zpožděné iniciace 0,2. Tyto scénáře a definované pravděpodobnosti pro jednotlivé události 

vývoje situace znázorňuje obrázek č. 6. 

Frekvence 

výtoku 

Závažný 

únik 
Typ úniku 

Okamžitá 

iniciace 

Zpožděná 

iniciace 
Následek 

   0,8  BLEVE 

  0,35    

  Okamžitý  1,0 Požár (Flash Fire) 

   0,2   

 0,3   0,0 Exploze 

      

   0,8  Požár (Jet fire) 

  0,65    

Tabulka č. 17  Kontinuální, díra 50 mm   1,0 Požár (Flash Fire) 

   0,2   

    0,0 Exploze 

      

 0,7    Bez následků 

      

Obrázek 6: Strom událostí pro stlačené hořlavé plyny [12] 



41 

 

S použitím hodnot uvedených v tabulce č. 17 lze ze znázorněného stromu událostí 

stanovit pravděpodobnosti vzniku jednotlivých scénářů následujících po úniku pro cisternu 

přepravující LPG. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 18. 

Tabulka 18: Pravděpodobnost následků jednotlivých scénářů 

Následek 
Pravděpodobnost scénáře [/vozidel.km] 

Dálnice Mimo město Město 

BLEVE 3,63 * 10
-10

 1,02 * 10
-9

 2,97 * 10
-10

 

Požár (Flash fire) 9,0 * 10
-11

 2,56 * 10
-10

 7,43 * 10
-11

 

Exploze 0 0 0 

Požár (Jet fire) 6,74 * 10
-10

 1,9 * 10
-9

 5,52 * 10
-10

 

Požár (Flash fire) 1,68 * 10
-10

 4,76 * 10
-10

 1,38 * 10
-10

 

Bez následků 3,02 * 10
-9

 8,54 * 10
-9

 2,48 * 10
-9

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že s největší pravděpodobností bude havárie cisterny 

přepravující LPG bez následků. Ale v případě, že se následky havárie vyskytnou, představuje 

pro město nejvyšší pravděpodobnost požár typu Jet Fire způsobený kontinuální dírou o 

rozměru 50 mm, u kterého dojde k okamžité iniciaci. 

8.2 Modelování havárie pomocí programu ALOHA 

Modelování havárie ohrožující obyvatelstvo bude provedeno v místě 

s nejzávažnějšími následky nehod (viz kapitola č. 6). Jedná se o světelnou křižovatku na 

východní straně města, kde dochází ke křížení tří silnic I. třídy. Tato křižovatka byla vybrána 

také z důvodu častého překračování povolené rychlosti, kterého se zde řidiči mnohdy 

dopouštějí, což značně zvyšuje riziko převrácení vozu přepravujícího nebezpečné látky.  

8.2.1 Vymezení scénářů havárií 

Pro dané místo budou modelovány zóny ohrožení při havárii cisterny přepravující 

LPG a to pro nejpravděpodobnější scénář, kterým je dle metodiky QRA Jet Fire a nejhorší 

scénář, tedy výbuch BLEVE. Dále zde budou modelovány zóny toxického rozptylu při havárii 

vozu přepravujícího tlakové sudy se zkapalněným chlórem. Příčinou havárie bude 

nepřiměřená rychlost, která je dle statistiky policie ČR [27] nejčastější příčinou dopravních 

nehod.  
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Scénář č. 1 – Po silnici č. 1/35 ze směru z centra Olomouce přijíždí ke křižovatce 

nákladní vozidlo přepravující stavební materiál. Řidič jede z kopce a překračuje povolenou 

rychlost se snahou zastihnout ,,zelenou“ na semaforu, což se mu ovšem nepodaří. Po silnici 

č. 1/55 vjíždí do křižovatky cisternové vozidlo přepravující LPG o množství 22 tun. 

Dochází ke střetu obou vozidel a následnému převrácení cisterny s LPG a protržení jejího 

pláště o velikosti díry 50 mm v přibližné výšce jedné třetiny nádrže. Unikající plyn je ihned 

iniciován (např. od horkých ploch havarované cisterny či jiných vozů nebo od osob 

nacházejících se v blízkosti havárie). Následkem je vznik požáru typu Jet Fire, tedy vznik 

plamenné pochodně s velmi silnou tepelnou radiací.  

Scénář č. 2 – Scénář má podobný průběh jako u předchozího příkladu, s rozdílem, že 

po nárazu vozidel dochází k hromadné nehodě, při níž začne unikat benzín z automobilové 

nádrže některého z havarovaných vozidel a dojde k jeho iniciaci. Následkem zahřívání 

cisterny s LPG je kolaps stěny cisterny a náhlé uvolnění velkého množství přehřátého 

zkapalněného plynu do okolí. Tento jev je označován jako BLEVE.  

Scénář č. 3 – V tomto scénáři dojde k havárii vozu přepravujícího tlakové sudy se 

zkapalněným chlórem, při které je proražen plášť jednoho sudu obsahujícího 600 kg chlóru. 

Pro únik bude zvolena velikost díry opět 50 mm. Stanovení pravděpodobnosti úniku 

zkapalněného chlóru z tlakového sudu bylo určeno přirovnáním k tlakové láhvi, která má 

podobné vlastnosti a pro kterou je dle metodiky QRA stanovena pravděpodobnost úniku 

1 * 10
-6

 za rok.  

Pro zřetelnější porovnání následků jednotlivých scénářů budou havárie modelovány za 

stejných klimatických podmínek, a to teplota 18 °C, vlhkost 50 %, vítr vanoucí jihozápadním 

směrem o rychlosti 3,2 m/s a obloha polojasná bez inverze. Textové a grafické výstupy 

modelování jsou uvedeny v příloze č. 9. 

8.2.2 Modelování požáru typu Jet Fire 

Při tomto scénáři bude nehašený požár trvat 24 minut a dojde ke spálení 19 293 kg 

LPG. Maximální délka plamene může dosáhnout až do vzdálenosti 29 m. Zakreslení 

jednotlivých zón dle vzniklého množství tepelné radiace do reálného prostředí je uvedeno na 

obrázku č. 7. 
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Obrázek 7: Znázornění zón tepelné radiace při požáru typu Jet Fire 

Zóny tepelné radiace se nachází ve vzdálenostech: 

 Smrtelná zóna (≥ 10 kW/m
2
) představuje poloměr délky 45 m. 

 Zóna se vznikem popálenin 2. stupně (≥ 5 kW/m
2
) poloměr délky 66 m. 

 Zóna, kde lidé mohou cítit bolest (≥ 2 kW/m
2
) poloměr délky 103 m. 

Následky tohoto scénáře se omezují na blízké okolí. Zde by mohlo dojít k úmrtí nebo 

vzniku popálenin u všech účastníků dopravní nehody a osob nacházejících se v blízkosti 

křižovatky. Dále by mohly být lehce zraněny osoby nacházející se blíže než 100 m od zdroje 

požáru. 

8.2.3 Modelování výbuchu cisterny BLEVE 

Následkem tohoto jevu dochází k vymrštění úlomků roztržené cisterny do okolí a 

uvolnění silné tepelné radiace, která mnohonásobně překračuje hodnoty předchozího scénáře. 

Dojde zde k vytvoření ohnivé koule (tzv. fireballu) dosahující do vzdálenosti až 157 m. 

Zakreslení jednotlivých zón tepelné radiace v závislosti na vzdálenosti od místa výbuchu je 

uvedeno na obrázku č. 8. 
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Obrázek 8: Znázornění zón tepelné radiace při jevu BLEVE 

Zóny tepelné radiace (znázorněné na obrázku č. 8) se nachází ve vzdálenostech: 

 Smrtelná zóna (≥ 10 kW/m
2
) zasahuje do vzdálenosti 363 m, 

 Zóna se vznikem popálenin 2. stupně (≥ 5 kW/m
2
) dosáhne vzdálenosti 512 m, 

 Zóna, kde lidé mohou cítit bolest (≥ 2 kW/m
2
) dosáhne poloměru 799 m. 

V zóně se smrtelnou tepelnou radiací se nachází celá plocha hlavního autobusového 

nádraží, na kterém se v době výbuchu (tedy v 15:00 hod) bude nacházet velké množství 

nechráněných osob. Dále se zde nachází hobbymarket Hornbach, autobazar, také kamenné 

obchody, bytové domy a rodinné domky. Z průměrné hustoty zalidnění města lze vyčíslit 

přibližné množství osob žijících na dané ploše, které mohou být havárií ohroženy. V zóně se 

smrtelnými účinky žije přibližně 400 obyvatel, v zóně se vznikem tepelné radiace způsobující 

popáleniny 2. stupně dalších 400 obyvatel a v zóně bolesti potom okolo 1140 osob. Je nutné 

brát v úvahu ochranné prvky budov. Odhad podílu obyvatelstva nacházejícího se uvnitř budov 

a mimo budovy je možné stanovit dle tabulky č. 19. 

Tabulka 19: Odhad přítomnosti obyvatel uvnitř a vně budov [12] 

 f pop. in f pop. out 

Den 0,93 0,07 

Noc  0,99 0,01 

Výsledné počty osob nacházejících se mimo ochranné prvky budov jsou uvedeny 

v tabulce č. 20 
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Tabulka 20: Odhad počtu osob nacházejících se mimo budovy 

 ≥ 10 kW/m
2
 ≥ 5 kW/m

2
 ≥ 2 kW/m

2
 

Počet osob uvnitř 372 372 1060 

Počet osob vně 28 28 80 

Další lidé mohou být zasaženi toxickými zplodinami hoření, putujícími po směru 

větru. Bohužel, toto zasažení nelze v programu ALOHA modelovat.   

8.2.4 Modelování úniku chlóru 

Při tomto scénáři dojde k jednorázovému úniku chlóru, který bude unikat jako směs 

plynu a aerosolu po dobu 1 minuty a celkové uniklé množství bude 496 kg. 

 

Obrázek 9: Znázornění zón při toxickém úniku chlóru 

Pro uvedené atmosférické podmínky se toxický mrak bude šířit jihozápadním směrem 

(viz obrázek. 9). Ten bude unikat jako směs plynu a aerosolu po dobu jedné minuty. 

Jednotlivé zóny dle koncentrace zamoření zasahují do vzdálenosti: 

 Zóna s koncentrací větší než 430 ppm: 342 m,  

 Zóna s koncentrací větší než 100 ppm: 775 m,  

 Zóna s koncentrací větší než 50 ppm: 1100 m. 



46 

 

Chlór vyvolává různé toxické symptomy v závislosti na jeho koncentraci v ovzduší a 

doby expozice (viz tabulka č. 21).  

Tabulka 21: Příznaky zasažení chlórem [11], [13] 

Koncentrace 

[ppm] 

Doba působení 

[min] 
Příznaky 

0,5 - 2 2 - 5 vnímání čichem, 

2 - 4 2 - 5 dráždění očí, kašel, chrapot 

4 - 5 5 - 15 otok a překrvení nosohltanu, dušnost, zrychlení a slábnutí 

tepu, průjmy, zvracení 

20 30 - 60 nekoordinované pohyby, zmodrání, otok plic 

30 30 akutní plicní emfyzém (rozedma plic) 

50 15 akutní otok plic, krvácení (žlutá zóna) 

100 1 bezvědomí, možné trvalé následky (oranžová zóna) 

430 30 smrtelná inhalační toxicita (červená zóna) 

1000 5 - 10 smrt nastává během několika minut 

Z vyznačení zón toxické koncentrace do mapy je zřetelné, že bude opět zasaženo celé 

hlavní autobusové nádraží, část silnice 1/35, kde se budou tvořit kolony a část hobbymarketu. 

Dále se po směru větru nachází průmyslový podnik zabývající se strojní výrobou a 

Olomoucká pobočka firmy Nestlé Česko, s. r. o. Vezmeme-li v úvahu ochranné prvky budov, 

zasaženy budou především osoby, nacházející se v blízkosti havárie, osoby na autobusovém 

nádraží a na parkovišti u hobbymarketu. U zaměstnanců nacházejících se ve výše uvedených 

podnicích lze předpokládat, že se stihnou ukrýt v některé z firemních budov. 

8.3 Zhodnocení kapitoly 

Žádný mezinárodní ani vnitrostátní předpis neukládá povinnost přepravcům hlásit 

trasy, druh a množství přepravovaných nebezpečných látek. Z tohoto důvodu neexistuje 

evidence, která by tyto údaje obsahovala. Tato část práce byla proto zpracována s hypotézou, 

že jestliže se v dané oblasti nachází podniky, v nichž se vyskytují nebezpečné látky (viz 

kapitola č. 6) a k nimž nevede železniční trať či produktovod, lze předpokládat, že jsou látky 

do podniků přepravovány po silnicích a v tom případě může dojít k havárii s následným 

únikem látek.  
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Dle hodnot uvedených v metodice QRA byly stanoveny scénáře havárie s vymezením 

pravděpodobnosti jejich vzniku. Které byly následně modelovány pomocí programu ALOHA. 

Pro havárii cisterny s LPG byl modelován nejpravděpodobnější scénář a to požár typu Jet Fire 

a nejhorší scénář a to výbuch BLEVE. Pro modelování toxického úniku je velmi důležitá třída 

stability atmosféry, rychlost a směr větru. Modelování se zpravidla provádí pro 

meteorologickou situaci nejčastější (modelováno výše) a nejhorší. Modelování nejhorší 

situace zde nebylo uvedeno, neboť třídy stability E a F, u kterých vzniklý mrak putuje na delší 

vzdálenosti, nastávají v nočních hodinách. V této době se lidé nachází převážně v budovách a 

na autobusovém nádraží se budou vyskytovat pouze jednotlivé osoby. Také je nutné vzít 

v úvahu nízkou intenzitu nočního provozu, při níž se snižuje pravděpodobnost vzniku této 

havárie. 

Z výstupů modelování jednotlivých scénářů havárií je patrná velikost zasažené plochy 

a lze přibližně odhadnout množství osob, které by mohly být zasaženy. Lze předpokládat, že 

přibližné hodnoty účinků, které zde byly namodelovány, se nevyskytují pouze na uvedeném 

místě, ale okolo každého bodu trasy, po níž je prováděna přeprava nebezpečných látek.  
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9 Hodnocení rizika pro životní prostředí metodou H&V index 

V této části je aplikována metodika H&V index na území CHKO Litovelské 

Pomoraví, které bylo blíže popsáno v kapitole 5.4.2. Hodnocení závažnosti dopadů havárie na 

životní prostředí touto metodikou bylo provedeno na všech komunikacích procházejících 

danou oblastí. Při stanovení jednotlivých indexů zde docházelo k drobným rozdílům 

(například při stanovení indexů zranitelnosti půdního nebo vodního prostředí). Nicméně 

výsledná determinace kategorie závažnosti dopadů na ŽP byla vždy stejné hodnoty. Z tohoto 

důvodu bude v další části popsáno a provedeno vyhodnocení závažnosti dopadů na životní 

prostředí pouze na jednom modelovém příkladě. Jedná se o úsek rychlostní silnice R35 

v délce přibližně 5 km, v níž prochází územím CHKO Litovelské Pomoraví (viz příloha č. 8). 

Scénáře jednotlivých havárií byly popsány v předchozí kapitole. Jelikož komunikace 

přímo prochází CHKO, je tedy pravděpodobné, že dojde k úniku látky do ŽP. 

Tabulky č. 1.1 – 2.8 jsou uvedeny v příloze č. 10. 

9.1 Stanovení indexu nebezpečnosti látky pro ŽP 

Údaje pro stanovení tohoto indexu byly vzaty z bezpečnostního listu pro LPG [14] a 

z bezpečnostního listu pro chlór [17]. 

Index nebezpečnosti látky pro ŽP je tvořen stanovením indexů toxické nebezpečnosti 

látky a indexu nebezpečnosti hořlavé látky. 

9.1.1 Index toxické nebezpečnosti látky 

Zařazení do skupin dle existence toxických vlastností látky: 

 Chlór – zařazen do skupiny č. 1 (R23, R50), bude dále hodnocena toxicita pro 

jednotlivé složky ŽP, 

 LPG – zařazen do skupiny č. 2 (není toxický), index nebude dále hodnocen. 

Index toxické nebezpečnosti pro biotickou složku prostředí (TB) 

Chlór má inhalační toxicitu. Pro krysu za 4 hod - LC50 = 586 ppm. Při porovnání 

hodnoty s tabulkou č. 1.1 je kód toxicity roven 4.  

Jedná se o plyn zkapalněný tlakem s teplotou varu -34,6 °C, tedy dle tabulky č. 1.2 je 

kód fyzikálních vlastností roven 4. 
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Při součtu těchto dvou kódů 4+4=8 a porovnáním s tabulkou č. 1.3 je stanoven index 

nebezpečnosti pro biotickou složku prostředí TB = 3, což značí vysokou míru toxicity. 

Index toxické nebezpečnosti pro půdní prostředí 

Chlór není označen větou R56. Stanovení indexu bude provedeno pomocí 

(eko)toxikologických vlastností pro vodní organismy. LC50 pro různé druhy ryb (96 hod) se 

pohybuje v rozmezí 0,07 – 0,44 mg/l. Porovnáním s tabulkou č. 1.4 je stanoven index toxické 

nebezpečnosti pro půdní prostředí TS = 4 tedy silně toxický. 

Index toxické nebezpečnosti pro vodní prostředí 

Index se stanoví na základě LC50 pro vodní organismy za 96 hodin a na základě 

fyzikálních vlastností látky. Kód toxicity A je dle tabulky č. 1.5 roven 4 – silně toxický. Kód 

fyzikálních vlastností B je dle tabulky č. 1.6 roven 4 (rozpustnost chlóru je 8620 mg/l
-1

). 

Při syntéze uvedených kódů a porovnáním s tabulkou č. 1.7 je stanoven index toxické 

nebezpečnosti pro vodní prostředí TW = 5 (extrémně vysoká třída toxicity). 

9.1.2 Index nebezpečnosti hořlavé látky 

Rozdělení do skupin dle hořlavosti látky: 

 Chlór – patří do skupiny č. 2 (látka není hořlavá), index nebude dále hodnocen 

 LPG – zařazen do skupiny č. 1 (R12), bude stanoven index nebezpečnosti 

hořlavé látky pro biotickou složku ŽP. 

LPG je přepravován jako hořlavý plyn zkapalněný tlakem, tedy dle tabulky č. 1.8 je 

index FR = 5. 

9.2 Stanovení indexů zranitelnosti ŽP 

Index zranitelnosti je hodnocen zvlášť pro každou složku ŽP opět v pětistupňové škále 

s definováním následující stupnice:  

 1 – Zanedbatelná zranitelnost území – území nemá důležitý význam či užitnou 

hodnotu, nebo má minimální schopnost šíření kontaminantu. 

 2 – Malá zranitelnost území – území má malý užitný význam či funkci, nebo je 

v něm možnost přenosu kontaminantu. 
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 3 – Průměrná zranitelnost území – při úniku kontaminantu dochází k ohrožení 

funkčnosti či užitné hodnoty území. Ovšem je zde možnost situaci poměrně 

rychle (řádově ve dnech) navrátit. Nebo zde dochází k přenosu kontaminantu 

do okolí. 

 4 – Vysoká zranitelnost území – již při úniku malého množství nebezpečné 

látky dochází ke snížení funkčnosti území a užitné hodnoty na delší dobu. 

Nebo je zde možnost rychlého šíření kontaminantu. 

 5 – Velmi vysoká zranitelnost území – i malé množství nebezpečné látky může 

zapříčinit ztrátu funkčnosti či užitné hodnoty území a zdrojů, které se v něm 

nacházejí. Nebo je zde možnost velmi rychlého šíření nebezpečné látky. 

Údaje pro stanovení jednotlivých indexů byly vzaty z mapového serveru Centra pro 

regionální rozvoj ČR [15], který umožňuje také náhled do katastru nemovitostí a z mapového 

serveru České geologické služby [16]. 

Index zranitelnosti vodního prostředí 

Hodnotí se zvlášť pro povrchové vody ISW a zvlášť pro podzemní vody IUW. Index 

zranitelnosti povrchových vod se stanoví dle přítomnosti hydrogeologické kategorie 

nacházející se v dosahu účinku havárie a je dále rozdělen na stojaté vody a tekoucí vody. V 

tabulce č. 2.1 jsou uvedeny jednotlivé hydrogeologické kategorie a k nim přiřazen index. 

Výsledným indexem je maximální zjištěná hodnota, tedy ISW = 4 (nachází se zde rašeliniště a 

mokřady). 

Index zranitelnosti podzemních vod se stanoví podle: 

 Charakteristik horninového prostředí kolektoru a jeho rizika znečištění - 

v území se nachází stěrky a písky údolních niv, propustnost průlinová, 

podzemní voda v hydraulické spojitosti s povrchovým tokem, tedy bodové 

hodnocení dané lokality je dle tabulky č. 2.2 rovno 5 – velmi vysoké riziko 

znečištění, 

 Vodohospodářské funkce pokryvů – viz tabulka č. 2.3 – málo propustné 

pokryvní vrstvy je bodově hodnoceno číslem 3, 

 Stupně ochrany vod -  území se nachází v 2. stupni ochranného pásma, pro 

které je dle tabulky č. 2.4 stanovena bodová hodnota číslem 3, 
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 Vodohospodářského významu kolektoru – z prameniště Litovel nacházejícího 

se na severozápadní straně města Litovel je čerpána voda o vydatnosti 250 l/s 

pro skupinový vodovod Olomouc, což je dle tabulky č. 2.5 bodově hodnoceno 

číslem 5. 

Po sečtení jednotlivých bodů (5+3+3+5) vychází hodnota 16, ke které se připočte ještě 

1 bod za přítomnost meliorací. Tedy výsledná hodnota indexu zranitelnosti podzemních vod 

je dle tabulky č. 2.6 vymezena hodnotou IUW = 4 – velmi vysoká zranitelnost. 

Index zranitelnosti půdního prostředí 

Index se stanoví jednak podle bonity půdy a také podle možností šíření uniklé 

nebezpečné látky prostředím. Posuzují se zde hodnoty bonitačně půdně ekologické jednotky 

(BPEJ). Tuto jednotku tvoří pěticiferný číselný kód ve tvaru xyyzz.  První číslo (x) popisuje 

klimatickou jednotku, druhé a třetí číslo (yy) je kódem hlavní půdní jednotky a čtvrté a páté 

číslo (zz) je kombinací svažitosti, skeletovitosti, expozice a půdní hloubky. Pro stanovení 

indexu je směrodatná hodnota kódu hlavní půdní jednotky. Po porovnání hodnoty s tabulkou 

č. 2.7 má index zranitelnosti půdního prostředí IS hodnotu 3 – kategorie náchylné půdy, druh 

půdy těžká. 

Index zranitelnosti biotických složek prostředí 

Při hodnocení biotických složek prostředí se zjišťuje, zda se v území ohroženém 

havárií nachází jednotlivé parametry biotických složek, jako jsou například územní systémy 

ekologické stability, zvláště chráněná území, lesy, sady, vinice, chmelnice apod. Tyto jsou 

ohodnoceny v tabulce č. 2.8. Index zranitelnosti biotických složek je určen maximální 

hodnotou. Tedy pro CHKO je IB = 5. 

Hodnocení indexu zranitelnosti území 

Jednou z variant zobrazení výsledků hodnocení zranitelnosti území je zanesení hodnot 

indexů jednotlivých složek ŽP do matice (viz tabulka č. 22). Tedy největší zranitelnost 

vykazuje biotická složka prostředí, následně potom povrchové a podzemní vody. 
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Tabulka 22: Znázornění hodnot indexů zranitelnosti jednotlivých složek ŽP 

 ISW IUW IS IB 

5     

4     

3     

2     

1     

 
Povrchová 

voda 

Podzemní 

voda 

Půdní 

prostředí 
Biota  

9.3 Syntéza indexů  

Dalším krokem je sjednocení indexů nebezpečnosti látky a indexů zranitelnosti 

jednotlivých složek ŽP, vzájemným propojením budou stanoveny výsledné indexy 

popisujících účinky konkrétní látky na dané konkrétní území, a to: 

 Index toxicity pro povrchové vody ITSW, 

 Index toxicity pro podzemní vody ITUW, 

 Index toxicity pro biotickou složku prostředí ITB, 

 Index toxicity pro půdní prostředí ITS, 

 Index dopadu hořlavé látky na biotickou složku prostředí IFR. 

K tomuto sjednocení jsou stanoveny vzorce uvedené v příloze č. 10. Výsledné hodnoty 

jednotlivých indexů znázorňuje tabulka č. 23.  

Tabulka 23: Hodnoty výsledných indexů pro jednotlivé látky 

Posuzovaná látka ITSW ITUW ITB ITS IFR 

Chlór 4 4 4 3 0 

LPG 0 0 0 0 5 

9.4 Stanovení kategorií závažnosti dopadů na ŽP 

Definování kategorie závažnosti dopadů je vymezeno při přiřazení výsledného indexu 

ke konkrétnímu množství uniklé nebezpečné látky (tabulky viz příloha č. 10). Kategorie 

závažnosti dopadů jsou rozděleny do pětistupňové škály (A – E) s určením významu: 

 A – zanedbatelný dopad na danou složku ŽP, 

X X 

X 

X 
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 B – malý dopad na danou složku ŽP, 

 C – výrazný dopad na danou složku ŽP, 

 D – velmi výrazný dopad na danou složku ŽP, 

 E – maximální dopad na danou složku ŽP. 

Zde budou posuzovány dva scénáře, každý pro jeden druh látky: 

 Scénář č. 1 – Na rychlostní silnici dochází k havárii vozu přepravujícího 

tlakové sudy s chlórem. V každém sudu se nachází 600 kg zkapalněného 

chlóru. Při havárii dojde k proražení jednoho sudu o velikosti otvoru 50 mm a 

nastává kontinuální únik. Pomocí modelování programem ALOHA 

(kapitola 8.2.4) bylo zjištěno množství uniklé látky z definovaného sudu a to 

496 kg. 

 Scénář č. 2 – Na rychlostní silnici dochází k havárii cisternového vozidla 

přepravujícího LPG v množství 22 tun. Při havárii dochází k proražení cisterny 

a vzniku kontinuálního úniku z otvoru o velikosti 50 mm. Dle výše 

provedeného modelování (kapitola 8.2.2) bylo stanoveno uniklé množství, tedy 

19 293 kg. 

Stanovení výsledné míry závažnosti havárie v případě vzniku popsaných scénářů je 

uvedeno v tabulce č. 24. 

Tabulka 24: Kategorie závažnosti dopadů na ŽP dle jednotlivých scénářů 

Číslo scénáře Povrchová 

voda 

Podzemní 

voda 

Půdní 

prostředí 

Biota  Biota  

(hořlavá látka) 

1. B B B B -  

2. - - - - C 

9.5 Zhodnocení kapitoly 

Z výsledků provedené analýzy bylo zjištěno, že havárie vozu přepravujícího tlakové 

sudy se zkapalněným chlórem, při němž dojde k protržení jednoho sudu, bude mít malý dopad 

na všechny hodnocené složky životního prostředí. I přesto, že se jedná o látku hodnocenou 

poměrně vysokými indexy toxicity (zejména pro vodní prostředí) dosahuje závažnost dopadů 

havárie mírných hodnot. Důvodem je poměrně malé množství uniklé látky při tomto scénáři, 

které nebude životní prostředí nijak výrazně ohrožovat.  
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Jiná situace by ovšem nastala v případě, že by při havárii došlo k protržení 3 a více 

sudů. Zde by byla závažnost dopadů hodnocena písmenem C, tedy by měla havárie výrazný 

dopad na všechny hodnocené složky ŽP. Ovšem vzhledem k přísným technickým opatřením, 

za nichž je chlór přepravován, je tato varianta málo pravděpodobná. 

V případě vzniku havárie uvedené ve scénáři č. 2 by došlo k výraznému dopadu na 

biotickou složku ŽP, a to z důvodu, že se jedná o extrémně hořlavou směs. Předpokládaná 

velikost zasažené plochy je 1 – 10 ha. Ostatní složky by nebyly zasaženy, neboť toxické 

vlastnosti LPG jsou minimální. 
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10    Navrhovaná opatření 

Pro omezení rizika vzniku havárie vozu přepravující nebezpečné látky v dané oblasti 

byla navrhnuta tato opatření: 

 U silniční dopravy lze vysledovat, že dopravní nehody jsou často soustředěny 

na určitých místech. Je možné uvést, že 30 – 40 % dopravních nehod se stane 

na pouhých 3 % silniční sítě. Je tedy důležité tato místa vyhledat. Konkrétně je 

navrhnuto zpracovat metodiku identifikace rizikových míst přímo pro nákladní 

automobily přepravující nebezpečné látky, která by zohledňovala jejich 

specifické vlastnosti. Stanovit jaká rizika se na silnicích pro tyto vozy 

vyskytují, tedy co může způsobit jejich vážnou dopravní nehodu. Na základě 

toho by bylo možné provést efektivnější zmapování rizikových úseků pro 

vozidla přepravující nebezpečný náklad. Následně u těchto míst zajistit 

provedení přídavných dopravních opatření a na tato místa řidiče dopředu 

upozornit. Například dopravními značkami či vytvořením mapového serveru, 

který by taková místa evidoval. 

 K efektivnějšímu předcházení rizik, zajistit určitou míru spolupráce 

jednotlivých odborů zabývajících se touto problematikou, tedy odboru 

životního prostředí, odboru silniční dopravy, celní policie a základních složek 

integrovaného záchranného systému. 

 Stanovit povinnost celobarevného označení cisteren podle druhu přepravované 

látky (například hořlavé látky červenou barvou, toxické látky modrou barvou, 

potraviny barvou bílou, apod.). A to z důvodu, že při dopravní nehodě, jejímž 

účastníkem je automobilová cisterna, nemusí být vždy lidem nacházejícím se 

v blízkosti havárie ihned jasné, jaké látky jsou v cisterně uloženy (nápis na 

boku cisterny může být z důvodů havárie nečitelný a běžný občan se 

v kódovém označení nebezpečných látek bude jen těžko orientovat). Tedy lidé 

mohou pochybovat, zda jít poskytnout první pomoc, či zda se od místa havárie 

co nejrychleji vzdálit. Dále by tato úprava mohla vzbudit respekt ostatních 

řidičů, aby se více věnovali řízení vozidla, apod.  
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 Ovšem zásadním krokem je zde stanovení zákonné povinnosti přepravce 

nahlásit trasy, druh a množství přepravovaných nebezpečných látek. Následně 

na zjištěných přepravních trasách stanovit dle výše navrhovaného opatření 

místa nebezpečná pro tyto vozy, na kterých by bylo možné provádět adekvátní 

analýzy rizik a v případě překroční přijatelnosti rizika nařídit trasu objízdnou či 

pro tato místa stanovit zóny ohrožení dle jednotlivých přepravovaných látek a 

zanést do havarijního plánu kraje. 
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11    Závěr 

V této diplomové práci bylo posuzováno nebezpečí plynoucí ze silniční přepravy 

nebezpečných látek na Olomoucku. Hlavním cílem práce bylo zmapovat nebezpečné silniční 

úseky v této oblasti a následně stanovit jaké dopady by měla havárie vozu přepravujícího 

nebezpečné látky pro obyvatelstvo a jaké dopady by mohly vzniknout pro životní prostředí. 

Tedy v kapitole číslo 3 byl sepsán přehled základních právních předpisů, zabývajících se 

silniční přepravou a v následující části byly popsány zásadní body dohody ADR, podle nichž 

je silniční přeprava nebezpečných látek uskutečňována.  

V kapitole číslo 5 bylo popsáno zvolené území a uvedeny nebezpečné látky, které se 

dle HZS Olomouckého kraje [22] na území nejčastěji vyskytují. Za účelem nalezení 

rizikových úseků silniční sítě, bylo posuzováno všech 6 měst nacházejících se ve zvolené 

oblasti. Důvodem zvolení měst, je vysoká hustota zalidnění a tudíž předpoklad, že by havárie 

vozu přepravujícího nebezpečné látky v těchto městech měla na obyvatelstvo nejhorší dopad. 

Byla vyhledána místa, kde docházelo k opakovanému vzniku dopravních nehod. V užším 

výběru byla následně hodnocena místa pomocí vybraných ukazatelů dopravní nehodovosti. 

Na základě tohoto postupu byl jako poměrně nebezpečný úsek stanoven průjezd městem 

Olomoucí po silnici 1/35 a konkrétní nejrizikovější místo křižovatka silnic 1/35, 1/46 a 1/55. 

Jako nebezpečný úsek, na kterém by mohlo dojít k nejhoršímu dopadu na životní prostředí, 

byly zvoleny komunikace procházející nebo bezprostředně sousedící s CHKO Litovelské 

Pomoraví. 

Ke stanovení scénářů a pravděpodobností možné havárie byla zvolena holandská 

metodika QRA. Z důvodu neexistence evidence údajů o druhu a množství přepravovaných 

nebezpečných látek na konkrétních silnicích, byly převzaty hodnoty pravděpodobnosti vzniku 

havárie pro různé typy silnic v Holandsku. Následné modelování zvolených scénářů bylo 

provedeno softwarovým programem ALOHA 5.4.2., pomocí něhož byly stanoveny zóny 

ohrožení pro vybrané látky, které byly zaneseny do mapy a stanoveny jejich možné dopady. 
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Pro posouzení dopadů možné havárie na životní prostředí v uvedené CHKO byla 

aplikována metodika H&V index, která umožňuje stanovit závažnost dopadů na jednotlivé 

složky ŽP. Výstupem této metodiky bylo zjištění, že ačkoli byla zvolena nejnáchylnější oblast 

v hodnoceném území, přeprava zkapalněného chlóru pomocí tlakových sudů nepředstavuje 

pro životní prostředí nikterak velké riziko, neboť případná havárie tohoto vozu by měla pouze 

malý dopad na všechny hodnocené složky prostředí. Výsledkem hodnocení závažnosti dopadů 

při havárii cisterny s LPG je vznik výrazného dopadu na biotickou složku prostředí, naproti 

tomu by nedošlo k ohrožení povrchové a podzemní vody a ani půdního prostředí. 

Následně byla navržena opatření pro možné řešení daného problému. Z nichž jako 

nejpodstatnější bylo uvedeno stanovení povinnosti přepravců hlásit trasy, druh a množství 

přepravovaných látek. Neboť bude-li docházet ke zvyšování objemu přepravy nebezpečných 

látek, bude třeba neustále zlepšovat bezpečnostní opatření. 

Přínosem této diplomové práce je zmapování měst s uvedením a zakreslením míst, v 

nichž dochází k opakovaným dopravním nehodám. Také mohou být využity výstupy 

modelování pro uvedené nebezpečné látky. 
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Příloha č. 1 – Vzory bezpečnostních značek s uvedením jejich významu 

Číslo 

podtřídy 
Vzor bezpečnostní značky Charakteristika nebezpečí 

TŘÍDA 1 – VÝBUŠNÉ LÁTKY A PŘEDMĚTY  

1.1, 

1.2, 

1.3, 
 

1.1 látky schopné hromadného výbuchu 

1.2 látky ohrožující rozletem, které nejsou 

schopné hromadného výbuchu 

1.3 látky ohrožující prudkým ohněm, bez 

nebezpečí hromadného výbuchu 

1.4, 

1.5, 

1.6, 

 

1.4 látky, které při zážehu nebo vznícení 

vykazují jen malé nebezpečí výbuchu, 

1.5 látky velmi necitlivé, schopné 

hromadného výbuchu, 

1.6 předměty extrémně necitlivé, neschopné 

hromadného výbuchu, 

TŘÍDA 2 – PLYNY 

2.1 

 

Hořlavé plyny (nebezpečí ohně, výbuchu, 

mohou způsobit popáleniny či omrzliny, 

mohou být pod tlakem) 

2.2 

 

Nehořlavé, netoxické plyny (nebezpečí 

udušení, mohou způsobit omrzliny, mohou být 

pod tlakem) 

2.3 

 

Toxické plyny (nebezpečí otravy, mohou 

způsobit popáleniny nebo omrzliny, mohou být 

pod tlakem) 
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TŘÍDA 3 – HOŘLAVÉ KAPALINY 

3 

 

Hlavní nebezpečí – hořlavost. 

Vedlejší nebezpečí – toxicita, žíravost, 

schopnost ohrozit vodní zdroje, schopnost 

rozpouštět tuky. 

TŘÍDA 4.1 – HOŘLAVÉ TUHÉ LÁTKY, SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ 

LÁTKY A ZNECITLIVĚNÉ TUHÉ VÝBUŠNÉ LÁTKY 

 

 

Hlavní nebezpečí – hořlavost, může dojít ke 

vznícení (teplem, jiskrami, plamenem). 

Vedlejší nebezpečí – toxicita, žíravost, mohou 

ohrozit vodní zdroje, nebezpečí výbuchu 

prachů. 

TŘÍDA 4.2 – SAMOZÁPALNÉ LÁTKY 

 

 

Hlavní nebezpečí - samovznětlivost.  

Vedlejší nebezpečí – prudká reakce při styku 

s vodou, za vzniku zápalných plynů, toxicita, 

žíravost. 

TŘÍDA 4.3 – LÁTKY, KTERÉ PŘI STYKU S VODOU VYVÍJEJÍ HOŘLAVÉ PLYNY 

 

 

Při kontaktu s vodou možnost vznícení a 

vznikají hořlavé a toxické plyny. Možná 

prudká explozivní reakce. 

TŘÍDA 5.1 – LÁTKY PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ 

 

 

Látky podporují hoření za vývinu velkého 

množství tepla. Nebezpečí výbuchu. 

TŘÍDA 5.2 – ORGANICKÉ PEROXIDY 

 

 

Při zvýšených teplotách nebo styku s látkami 

jako jsou kyseliny, sloučeniny těžkých kovů a 

aminy, nebo při třesení představují nebezpečí 

exotermického rozkladu.  



69 

 

TŘÍDA 6.1 – TOXICKÉ LÁTKY 

 

 

Při vdechnutí, pozření či vstřebání může 

poškodit zdraví nebo způsobit smrt. Nebezpečí 

pro vodní zdroje a kanalizace. 

TŘÍDA 6.2 – INFEKČNÍ LÁTKY 

 

 

Při vdechnutí či kontaktu nebezpečí infekce. 

Nebezpečí pro vodní zdroje a kanalizace. 

TŘÍDA 7 – RADIOAKTIVNÍ LÁTKY 

 

 

Nebezpečí absorpce a vnějšího ozáření. 

TŘÍDA 8 – ŽÍRAVÉ LÁTKY 

 

 

Látky napadající epitel pokožky nebo sliznice. 

Nebezpečí poškození materiálů. 

TŘÍDA 9 – JINÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY A PŘEDMĚTY 

 

 

Látky nespadající do jiných tříd, které 

představující při přepravě nebezpečí. 
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Příloha č. 2 – Označování vozidel pro přepravu nebezpečných látek 

 Způsob označení vozidel přepravujících kusy v kontejnerech obecnou 

výstražnou tabulkou: 

 

 Způsob označení vozidla přepravujícího volně ložené nebezpečné látky: 

 

 Způsob označení vozidel přepravujících jednu nebezpečnou látku v cisterně: 

 

 Způsob označení vozidel přepravujících více nebezpečných látek v cisterně: 

 

 Způsob označení vozidel přepravujících látky zahřáté nad 100 °C: 
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Příloha č. 3 – Mapa silniční sítě zvolené oblasti 
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Příloha č. 4 – Evropská síť mezinárodních silnic v ČR 
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Příloha č. 5 – Objekty a podniky s NL na území okresu Olomouc 

Seznam podniků podle jednotlivých obcí, s uvedením nebezpečných látek, které se v nich 

nacházejí: 

Obec  Název objektu Druh látky 

Olomouc OLMA, a. s. Amoniak 

Olomouc FARMAK, a.s.  Amoniak 

Olomouc Nestlé Česko, s. r. o. Amoniak 

Olomouc Zimní stadion Amoniak 

Olomouc Ahold CR, a. s. Amoniak 

Olomouc Plavecký bazén Chlór 

Olomouc Úpravna vody Chlór 

Olomouc Aquapark Chlór 

Olomouc Plynomont, s. r. o. LPG 

Olomouc Primagas, s. r. o. LPG 

Olomouc Tomegas, s. r. o. LPG 

Olomouc Dalkia  ČR, a. s. Hydroxid sodný, 

lehké topné oleje, 

Chlorid železitý, 

nafta 

Olomouc Brenntag ČR, s. r. o. Etanol 

Litovel Úpravna vody Chlór 

Litovel Pivovar Litovel, a. s. Amoniak 

Uničov Zimní stadion Amoniak 

Uničov Úpravna vody Chlór 

Šternberk Zimní stadion Amoniak 

Drahanovice Čerpací stanice LPG LPG 

Horka nad Moravou Vitogaz ČR, s. r. o. LPG 

Medlov Melites, s. r. o. Amoniak 

Nenakonice Úpravna vody Chlór 

Příkazy Úpravna vody Chlór 
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Zobrazení jednotlivých podniků na mapě oblasti: 
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Příloha č. 6 – Mapa města Olomouce s vyznačením uvedených míst 
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Příloha č. 7 – Mapy dalších měst v oblasti s označením uvedených míst 

Město Litovel: 

 

Město Šternberk: 
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Město Uničov: 

 

Město Moravský Beroun: 
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Město Velká Bystřice: 
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Příloha č. 8 – Mapa CHKO Litovelské Pomoraví s vyznačením modelového příkladu 
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Příloha č. 9 – Grafické a textové hodnoty modelování scénářů programem ALOHA 

Modelování požáru typu Jet Fire: 

 

 

 
SITE DATA: 
   Location: OLOMOUC, ČESKÁ REPUBLIKA 
   Building Air Exchanges Per Hour: 0.49 (sheltered single storied) 
   Time: April 18, 2012  1500 hours ST (user specified) 
 
 CHEMICAL DATA: 
   Chemical Name: PROPANE                   Molecular Weight: 44.10 g/mol 
   AEGL-1 (60 min): 5500 ppm   AEGL-2 (60 min): 17000 ppm   AEGL-3 (60 min): 33000 ppm 
   IDLH: 2100 ppm     LEL: 21000 ppm      UEL: 95000 ppm 
   Ambient Boiling Point: -42.7° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 
 
 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 3.2 meters/second from SW at 3 meters 
   Ground Roughness: urban or forest       Cloud Cover: 5 tenths 
   Air Temperature: 18° C             Stability Class: D 
   No Inversion Height                      Relative Humidity: 50 % 
 
 SOURCE STRENGTH: 
   Leak from hole in horizontal cylindrical tank  
   Flammable chemical is burning as it escapes from tank 
   Tank Diameter: 2.4 meters                Tank Length: 11.06 meters 
   Tank Volume: 50.0 cubic meters 
   Tank contains liquid                     Internal Temperature: 18° C 
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   Chemical Mass in Tank: 22 tons          Tank is 79 % full 
   Circular Opening Diameter: 0.05 meters 
   Opening is 0.8 meters from tank bottom 
   Max Flame Length: 29 meters             Burn Duration: 24 minutes 
   Max Burn Rate: 1,910 kilograms/min 
   Total Amount Burned: 19,293 kilograms 
   Note: The chemical escaped from the tank and burned as a jet fire. 
 
 THREAT ZONE:  
   Threat Modeled: Thermal radiation from jet fire 
   Red: 47 meters --- (10.0 kW/(sq m) = potentially lethal within 60 sec) 
   Orange: 67 meters --- (5.0 kW/(sq m) = 2nd degree burns within 60 sec) 
   Yellow: 104 meters --- (2.0 kW/(sq m) = pain within 60 sec) 

Modelování exploze typu BLEVE: 

 

 

 
SITE DATA: 
   Location: OLOMOUC, ČESKA REPUBLIKA 
   Building Air Exchanges Per Hour: 0.49 (sheltered single storied) 
   Time: April 18, 2012  1500 hours ST (user specified) 
 
 CHEMICAL DATA: 
   Chemical Name: PROPANE                   Molecular Weight: 44.10 g/mol 
   AEGL-1 (60 min): 5500 ppm   AEGL-2 (60 min): 17000 ppm   AEGL-3 (60 min): 33000 ppm 
   IDLH: 2100 ppm      LEL: 21000 ppm       UEL: 95000 ppm 
   Ambient Boiling Point: -42.7° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 
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 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 3.2 meters/second from SW at 3 meters 
   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 
   Air Temperature: 18° C                  Stability Class: D 
   No Inversion Height                      Relative Humidity: 50% 
 
 SOURCE STRENGTH: 
   BLEVE of flammable liquid in horizontal cylindrical tank  
   Tank Diameter: 2.4 meters                Tank Length: 11.06 meters 
   Tank Volume: 50.0 cubic meters 
   Tank contains liquid                    
   Internal Storage Temperature: 18° C 
   Chemical Mass in Tank: 22 tons          Tank is 79 % full 
   Percentage of Tank Mass in Fireball: 100% 
   Fireball Diameter: 157 meters            Burn Duration: 11 seconds 
 
 THREAT ZONE:  
   Threat Modeled: Thermal radiation from fireball 
   Red: 363 meters --- (10.0 kW/(sq m) = potentially lethal within 60 sec) 
   Orange: 512 meters --- (5.0 kW/(sq m) = 2nd degree burns within 60 sec) 
   Yellow: 799 meters --- (2.0 kW/(sq m) = pain within 60 sec) 

Modelování úniku chóru: 
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SITE DATA: 
   Location: OLOMOUC, ČESKA REPUBLIKA 
   Building Air Exchanges Per Hour: 0.49 (sheltered single storied) 
   Time: April 18, 2012  1500 hours ST (user specified) 
 
 CHEMICAL DATA: 
   Chemical Name: CHLORINE                  Molecular Weight: 70.91 g/mol 
   AEGL-1 (60 min): 0.5 ppm   AEGL-2 (60 min): 2 ppm   AEGL-3 (60 min): 20 ppm 
   IDLH: 10 ppm 
   Ambient Boiling Point: -34.6° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 
 
 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 3.2 meters/second from SW at 3 meters 
   Ground Roughness: urban or forest       Cloud Cover: 5 tenths 
   Air Temperature: 18° C                   Stability Class: D 
   No Inversion Height                      Relative Humidity: 50% 
 
 SOURCE STRENGTH: 
   Leak from hole in horizontal cylindrical tank  
   Non-flammable chemical is escaping from tank 
   Tank Diameter: 0.8 meters                Tank Length: 1 meters 
   Tank Volume: 0.50 cubic meters 
   Tank contains liquid                     Internal Temperature: 18° C 
   Chemical Mass in Tank: 600 kilograms 
   Tank is 84% full 
   Circular Opening Diameter: 0.05 meters 
   Opening is 0.27 meters from tank bottom 
   Release Duration: 1 minute 
   Max Average Sustained Release Rate: 8.27 kilograms/sec 
      (averaged over a minute or more)  
   Total Amount Released: 496 kilograms 
   Note: The chemical escaped as a mixture of gas and aerosol (two phase flow). 
 
 THREAT ZONE:  
   Model Run: Heavy Gas  
   Red: 342 meters --- (430 ppm) 
   Orange: 775 meters --- (100 ppm) 
   Yellow: 1.1 kilometers --- (50 ppm) 
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Příloha č. 10 – Tabulky a vzorce metodiky H&V index 

Tabulka č. 1.1 – Hodnocení toxicity LC50 inhalačně pro krysy za 4 hodiny 

 

 

 

Tabulka 1.2 – Posouzení fyzikálních vlastností látky 

Tabulka 1.3 – Stanovení indexů toxické nebezpečnosti látky pro biotickou složku prostředí 

LC50 pro krysu za 4 hodiny inhalačně v ppm Kód toxicity 

0,01 – 0,1 8 

0,1 – 1 7 

1 – 10 6 

10 – 100 5 

100 – 1 000 4 

1 000 – 10 000 3 

10 000 – 100 000 2 

Fyzikální vlastnosti  Kód fyzikálních vlastností 

Plyn zkapalněný chladem s bodem varu < 245 K 4 

Plyn zkapalněný tlakem s bodem varu < 265 K 4 

Plyn zkapalněný chladem s bodem varu > 245 K 3 

Plyn zkapalněný tlakem s bodem varu > 265 K 3 

Kapalina, tlak par při 20°C 0,05 – 0,3 bar 3 

Kapalina, tlak par při 20°C 0,3 – 1 bar 3 

Kapalina, tlak par při 20°C  < 0,05 bar 1 

Součet kódů Třída toxicity TB 

10 Extrémně vysoká 5 

9 Velmi vysoká 4 

8 Vysoká 3 

7 Střední  2 

6 Nízká 1 
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Tabulka 1.4 – Posouzení toxicity pro půdu: 

Toxicita pro vodní organismy Kód toxicity 

Extrémně toxické 

EC50 (48 hodin, dafnie)< 0,1 mg/l 

5 LC50 (96 hodin, ryby)< 0,1 mg/l 

IC50 (72 hodin, řasy)< 0,1 mg/l 

Silně toxické 

 

EC50 (48 hodin, dafnie) = 0,1 - 1 mg/l 

4 LC50 (96 hodin, ryby) = 0,1 - 1 mg/l 

IC50 (72 hodin, řasy) = 0,1 - 1 mg/l 

Toxické 

EC50 (48 hodin, dafnie) = 1 - 10 mg/l 

3 LC50 (96 hodin, ryby) = 1 - 10 mg/l 

IC50 (72 hodin, řasy) = 1 - 10 mg/l 

Středně toxické 

EC50 (48 hodin, dafnie) = 10 - 100 mg/l 

2 LC50 (96 hodin, ryby) = 10 - 100 mg/l 

IC50 (72 hodin, řasy) = 10 - 100 mg/l 

Málo toxické 

EC50 (48 hodin, dafnie) >100 mg/l 

1 LC50 (96 hodin, ryby) > 100 mg/l 

IC50 (72 hodin, řasy) > 100 mg/l 

Tabulka 1.5 – Posouzení toxicity látky pro vodní prostředí 

Toxicita LC50 pro vodní organismy (ryby) za 96 hodin Kód toxicity A 

Extrémně toxické < 0,1 mg/l 5 

Silně toxické 0,1 - 1 mg/l 4 

Toxické  1 - 10 mg/l 3 

Středně toxické 10 - 100 mg/l 2 

Málo toxické > 100 mg/l 1 

Tabulka 1.6 – Posouzení fyzikálních vlastností látky 

Fyzikální vlastnosti  Kód B 

Rozpustnost (> 100 mg/l) 4 

Kapalina 4 

Tenze par > 0,3 bar, při 20°C 2 

Ostatní  1 

Tabulka 1.7 – Stanovení indexu toxické nebezpečnosti látky pro vodní prostředí 

Součet kódů A + B Třída toxicity TW 

> 7 Extrémně vysoká 5 

7 Velmi vysoká 4 

6 Vysoká 3 

5 Střední  2 

< 5 Nízká 1 
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Tabulka 1.8 - Posouzení fyzikálně – chemických vlastností látky 

 

 

Tabulka č. 2.1 – Stanovení indexu zranitelnosti povrchových vod 

Tekoucí Stojaté 

Parametr ISW Parametr ISW 

Hraniční a příhraniční 4 Vodárenské 5 

Dešťová kanalizace, příkopy 3 Rašeliniště a mokřady 4 

Ostatní vodní toky 3 Pinky a zatopené těžební jámy 3 

Kanalizace ústící do ČOV 3 Ostatní 2 

 Sedimentační pole, odkaliště 1 

Tabulka 2.2 – Hodnocení horninového prostředí kolektoru a rizika znečištění 

Fyzikální vlastnosti látky FR 

Hořlavý plyn zkapalněný tlakem 5 

Hořlavá kapalina, tlak par  ≥ 0,3 bar při 20
°
C 4 

Hořlavý plyn pod tlakem 3 

Hořlavý plyn zkapalněný chladem 2 

Hořlavá kapalina, tlak par < 0,3 bar při  20
°
C  1 

Typ zvodnění a charakteristika horninového prostředí 

kolektoru 
Riziko znečištění 

Bodové 

ohodnocení 

Průlinové v nezpevněných převážně štěrkopísčitých a 

písčitých sedimentech, s hydraulickou spojitostí a 

povrchovým tokem 

 

 

Velmi vysoké 5 

Průlinové  v nezpevněných převážně v štěrkopísčitých  

sedimentech, bez hydraulické spojitostí s povrchovým 

tokem 

 

Vysoké 4 

Krasově puklinové až krasové Vysoké 4 

Výrazně puklinové, popř. průlinově puklinové, 

s průlinovým oběhem v zóně zvětrávání a v písčitém až 

hlinitopísčitém kvartérním pokryvu 

Střední 3 

Nepravidelné střídání průlinových převážně jemně 
písčitých až jílovito písčitých kolektorů a izolátorů 

Nízké až střední, 

proměnlivé 
2 

Nepravidelné střídání nevýrazně puklinových případně 

průlinově – puklinových kolektorů ve zpevněných 

sedimentech, s průlinovým oběhem proměnlivého 

charakteru v zóně zvětrávání a kvartérním pokryvu 

Nízké 1 



87 

 

Tabulka č. 2.3 – Charakteristika pokryvu 

Charakteristika pokryvu Bodové ohodnocení 

Území bez pokryvu nebo s propustnou pokryvnou vrstvou 5 

Prostředí s nevyhraněnou hydrogeologickou funkcí: haldy, navážky, 

plošné deponie apod. 
4 

Rozsah málo propustných pokryvných vrstev s ochranným účinkem 

proti postupu znečištění s povrchu 
3 

Rozsah málo propustných až nepropustných antropogenních 

navážek, složených většinou z jílů 
2 

Rozsah plošně souvislého stropního izolátoru s výrazným ochranným 

účinkem proti postupu znečištění s povrchu 
1 

Tabulka č. 2.4 – Stupeň ochrany 

Stupeň ochrany Bodové ohodnocení 

PHO 1. stupně 5 

PHO 2. stupně – vnitřní  4 

PHO 2. stupně – vnější  3 

PHO 2. stupně – bez rozlišení 3 

CHOPAV 2 

PHO nevyhlášeno 1 

Tabulka č. 2.5 – Vodohospodářský význam kolektoru 

Vodohospodářský význam – předpoklady využití podzemní vody Bodové ohodnocení 

Velké soustředěné odběry regionálního významu  

(velké skupinové vodovody) 

5 

Soustředěné odběry menšího regionálního významu  

(menší skupinové vodovody) 

4 

Větší odběry pro místní zásobování (menší obce) 3 

Menší odběry pro místní zásobování (jednotlivé domy) 2 

Jednotlivé malé odběry pro místní (individuální) zásobování při 

omezené spotřebě 

1 
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Tabulka č. 2.6 – Stupnice zranitelnosti podzemních vod 

Index IUW Míra zranitelnosti Součet bodů 

1 Zanedbatelná zranitelnost < 6 

2 Malá zranitelnost 6 – 10 

3 Průměrná zranitelnost 11 – 14 

4 Vysoká zranitelnost 15 - 18 

5 Velmi vysoká zranitelnost > 18 

Tabulka č. 2.7 - Stanovení indexu zranitelnosti půdního prostředí 

Kategorie půd Půdní druh Půdní typ IS 

Neodolné Lehké 21, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39 5 

Silně náchylné 

Lehké 04, 05, 17, 24, 25, 26, 28 

4 
Střední 

29, 33, 35, 38, 40 41, 48, 50, 51, 52, 55, 58, 

62, 64, 65, 67, 68, 75, 76 

Náchylné 
Střední 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 49 3 

Těžké 53, 56, 59, 60, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74 

Slabě náchylné 
Střední 01, 02, 03, 08, 09, 18, 19 

2 
Těžké 54, 57, 61 

Odolné Těžké 06, 07, 20 1 

Tabulka č. 2.8 – Hodnotící tabulka biotických složek prostředí 

Parametr biotických složek krajiny IB 

ZCHÚ, ÚSES, přírodní a prioritní stanoviště 5 

Lokality s chovem hospodářských zvířat 4 

Lesy, sady, vinice, chmelnice 4 

Zahrady 3 

Obhospodařovaná zemědělská půda 2 

Neobhospodařovaná zemědělská půda 1 

 Vzorce pro výpočet syntézy indexů nebezpečnosti a zranitelnosti prostředí: 

  )(T ;)(Imax 3
WSW SSWWTSW IITI   

 )(T 3 W SUWTUW III   

 )(T B BTB II   

)(T S STS II   

)(F R BFR II   
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Stanovení kategorie závažnosti havárie při úniku toxické látky pro povrchové vody: 

 Množství toxické látky uniklé do povrchových vod [t] 

< 1 1 - 10  10 - 50 50 - 200 > 200 

I S
W

 

1 A A B B C 

2 A B C C D 

3 B C C D E 

4 B C D E E 

5 C D E E E 

Stanovení kategorie závažnosti havárie při úniku toxické látky pro podzemní vody: 

 Množství toxické látky uniklé do hydrogeologického prostředí [t] 

< 1 1 - 10  10 - 50 50 - 200 > 200 

I T
U

W
 

1 A A B B C 

2 A B C C D 

3 B C C D E 

4 B C D E E 

5 C D E E E 

Stanovení kategorie závažnosti havárie při úniku toxické látky pro půdní prostředí: 

 Množství toxické látky uniklé do půdy [t] 

< 1 1 - 10  10 - 50 50 - 200 > 200 

I T
S
 

1 A A B B C 

2 A B C C D 

3 B C C D E 

4 B C D E E 

5 C D E E E 

Stanovení kategorie závažnosti havárie při úniku toxické látky pro biotickou složku prostředí: 

 Množství uniklé látky [t] 

< 1 1 - 5  5 - 10 10 -50 50 - 200 > 200 

I T
B
 

1 A A A B C C 

2 A B B B C D 

3 B C C C D D 

4 B C D D E E 

5 C D E E E E 
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Stanovení kategorie závažnosti havárie účinkem hořlavé látky pro biotickou složku prostředí: 

 Množství toxické látky uniklé do půdy [t] 

< 1 1 - 5  5 - 10 10 -50 50 - 200 > 200 

I F
R
 

1 A A A B B C 

2 A A A B C C 

3 A A B C C C 

4 A A A B C D 

5 A B B C D E 

 

 

 


