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PROCHÁZKOVÁ D.: Bezpečnost lidského systému. Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství v Ostravě, 2007.  

Cílem této publikace je shrnout poznání v předmětné oblasti a popsat základní nástroje 

k zajištění bezpečnosti. Kniha dále poskytuje určitý teoretický základ pro krizové řízení. 

Soustřeďuje se na popis a charakteristiky metod rizikové analýzy. 
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Chemické havárie.  1. Vydání, MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

ČR, Praha, 2009. 

 Publikace shrnuje aktuální poznatky, informace a uvádí přehled právních norem           

a  předpisů k chemickým haváriím a prevenci havárií a vazby mezi nimi. Vymezuje hlavní 

rizika chemických látek při haváriích. V samostatné části se pak věnuje prevenci 

závažných havárií a pravidlům chování obyvatelstva při haváriích.  

 

ADR 2011 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. 

 Dohoda ADR stanovuje a třídí nebezpečné látky a předměty podle jejich 

nebezpečných vlastností, stanoví podmínky k jejich přepravě, značení a balení. Určuje 

způsob a používání stanovených průvodních dokladů.  
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 Publikace je věnována zákonu o chemických látkách a chemických přípravcích, 

přepravě nebezpečných věcí. Zabývá se účinky nebezpečných látek na lidský organismus. 

Řeší havárie s únikem nebezpečných látek a dopravní havárie.  
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1 Úvod 

V České republice je k přepravě nebezpečných věcí využívána především železniční    

a silniční přeprava. Vzhledem k tomu, že nehodovost v silniční dopravě je mnohem vyšší než 

u přepravy železniční, je zde i vyšší riziko nehody vozidla, které přepravuje nebezpečné věci. 

V rámci této přepravy může také dojít k havárii. To znamená, že přepravovaná nebezpečná 

látka začne samovolně unikat z obalu nebo nádoby do okolí.  

 Pokud k takové události dojde, je nutné učinit nezbytná opatření, aby se zabránilo 

úniku nebezpečných látek, aby došlo ke snížení ohrožení osob pohybujících se v blízkosti 

havárie a zároveň, aby se snížilo poškození životního prostředí.  

 Proto je bezpečnost silničního provozu celospolečenským tématem. Její význam roste 

v souvislosti s úrovní technické a sociální vyspělosti společnosti a také se stále se zvyšujícími 

požadavky na mobilitu. Infrastruktura v České republice není z pohledu bezpečnosti provozu 

dostatečně zabezpečena. Jednou z oblastí kvalitnějšího řešení tohoto problému je dostatečné 

zabezpečení silničních tunelů. Tunely jsou všeobecně řazeny mezi nejvíce ohrožené úseky 

komunikací. Nehoda uvnitř tunelové trouby může mít katastrofické následky na životy lidí, 

majetek a také životní prostředí.    Při průjezdu silničním tunelem si musíme uvědomit možná 

rizika spojená s dopravní nehodou v tunelu a nebezpečí spojená se vznikem požáru.  Snížit 

možnost dopravní nehody v tunelu můžeme akceptováním určitých pravidel, jako například 

dodržovat předepsanou rychlost, nepředjíždět, pokud je v jednom směru pouze jeden jízdní 

pruh, nezastavovat, necouvat, neotáčet se, sundat sluneční brýle apod.  

Většina nehod, ke kterým v tunelu došlo, byla způsobena selháním lidského faktoru. 

Už samotný vjezd do tunelu může u řidiče vyvolat jisté problémy jako je pocit klaustrofobie, 

problémy s viditelností za šera, strach z chycení do pasti (ohraničený prostor), ztráta 

orientace. V tunelu může dojít k požáru jako k následku dopravní nehody nebo od požáru 

dopravního prostředku, jež má určitou technickou závadu. K požáru ale může dojít i díky 

požáru v technologických částech tunelu.  

Mezi nestandardní způsoby havárií lze zařadit násilné útoky, násilné kriminální činy, 

organizovaný zločin, ale i teroristický útok. Mezi typická kritická místa, jako místa možného 

útoku, lze zařadit obchodní centra, letiště, stadiony, parkoviště, nádraží, místa s velkým 

množstvím osob zdržujících se na jednom místě, místa s velkým počtem dopravních 
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prostředků. K takovým místům může patřit i silniční tunel jako možný objekt útoku. 

Objektem útoku se může stát i automobil přepravující nebezpečné věci.   

Cílem diplomové práce je hodnocení rizik přepravy nebezpečných látek na vybraném 

silničním úseku Vratimov - Bílovec, principy na snižování rizik v rámci přepravy 

nebezpečných látek a návrhy na zabezpečení přepravních jednotek.  

V úvodu diplomové práce jsou uvedeny základní právní předpisy vztahující se 

k přepravě nebezpečných věcí, základní pojmy k problematice hodnocení rizik havárií. Dále 

jsou nastíněny počátky dopravního podnikání, které sahají až do 16. století. Jsou uvedeny 

některé nehody, ke kterým došlo v evropských tunelech v 90. létech 20. století a vybrané 

havárie cisteren a vozidel v České republice.  V další části jsou rizika a bezpečnostní hrozby 

při přepravě nebezpečných látek, jako například rizika způsobená technickou závadou, rizika 

sociální, environmentální, rizika spojená s násilnými činy (terorismus, uložení nástražného 

výbušného systému). Následuje případová studie analýzy rizik havárií při přepravě 

bezpečných látek. K provedení analýzy jsou zvoleny metody: Ishikawův diagram příčin         

a následků, strukturovaná metoda FMEA, pomocí které jsou analyzovaná rizika z hlediska 

strukturálního a procesního a rizika v tunelu. Na tyto metody navazuje postup k hledání 

možných dopadů vybraných havarijních situací – analýza „What if“. K provedení případové 

studie havárie cisterny s LPG je zvolen program ALOHA, který nám vyhodnocuje výsledky 

jak v textové podobě, tak i v grafické podobě.  

V závěru diplomové práce jsou uvedena doporučení a opatření k jednotlivým 

rizikovým faktorům, návrh na provádění preventivních bezpečnostních prohlídek a návrhy na 

zabezpečení přepravních jednotek.  
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2 Právní předpisy a základní pojmy  

 2.1 právní předpisy 

Základním předpisem v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici je „Evropská 

dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí“ – ADR. Byla přijata v září 1957 

v Ženevě. V České republice prováděna vyhláškou č.64/1987 Sb., novelizována sdělením 

Ministerstva zahraničních věcí č.17/2011 Sb. m. s., kterým se ruší sdělení č. 159/1997 Sb.,       

č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s., 

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

o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A“ - Všeobecná ustanovení týkající se 

nebezpečných látek  a předmětů“ a „Přílohy B“ - Ustanovení o dopravních prostředcích [5,27] 

Vybrané právní předpisy vztahující se k přepravě nebezpečných věcí po silnici:  

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

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

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 

zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla      

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla), v platném znění 

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

provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění 

Při provozování silniční dopravy je nutné dbát na dodržování zejména následujících předpisů: 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých 

předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady 

(EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, 

v platném znění  

 nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, v platném 

znění  
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 Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě AETR - 

(62/2010 Sb. m. s), v platném znění  

 Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě AETR - 

(82/2010 Sb. m. s), v platném znění  

 rozhodnutí Komise č. 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti 

týkajících se činností v silniční dopravě, v platném znění  

 vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, 

v platném znění  

 nařízení Rady (EHS) č. 881/1992, o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř 

Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím 

jednoho nebo více členských států, v platném znění  

 Nařízení EPaR (ES) č.1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se 

závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě, v platném 

znění 

 Nařízení EPaR (ES) č.1072/2009, o společných pravidlech pro přístup na trh 

mezinárodní silniční nákladní dopravy, v platném znění  

 Nařízení EPaR (ES) č.1073/2009, o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní 

trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006, v platném 

znění  

 Nařízení Komise (EU) č. 581/2010; o stanovení maximálních časových úseků pro 

stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče, v platném znění  

Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) -Vyhláška 

ministra zahraničních věcí č.11/1975, v platném znění. Pro Českou republiku vstoupil 

v platnost Dodatkový protokol CMR a to dne 13. července 2011, v platném znění. 

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

zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění  
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Zákon č.133/2001 Sb. – změna zákona o silničním provozu a změna některých dalších 

zákonů. Zákon, kterým se mění zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

ve znění pozdějších předpisů  

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

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění  

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

v platném znění  

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

Zákon č. 152/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony, v platném znění 

Rozhodnutí Komise 2011/26/EU ze dne 14. ledna 2011, kterým se členské státy podle 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí 

opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem K(2010) 9724), v platném znění 

 

Rozhodnutí Komise 2009/10/ES ze dne 2. prosince 2008, kterým se stanoví formulář pro 

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

závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (oznámeno pod číslem K(2008)7530), 

v platném znění  

Směrnice EU č. 2008/68/ES, o pozemní přepravě nebezpečných věcí, v platném znění 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008, tzv. nařízení GHS (Globálně 

harmonizovaný systém) o klasifikaci, označování a balení látek směsí, o změně a zrušení 

směrnic 67/548/EHS a 199/45/ES a o uměně nařízení (ES) č.1907/2006, v platném znění  

 

Další související právní předpisy:  

Zákon č.59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií, v platném znění.   

(prováděcí předpisy: NV č.254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek, Vyhláška 

č.255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii, Vyhláška 

http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/4890460A-CD70-4556-A157-168D9A2DC6DE/0/32011D0026odchylkyod200868ES.pdf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/4890460A-CD70-4556-A157-168D9A2DC6DE/0/32011D0026odchylkyod200868ES.pdf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/4890460A-CD70-4556-A157-168D9A2DC6DE/0/32011D0026odchylkyod200868ES.pdf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/7EDFE3B3-4953-4595-8802-8232AEA98E8D/0/32009D0010hlasenihavarii.pdf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/7EDFE3B3-4953-4595-8802-8232AEA98E8D/0/32009D0010hlasenihavarii.pdf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/7EDFE3B3-4953-4595-8802-8232AEA98E8D/0/32009D0010hlasenihavarii.pdf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/7EDFE3B3-4953-4595-8802-8232AEA98E8D/0/32009D0010hlasenihavarii.pdf
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č.256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií, Vyhláška č.103/2006 

Sb. o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu 

vypracování vnějšího havarijního plánu, Vyhláška č.250/2006 Sb. stanoví rozsah a obsah 

bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo 

B, vše v platném znění)   

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.  

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

(prováděcí předpisy: vyhláška č.219/2004 Sb. o zásadách správné laboratorní praxe, 

Vyhláška č.234/2004 Sb. o možném použití alternativního nebo odlišného názvu nebezpečné 

chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a o udělování výjimek na 

balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, Vyhláška 

č.232/2004 Sb., týká se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek         

a chemických přípravků, upravuje Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných 

chemických látek, v přílohách jsou uvedeny výstražné symboly a písemná označení 

nebezpečných vlastností v podobě R-vět a S-vět, Vyhláška č.139/2009 Sb. o omezení 

nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, stanoví konkrétní 

podmínky, za kterých mohou být chemické látky nebo přípravky uváděny na trh nebo 

používány, vše v platném znění, NV č.258/2001 Sb., kterým se mění NV č.25/1999 Sb., 

kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, 

způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných 

nebezpečných látek, v platném znění)  

Zákon č.345/2005 Sb., kterým se mění zákon č.356/2003 o chemických látkách a chemických 

přípravcích a o změně některých zákonů, v platném znění.  

Vyhláška č.460/2005 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu                     

k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, v platném znění.  

Nařízení vlády č. 264/2009 Sb. o bezpečnostních požadavcích na tunely delší než 500 metrů, 

v platném znění 
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2.2 Základní pojmy 

Analýza rizika - použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí, k odhadu rizika pro 

jednotlivce nebo pro obyvatelstvo, majetek a životní prostředí. [2, 3, 39] 

Bezpečnostní opatření – prostředky, které odstraňující nebezpečí nebo riziko snižují, 

prostředky snižující rizikovost. [2, 3, 39] 

Havárie – nežádoucí a do určité míry neovladatelná mimořádná událost antropogenního 

charakteru. [2, 3, 39] 

Hodnocení rizik  – je to proces, při  kterém  se utváří úsudek o přijatelnosti rizika na základě 

analýzy rizika. V úvahu se berou faktory, jako jsou např. sociálně ekonomická hlediska, 

hlediska vlivu na životní prostředí. [2, 3, 39] 

Management rizika – jedná se o uplatňování postupů a praktik managementu při řešení 

úkolů, hodnocení, analyzování a řízení rizik. [2, 3, 39] 

Mimořádná událost – škodlivé působení jevů a sil, které jsou vyvolány přírodními vlivy, 

činností člověka a rovněž havárie, které ohrožují zdraví a životy lidí, majetek či životní 

prostředí a tím pádem vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.  

Mimořádné události můžeme rozdělit: 

a) antropogenní mimořádné události (havárie s únikem radioaktivních látek, havárie 

v dopravě, únik ropných produktů, požár – způsobený činností člověka, havárie 

technologií – únik toxických látek, výbuchy, požáry, působení toxických odpadů na 

skládkách, chemizace zemědělství, emigrační vlny, terorismus, mezistátní konflikty, 

mechanické poruchy staveb, aj. 

b) přírodní mimořádné události (záplavy a povodně, svahové pohyby, bouřky, krupobití  

a přívalové deště, zemětřesení, teplotní inverze, propad zemských dutin, půdní eroze, 

magnetické anomálie, aj.) [2, 3, 39] 

Nebezpečí – vlastnost nebezpečné látky, fyzická nebo fyzikální situace, která vyvolává 

možnost vzniku závažné havárie. Je to určitá vlastnost látky, děje / jevu, může způsobit 

nepředpokládaný negativní jev. Mezi objekty můžeme zahrnout látky, materiály, technická 
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zařízení, v neposlední řadě také organizaci práce a jiné činnosti, které mohou nějakým 

způsobem ohrozit životy a zdraví lidí, poškodit životní prostředí nebo způsobit škody na 

majetku. [2, 3, 39] 

Nebezpečné věci - látky a předměty, jejichž přeprava je podle dohody ADR vyloučena, nebo 

připuštěna pouze za podmínek v ní stanovených. [2, 3, 39] 

Posouzení / posuzování rizika - odhad pravděpodobnosti a závažnosti možného zranění nebo 

poškození zdraví v určité nebezpečné situaci za účelem výběru vhodných bezpečnostních 

opatření.  

K tomu, aby riziko bylo účinně řízeno, musí být nejdříve poznáno a analyzováno. Z tohoto 

důvodu je analýza důležitá a užitečná: 

- k identifikaci zdrojů rizik a k stanovení vhodných opatření k jejich snížení 

- slouží k poskytování informací k rozhodovacím procesům 

- k splnění regulačních požadavků – právních předpisů  

Riziko – je to pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde 

za určitých okolností nebo během určité doby.  Je to kombinace pravděpodobnosti vzniku 

negativního jevu a jeho následku.  Dalo by se chápat jako relace mezi očekávanou                   

a předpokládanou ztrátou (škody na majetku, zdraví apod.) a neurčitostí uvažované ztráty 

(vyjádřenou pravděpodobností nebo četností výskytu). [2, 3, 39] 
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3 Problematika přepravy nebezpečných věcí  

3.1 Počátky dopravního podnikání  

Počátky dopravního podnikání spadají až do 16. století, kdy přeprava zboží přecházela 

do rukou formanů. Ani s nástupem železniční přepravy v druhé polovině 19. století nedošlo 

k úpadku silniční přepravy. Právě naopak, nároky rostly. Z formanství se postupně stalo 

spediční, nebo-li zasilatelské podnikání. V 80. letech se začaly objevovat první kryté vozy. 

Další možnost k rozvoji dostala automobilová doprava po první světové válce. V roce 1938 

mělo bývalé Československo skvěle vybudovanou síť nákladní automobilové dopravy 

s rozsáhlým vozovým parkem. V roce 1934 byla automobilová doprava soustředěna do 

provozu ČSD. V letech 1918 – 1945 začaly vznikat celosvětově známé značky automobilů 

jako například Jawa, Karosa, Tatra a v neposlední řadě také Škoda. Podrobnější vývoj 

silničního podnikání je uveden v Příloze č. 1. [30]  

  3.2 Značení dopravních prostředků, přepravní dokumentace, základní 

požadavky na dopravní jednotky a jejich vybavení, školení osádky, značení 

nebezpečných látek 

Vozidla, která přepravují nebezpečné věci, musí být řádně označena dle Evropské 

dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR. Vozidla musí být 

vybavena potřebnou přepravní dokumentací, dopravní jednotky musí být vybaveny 

předepsanými prostředky. Nezbytně nutné je také školení osádky vozidla. A také 

přepravované nebezpečné látky musí být řádně označeny. Podrobné informace k značení 

dopravních prostředků, přepravní dokumentaci, školení osádky a značení nebezpečných látek 

je uveden v Příloze č. 2. [5, 39]  

  3.3 Přeprava nebezpečných věcí v rámci silniční přepravy, informační systémy, 

nehody v evropských tunelech, bezpečnost provozu v silničních tunelech, vybrané 

havárie při přepravě  

3.3.1 Silniční přeprava, informační systémy  

Silniční doprava patří v současnosti k nejrozšířenějším a nejprogresivnějším způsobům 

přepravy. Je to způsobeno velmi komplexní sítí silnic v Evropě.  Prostředky silniční přepravy 

jsou velice flexibilní vzhledem ke schopnostem přizpůsobit se požadavkům na nezbytnou 
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dobu přejímky, nabízí menší prostoje a čekací doby ve srovnání s ostatními dopravními 

prostředky.  

Vzhledem ke skutečnosti, že nehodovost v rámci silniční dopravy je mnohonásobně vyšší 

než u dopravy železniční, roste rovněž i riziko vzniku nehody vozidla, které přepravuje 

nebezpečné věci. U této přepravy může dojít k havárii, při které začne samovolně unikat 

nebezpečná látka z obalu nebo nádoby do okolí. 

Nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit požár, výbuch, popálení, otravu nebo 

jakkoli ohrozit prostředí, mají určité specifické vlastnosti. Z tohoto důvodu mají rozdílný 

stupeň nebezpečnosti v nejrůznějších podmínkách. Tyto skutečnosti jsou pak rozhodující při 

přepravě nebezpečných látek. Všichni účastníci podílející se na přepravě nebezpečných věcí 

musí být poučeni o přepravě a manipulaci s těmito látkami a musí se řídit nutnými 

bezpečnostními opatřeními. Zásady stanovené předpisem ADR jsou krokem ke snížení kolizí 

dopravních prostředků, které nebezpečné věci přepravují. I při dodržení těchto zásad však 

může dojít k nehodě těchto dopravních prostředků. Toto riziko se může zvýšit při zhoršených 

klimatických podmínkách, při zvýšeném silničním provozu. [26, 1]  

Jestliže dojde k takové události, je nezbytné co nejrychleji úniku nebezpečných látek 

zamezit, aby v prvé řadě došlo ke snížení rizika ohrožení lidských životů a poškození 

životního prostředí.  

K tomuto účelu slouží tzv. „informační systémy“, s jejichž pomocí lze rychle unikající 

látku charakterizovat a zabránit jejímu působení. Jedním z nejznámějších informačních 

systémů je Informační systém podpory pro prevenci a záchranná opatření v oblasti mobilních 

zdrojů nebezpečí DOK. Jedná se o sytém vyvinutý firmou WAK Systém, spol. s r.o. Je 

provozován Ministerstvem dopravy České republiky.  V systému je možné najít informace     

o nebezpečných látkách jednak podle bezpečnostních značek, tak podle bezpečnostních 

tabulek, jsou zde mimo jiné vzory přepravních dokladů, ale také odkazy na firmy, které se 

zabývají výrobou a také přepravou nebezpečných látek.  

K dalšímu informačnímu systému patří TRINS – Transportní informační a nehodový 

systém. Je složen z regionálních středisek v České republice. Poskytuje nepřetržitou pomoc 

při řešení mimořádných událostí, které souvisí se skladováním a přepravou nebezpečných 
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látek. Pomoc bývá poskytována pouze na žádost operačních středisek Integrovaného 

záchranného systému nebo Hasičského záchranného sboru.  Je složen z 3 stupňů:  

- porada telefonická, tzn. podání konzultace nebo informace po telefonu, informace 

podávány specialistou – odborníkem 

- porada v místě zásahu, tzn. vyslání specialisty/odborníka na místo zásahu v co 

možná nejkratší době od požádání 

- praktická pomoc v místě zásahu, tzn. vyslání sil a prostředků do místa zásahu 

rovněž v co možná nejkratší době 

Ke sledování pohybu nebezpečného nákladu lze také využít komunikační technologii 

GSM. Jedná se o mobilní rádiovou síť, která umožňuje obousměrnou datovou i hlasovou 

komunikaci, event. zasílání textových zpráv SMS na území pokrytém signálem mobilního 

operátora. Rovněž je možné využít tzv. navigační a polohový systém GPS. Jedná se                 

o družicový rádiový systém. Umožňuje určit polohu kdekoli na Zemi. [24, 25] 

Určité riziko v rámci silniční dopravy a cestování představuje jízda tunelem. Při 

průjezdu silničním tunelem si musíme uvědomit možná rizika spojená s dopravní nehodou 

v tunelu a nebezpečí spojená se vznikem požáru.  Snížit možnost dopravní nehody v tunelu 

můžeme akceptováním určitých pravidel jako například dodržovat předepsanou rychlost, 

nepředjíždět, pokud je v jednom směru pouze jeden jízdní pruh, nezastavovat, necouvat, 

neotáčet se, sundat sluneční brýle apod.  

Většina nehod, ke kterým v tunelu došlo, byla způsobena selháním lidského faktoru. 

Už samotný vjezd do tunelu může u řidiče vyvolat jisté problémy jako je pocit klaustrofobie, 

problémy s viditelností za šera, strach z chycení do pasti (ohraničený prostor), ztráta 

orientace. Proto jsou řidiči v tunelu na jedné straně opatrnější, ale na druhou stranu více 

křečovitější, a proto rychleji podlehnou panice. Reakce řidičů při jízdě tunelem bývají často 

odlišné od běžných reakcí a také neočekávané. [62]  
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3.3.2 Nehody v evropských tunelech 

V 90. letech 20. století došlo v evropských tunelech k několika požárům s tragickými 

následky a také s velmi vysokými materiálními škodami. Jako příklady uvádím některé 

z těchto tragických nehod:  

- 24. března 1999 – Francie a Itálie: v tunelu vedoucím pod Mont Blancem došlo 

k rozšíření požáru z nákladního auta na další automobily, uhořelo 39 osob.  

- 11. listopadu 2000 – Rakousko: požár zachvátil podzemní lanovou dráhu 

v lyžařském středisku Kaprun, zde zahynulo 155 osob. 

- 24. října 2001 – Švýcarsko: v Gotthardském tunelu došlo k čelní srážce dvou 

kamionů a při následném požáru zahynulo několik desítek lidí.  

- 4. června 2005 – Francie/Itálie: V 13 km dlouhém alpském tunelu Fréjes 

spojující Francii a Itálii, začala z automobilu převážejícího pneumatiky unikat 

nafta. Kamion se vzňal. Dva lidé při tragédii zemřeli, udusili se nedaleko východu 

z tunelu. Dvacet lidí bylo přiotráveno kouřem. Teplota v tunelu přesáhla 1000°C. 

Celkem bylo poničeno 10 km tunelu a žárem se zřítila část stropu tunelu. 

V tunelu může dojít k požáru jako k následku dopravní nehody nebo od požáru dopravního 

prostředku, jež má určitou technickou závadu. K požáru ale může dojít i díky požáru 

v technologických částech tunelu. Pravděpodobná a možná je také varianta, že do tunelu 

vnikne kouř z požáru, ke kterému došlo v blízkém okolí. Kouř může zapříčinit zvýšení teploty 

v tunelu. Nebezpečná je také toxicita zplodin hoření a snížená viditelnost. [62, 65]  

Proto se požární bezpečnost v podzemních objektech stala předmětem zvýšeného zájmu nejen 

hasičů. 

3.3.3 Bezpečnost provozu v silničních tunelech v České republice a v zahraničí 

Zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je jedním z hlavních cílů 

Evropské unie. Jsou specifikovány v tzv. Bílé knize: Evropské dopravní politiky COM (2001) 

370, Brusel 12/09/2001. Nedílnou součásti této politiky je také bezpečnost provozu 

v silničních tunelech. V oblasti požární bezpečnosti v silničních tunelech byly z tohoto 
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důvodu zahájeny v rámci Evropské unie programy, které shromažďují ve svých databázích 

informace o požárech v tunelech. [65]  

Mezi nejznámější patří:  

- Program „Požáry v tunelech“ (FIT) – spolupráce 33 partnerů z 12 zemí Evropy, 

zahájena v březnu 2001. 

- Program „Bezpečný tunel“ – program započatý v září 2001. Je zaměřen na 

inovační systémy a rámce vedoucí ke zvýšení bezpečnosti dopravy v silničních 

tunelech.  

- Program „SIRTAKI“ – zahájen v září 2001 a spolupracovalo na něm 21 partnerů 

z osmi zemí Evropy. Zabýval se zvýšením bezpečnosti v silničních a také 

železničních tunelech za pomoci moderních informačních technologií.  

- Program „Odolné a spolehlivé konstrukce tunelů“ (DARTS) – spolupráce osmi 

evropských partnerů byla zahájena v březnu 2001. Jednalo se o tříletou spolupráci 

a byla zaměřena na stanovení způsobu provozu tunelu z hlediska životního 

prostředí, bezpečnostních opatření a životnosti tunelů.  Tento program byl zaměřen 

pouze na tunely nové. [34]  

A jak je řešena bezpečnost v tunelech a přeprava nebezpečných látek v některých zemích 

Evropy je uvedeno v textu níže.  

Česká republika 

Všechny tunely máme zařazeny do kategorie A, tedy bez omezení. Výjimku tvoří pouze ty, 

které jsou na území hlavního města Prahy. U nich zůstává zachován současný stav řešený 

dopravními značkami. 

Zůstává povinnost žádat o stanovení přepravní trasy pouze pro přepravu nebezpečných 

odpadů. Ty jsou Ministerstvem dopravy České republiky povoleny ve zpracovaném                

a schváleném „Atlasu tras pro nebezpečné odpady“. Výjimku tvoří přeprava radioaktivních 

látek, kdy trasu tuzemské přepravy povoluje Státní úřad pro jadernou bezpečnost.  
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Slovenská republika 

Rovněž Slovenská republika nemá omezenu přepravu nebezpečných látek silničními tunely   

a po silnicích.  

Rakousko 

Přeprava nebezpečných látek silničními tunely, které jsou delší než 1000 m je upravována 

předpisem „Der Straβentunnelverordnung“. 

Belgie 

Obecná pravidla pro přepravu nebezpečných látek tunelem zde neexistují. Za předpisy 

k přepravě nebezpečných látek jsou odpovědné regionální úřady a Ministerstvo dopravy.  

Francie 

Francie má cca 180 km silničních tunelů a přeprava nebezpečných látek silničními tunely je 

ve většině tunelů zakázána.  

Finsko 

Vzhledem k tomu, že ve veřejných silnicích jsou pouze 4 tunely v délce od 50 do cca 325 m, 

nemá Finsko omezenou přepravu nebezpečných látek po solnicích ani silničními tunely.  

Německo  

Přeprava nebezpečných látek na silnicích je dána předpisem Gefahrgutverordnung Straβe – 

GGVS § 2. Tento předpis je podobný mezinárodní dohodě ADR. Pro přepravu silničnímu 

tunely nemá Německo předpisy. Jen na některých dálnicích, které zahrnují tunely, je přeprava 

nebezpečných látek docela zakázána nebo omezena. 

Velká Británie 

Podle sdělení vlády Velké Británie budou tunely na území Spojeného Království 

klasifikovány podle následujícího: Dartford C, Mersey D, Clyde D, Ramsgate C (prozatímně),  

Limehouse E, Rotherhithe E, Blackwall E, East India Dock Road E, Tyne D. Všechny ostatní 

tunely budou klasifikovány jako kategorie “A”, tedy bez omezení pro ADR. [35, 36] 
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Švýcarsko 

Švýcarsko má 140 km silničních tunelů a platí zde obecná pravidla pro provoz silničních 

tunelů: 

- Road Traffic Regulation of 13. November 1962 („RS 741.11“), Artikle 5 

- Federal La on Road Traffic of 19. December 1958 a pro přepravu nebezpečných 

látek tunely:  

- Regulation of Road Transport of Dangerous Goods (SDR) of 24. May 1972, 

Artikle 23. [35, 36] 

 

3.3.4 Vybrané havárie cisteren a vozidel přepravujících tlakové lahve 

Dne 2. 5. 2011 na dálničním obchvatu u Plzně u tunelu Valík havaroval kamion.  

Ve voze vybouchly acetylenové a propan-butanové láhve, které vezl.  Těsně po nehodě 

explodovalo několik tlakových láhví a jejich části se rozlétly do okolí. Z dalších unikal plyn.  

[63] 

 

 

Obrázek 1 – havárie kamionu u tunelu Valík [63] 
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Dne 29. 1. 2002 havarovala na úseku dálnice M1 Budapešť – Gyer cisterna, která převážela 

etylen. [46] 

 

 

Obrázek 2 – havárie cisterny na dálnici M1 [46] 
 

 

Dne 25. 6. 2011 vytekl z cisterny kafilerní tuk.  K nehodě došlo v Ústí nad Labem 

v Hrnčířské ulici. [29] 

 

 

Obrázek 3 – nehoda cisterny v Ústí nad Labem [29] 

     

Dne 6. 7. 2009 Hradeckou dálnici D11 na několik hodin zablokovala na 11. kilometru ve 

směru na Prahu dopravní nehoda, po které zůstala na silnici převrácená cisterna. Z cisterny 

vytékala nafta, kterou museli hasiči odklízet. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. [23] 

Dne 7. 10. 2010 na dálnici D8 došlo k havárii cisterny a tří osobních automobilů.  K nehodě 

došlo na 17. kilometru ve směru na Prahu. Řidič cisterny utrpěl lehká zranění, řidič dodávky 

utrpěl vážnější zranění. [55] 
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Dne 4. 6. 2005 mezi obcemi Nové Mlýny a Okřínek u Poděbrad na Nymbursku havarovala 

cisterna, která přepravovala 17 tisíc litrů benzínu a 12 tisíc litrů nafty. [42] 

Dne 12. 6. 2010 havarovala u obce Zátor na Bruntálsku cisterna s tekutým dusíkem. [22]                           

Dne 9. 10. 2000 u čerpací stanice v Litomyšli, směrem na Vysoké Mýto, došlo ke kolizi dvou 

tahačů s návěsy. První poškozený tahač vezl eurolatě, došlo k vysypání části nákladu.  Druhý 

tahač se převrátil a začala unikat neznámá tekutá látka na bázi asfaltu.  

Z dokumentace k přepravovanému nákladu bylo zjištěno, že se jedná o asfaltovou směs          

s obchodním názvem Asfalton a v přepravním listu bylo uvedeno převážené množství - 27 

000 litrů Asfaltonu. [57] 

Dne 12. 4. 2008 došlo k nehodě kamionu s následným požárem několika ze čtyř stovek 

přepravovaných láhvi s vodíkem. Vzhledem k vysokému riziku možného výbuchu u nehody 

zasahovalo 15 jednotek HZS.  Kamion přepravoval 25 tun propojených tlakových lahvi 

s vodíkem. K nehodě došlo na křižovatce mezi čtvrtěmi Zábřeh a Hrabůvka, vedle radnice 

městského obvodu Ostrava - Jih.  Bylo evakuováno přibližně 100 osob z přilehlých domů. 

Jeden člověk byl zraněn. [50] 

 

Obrázek 4 – nehoda kamionu s láhvemi s vodíkem [50] 
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4 Rizika a bezpečnostní hrozby při přepravě nebezpečných látek  

K předcházení a vzniku rizik je nutné především poznat příčiny jejich vzniku a zdroje 

jednotlivých rizik a včas minimalizovat jejich následky.  Podle příčiny vzniku lze rizika 

rozdělit do několika skupin:  

- rizika způsobená technickou závadou (například únik nebezpečné látky, požár, 

výbuch, technologické havárie, poškození technického zařízení, porucha 

bezpečnostních prostředků)  

- rizika environmentální – způsobená přírodními vlivy (například záplavy, sesuvy 

půdy, zemětřesení, povodně) 

- sociální rizika – selhání lidského faktoru (úrazy, stávky personálu) 

- rizika spojená s násilnými činy (terorismus, kriminální činy) 

- rizika systémově procesní (například nedostatky v plánování a řízení, únik informací, 

špatná personální politika)  

Mezi nestandardní způsoby havárií lze zařadit násilné útoky, násilné kriminální činy, 

organizovaný zločin, ale i teroristický útok. Útočníky lze rozdělit na vnitřní útočníky 

(rozzlobený nebo propuštěný zaměstnanec) a vnější útočníky (kriminální delikventi, 

teroristé). [20, 15]  

Mezi typická kritická místa, jako místa možného útoku, lze zařadit obchodní centra, letiště, 

stadiony, parkoviště, nádraží, místa s velkým množstvím osob zdržujících se na jednom místě, 

místa s velkým počtem dopravních prostředků. K takovým místům může patřit i silniční tunel 

jako možný objekt útoku. Objektem útoku se může stát i automobil přepravující nebezpečné 

věci.  Tato problematika je řešena v případové studii rizik havárií při přepravě nebezpečných 

věcí bodě 5.  

4.1 Terorismus a mimořádná událost  

Před tím, než bude blíže upřesněn pojem „terorismus“, musíme si objasnit pojmy, 

které s terorismem přímo souvisí, respektive souvisí s jeho projevy a jeho následky. Prvním   

z těchto pojmů je „mimořádná událost“, což je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 
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činností člověka, přírodními vlivy a v neposlední řadě havárie, které ohrožují životy, zdraví, 

majetek, životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

Základní dělení mimořádných událostí:  

 

 

Graf 1 – Mimořádné události [20] 

 

Mimořádné události není možné předvídat a také nelze zabránit jejich vzniku. Jedinou 

možností je snižování pravděpodobnost jejich vzniku a jejich následků.  

V České republice nejsou mimořádné události nijak výjimečné.  

Zvláštní kategorií mimořádných událostí jsou události, které jsou vytvořeny uměle. Jako 

zdroje těchto mimořádných událostí lze označit kriminální činnost (vloupání, bombový útok, 

žhářství, krádeže aj). [20] 

K těmto jevům lze také přiřadit ty, které plynou ze sociální oblasti. Zahrnují především 

selhání lidského faktoru, úrazy, stávky personálu, shluky lidí, občanské nepokoje, terorismus, 

vojenský konflikt.  
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Mezi další a podstatná rizika patří například závady bezpečnostního systému, závady 

technologického zařízení, technické závady konstrukce objektu nebo zařízení, závady na 

záložním zdroji elektrické energie, aj.  

V úvahu je nutno brát vznik hořlavých plynů a par, které jsou ve směsi se vzduchem příčinou 

výbuchu a požáru. Značným rizikem je také přečerpávání paliv, elektrizování hořlavých 

kapalin a toxická rizika. Na tuto skupinu rizik a jejich řešení je však možné se předem dobře 

připravit.  

Značně složitější je situace v případě rizik, která vyplývají z úmyslných činností, které 

se zaměřují na poškození nebo totální destrukci. Mezi tyto rizika se řadí například rozptyl 

chemických látek, biologických agens prostřednictvím klimatizace a další toxická rizika, 

úmyslné narušení běžného chodu technických zařízení jako je poškození izolace, což může 

zapříčinit vznik požáru. Dalším z rizik obdobného charakteru je uložení nástražného 

výbušného systému.  

Tyto činnosti se složitě předvídají hlavně díky snahám jejich aktérů, kteří se snaží 

nalézt v systému mezeru a tu jakkoli využít. Preventivní opatření musí být v takovémto 

případě zaměřená na vytvoření systému likvidace následků a hlavně na hledání slabých míst  

v systému a jejich řešení.  

Mezi významné bezpečnostní hrozby patří v současné době organizovaný zločin, 

extremismus, kybernetické hrozby a terorismus. [20] 

 

Terorismus je možné charakterizovat jako předem promyšlené násilí, souhrn nehumánních 

metod, mezi které patří zastrašování hrozbou síly, užitím násilí ve snaze upozornit na sebe     

a vyvolat strach a obavy mezi ostatními. Účelem terorismu je dosáhnout politických, 

náboženských nebo ideologických cílů.  

Federální vyšetřovací úřad Spojených Států Amerických charakterizuje terorismus jako 

nezákonné použití síly proti osobám a majetku s cílem zastrašit vládu, obyvatelstvo, nebo 

určitou skupinu obyvatel a dosáhnout tak určitých politických nebo společenských cílů. 

Od 70. let 20. století se četnost teroristických útoků stupňuje. Nejprve byly zaměřovány na 

vraždy soudců a policistů, následovali diplomaté a politici. Pak se začali zaměřovat na 

průmyslové podniky. Pro 80. léta jsou charakteristické útoky na vlaky a nádraží, na letiště      

a dopravní letadla.   
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V současnosti teroristé nepůsobí izolovaně a lokálně, ale působí globálně                      

a  koordinovaně. Používají svou strategii, to znamená, že se vyhýbají přímému střetu, útočí na 

země svých protivníků, ale za objekty svých útoků volí především cíle civilní. Jejich útoky 

jsou směřovány na místa s největší koncentrací osob nebo na místa, kde mohou způsobit 

značné materiální škody či škody historického a kulturního rázu. [20, 15] 

Terorismus lze rozdělit do těchto kategorií: kriminální (zločinecký), státní (k prosazování 

státních zájmů), mezinárodní (v různých místech světa), ultraterorismus (tj. jaderný, 

radiologický, chemický a biologický ve všech jeho formách), narkoterorismus (prosazování 

zájmů drogových mafií), počítačový, elektronický, podvratný (jeho snahou je způsobit rozvrat 

na území protivníka).  

V současné době se hlavní hrozbou stávají zbraně obsahující CBRNE látky. Teroristé se 

zabývají možností získání informací o výrobě zbraní hromadného ničení, tedy jejich ničivých 

součástí. To je patrné u chemických, biologických a toxinových zbraní. Navíc doprava těchto 

zbraní na předem stanovený cíl nečiní útočníkům potíže, jelikož tyto zbraně (bakterie, viry, 

toxiny, plísně aj.) mohou být dopraveny přímo samotnými útočníky.  Tyto látky mohou použít 

ke kontaminaci potravin, vodních zdrojů, mohou je vypustit do ventilačních šachet a systémů, 

do rozvodů klimatizace a dalších míst, kde je soustředěno velké množství osob. [18]  

I když do dnešní doby nebyl zaznamenán žádný teroristický útok na silniční tunel, nelze tuto 

možnost zcela zanedbat.  Určitá rizika jsou spojena s tzv. patologickým terorismem 

prováděným za účelem psychického uspokojení. Útok na silniční tunel se tak může stát 

prostředkem k vyhrožování útokem nebo prostředkem k vydírání. Není vyloučena ani 

možnost použití nástražného výbušného systému na automobilu, které projíždí silničním 

tunelem.   

4.2 Nástražný výbušný systém  

 Nástražný výbušný systém lze charakterizovat jako systém, který je tvořený výbušnou 

látkou. Ta může obsahovat pyrotechnický předmět, výbušný předmět, výbušninu, nebo 

hořlavinu a prvky iniciace, které se kombinují s určitou zákeřnou nástrahou. Nástražný 

výbušný systém bývá většinou ukryt v obalu, ten ho soustřeďuje do jednoho celku a má 

takovou vnější formu, která skrývá pravý účel tohoto systému a zároveň zesiluje ranivý 

účinek celého zařízení. 
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Nástražný výbušný systém může mít vzhled běžných balíků, cestovních zavazadel, nebo 

předmětů, které se ve vytypovaném prostředí běžně vyskytují – hračky, hasicí přístroj, 

počítač, apod.  

K největšímu rozvoji používání nástražných výbušných systémů došlo                         

v sedmdesátých letech 20. století, kdy technologie ve strojírenství a elektronice umožnila 

miniaturizovat iniciační systémy a zároveň pokrok v chemické technologii umožnil vyrábět 

vysoce brizantní, velice stabilní a spolehlivé výbušniny. V té době se rovněž začaly zneužívat 

výbušniny k  prosazování osobních, náboženských, politických, ekonomických a jiných 

zájmů. Použití nástražného výbušného systému je jednou ze zákeřných metod využívaných 

k zastrašování, vydírání a pomstě. 

K použití nástražného výbušného systému (dále jen NVS) pachatele trestných činů 

obvykle svádí představa, že dosáhnou svého cíle a výbuch zničí i případně zanechané stopy. 

Tato představa utvrzuje pachatele v přesvědčení, že nikdy nebudou odhaleni a v této činnosti 

budou moci i nadále pokračovat. Úkolem policie a expertizních pracovišť je pak zjistit 

pachatele ze zanechaných a sejmutých stop na místě výbuchu NVS, eventuálně ze včas 

zajištěného a umrtveného NVS. To vlastně znamená odhalit umístěný nástražný výbušný 

systém, zabránit jeho výbuchu a nebo se snažit minimalizovat možnost vzniku ztrát na 

životech a způsobení škod na majetku. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se dá nástražný výbušný systém vyrobit velmi levně, lehce          

a navíc z dostupných materiálů, stal se oblíbenou zbraní teroristů. [16, 9, 19] 

Schematické rozdělení NVS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nástražný výbušný systém 
Účel: uvést iniciátor NVS v požadovaný okamžik v činnost. 

Nepředpokládající 
sebeobětování 

Předpokládající 
sebeobětování 

Citlivé na vnější 

podněty 

Časové Kombinované 
 

 
Graf 2 – schematické rozdělení NVS [47] 



   32 

 

 

Nejčastějším a nejbrutálnějším úkrytem NVS je automobil (obrázek 5), který slouží jako obal 

pro nálož o velké hmotnosti a velkém účinku. Na obrázku níže jsou vyznačena místa 

možných úkrytů NVS ve vozidle. Iniciace NVS může být napojena jak na elektrickou 

soustavu automobilu (např. na spínací skříňku), tak může reagovat i na pohyb vozidla, 

okamžitě nebo se zpožděním. [16, 47, 9, 19] 

 

 

 

Obrázek 5 – Ukrytí NVS v automobilu [47] 
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5 Případová studie analýzy rizik havárií při přepravě nebezpečných 

látek na zvoleném silničním úseku  

K provedení analýzy rizik havárií při přepravě nebezpečných látek jsem  zvolila silniční úsek 

Vratimov – Bílovec. Jedná se o krátký silniční úsek začínající ve Vratimově – pokračování po 

silnici I. třídy Místecká, dále po silnici I. třídy Rudná, pokračování na dálnici – po výjezdu D1 

exit 342 (Bravantice), pak na silnici II. třídy 647. Silniční úsek zahrnuje průjezd 

Klimkovickým tunelem, který může být jedním z rizikových faktorů.   

 

Mapa 1 – zvolený silniční úsek [49] 

Vývoj Klimkovického tunelu je blíže uveden v příloze č. 3. V této příloze zahrnuty nejdelší 

tunely světa a přehled tunelů v České republice.  

Tunel Klimkovice najdeme na úseku 4707, tj. Bílovec – Ostrava-Rudná. Dříve se o něm 

uvažovalo jako o součásti dálnice D47. Byl postaven z důvodu ochrany životního prostředí.                                                      

[31]                  
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5.1 Základní technické parametry Tunelu Klimkovice  

Tunel obsahuje dva tubusy.  

Tubus A (směr Brno - Ostrava) je dlouhý 1076,826 m (z toho 864,823 m bylo raženo             

a 165,83 m hloubeno na brněnské straně a 46,17 m na ostravské straně).  

Tubus B (směr Ostrava - Brno) je dlouhý 1088,090 m (z toho raženo bylo 875,273m                

a hloubeno 166,4 m na brněnské straně a 46,4 m na ostravské straně).  

Tunel je široký 12,204 m, v místě nouzového zálivu 14,454 m, šířka mezi chodníky je 9,5 m, 

v místě nouzového zálivu 11,75 m, průjezdní výška je 4,8 m. Plocha výrubu je 120,17 m². 

Celkem bylo vyraženo 367,2 tisíc m³. 

Bezpečnost tunelu  

Každý tubus tunelu obsahuje dva jízdní pruhy. Maximální povolená rychlost je 80 km/hod. 

Tubusy propojuje pět propojovacích chodeb, které slouží k nouzové evakuaci osob v případě 

vzniku požáru nebo nehody. Středová spojka zahrnuje nouzové zálivy dlouhé 40 m. Je 

vyvedena na povrch vertikální šachtou, která je určena pro přípojné kabely a požární 

vodovod.  

Mimo jiné každý tubus obsahuje šest tzv. SOS výklenků, které obsahují protipožární 

hydranty, spojení s integrovaným záchranným systémem a také sebezáchranné prostředky. 

Nad provozem dohlíží dispečink, který se nachází ve Středisku správy a údržby dálnic 

v Ostravě na Slovenské ulici. [31]  

Tunel Klimkovice a jeho řídící centrum 

Řídící centrum tunelu Klimkovice na D1 se nachází v přízemí budovy SSÚD Ostrava 

(Středisko správy a údržby Ostrava). Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

zde sledují a provádějí dozor nad tunelem z hlediska provozu a také z hlediska spolehlivosti   

a funkčnosti technologií, (obrázky 6 a 7).  

Prostřednictvím řídícího centra tunelů se ovládají podle předem nastavených pravidel 

proměnné dopravní značky a proměnné informační tabule. Na základě zjištěných dat               

z detektorů a čidel lze tunel automaticky zavřít a dopravu odklonit na objízdné trasy nebo 

přesměrovat dopravu pouze do jedné tunelové roury. [33] 
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Obrázek 6 -  Řídící centrum tunelu Klimkovice [33] 

 

 

 

Obrázek 7 - Zobrazovací panel technologií tunelu Klimkovice [33] 

 

 

 5.2 Hodnocení rizik při přepravě LPG a jeho využití  

V současné době LPG využívá čím dál více průmyslových odvětví. Mezi některé 

z nich patří: dřevařský průmysl (sušení dřeva), keramický průmysl (vypalovací pece), 

strojírenský průmysl (řezání a pájení plamenem), je využíván jako pohon vysokozdvižných 

vozíků, energetický zdroj pro restaurace, hotely, penziony, k vytápění objektů. 

LPG jako pohonný plyn je v dnešní době nejrozšířenějším představitelem plynných 

motorových paliv.  Stále častěji vidíme na našich komunikacích automobilové cisterny, 

přepravující tento plyn. [64]  

Přeprava nebezpečných látek jako by unikala pozornosti veřejnosti a to i přesto, že 

riziko vzniku havárie automobilu s nebezpečnou látkou je vyšší a pravděpodobnější, než 

havárie například v chemickém podniku. Pokud dojde k havárii s únikem nebezpečné látky 

v průmyslu nebo chemickém podniku, jsou zaměstnanci dostatečně proškoleni a seznámeni 
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s riziky a také poučeni, jak se v takové situaci mají chovat, kde se ukrýt, koho informovat, 

apod.  K dispozici taktéž bývají zásahové jednotky podniků. V případě běžných obyvatel 

tomu tak ale není. Běžný občan neví, jak se v takové situaci chovat. Proto by se rizika vzniku 

takovéto situace neměla podceňovat. Osvěta a havarijní připravenost by měla být prioritou 

nejen na straně zaměstnavatele, ale také jednotlivých škol a úřadů.   

Jelikož je tato látka stále více využívána a my se častěji setkáváme s její přepravou, 

zvolila jsem ji k provedení případové studie analýzy rizik havárií při přepravě nebezpečných 

látek na zvoleném silničním úseku výše popsaném.    

Látka bude přepravována cisternovým vozidlem.  Dle ADR je přeprava LPG (propan-

butanu) realizována vozidlem FL, kód cisterny PxBN(M). Bližší informace k cisternovým 

vozidlům, jejich značení a kódování jsou uvedeny příloze č. 4. V příloze č. 5 je 

charakteristika, fyzikální a chemické vlastnosti přepravované látky.  

5.3 Analýza rizik havárií při přepravě nebezpečné látky 

Analýzy rizika jsou prvním a zásadním krokem v celkovém zabezpečení prevence závažné 

havárie. Můžeme si položit otázku: „Co zahrnuje analýza rizika?“  Tento proces si můžeme 

rozdělit na řadu kroků, které bychom mohli jmenovat v následujícím pořadí:  

- identifikace poruchových případů,  

- ocenění frekvence,  

- analýza následků,  

- sumarizace a vyhodnocení rizika.  

Velmi významný je výběr vhodné analýzy rizika. Tento výběr obecně závisí na řadě 

skutečností:  

- charakter objektu nebo zařízení,  

- provozované technologie,  

- druhy nebezpečných chemických látek nebo přípravků,  

- množství nebezpečných chemických látek nebo přípravků,  

- okolní infrastruktura   
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- zranitelnost okolí (například školy a dětská hřiště, apod.)  

- požadovaný cíl analýzy rizika,  

- časový prostor na zpracování analýzy rizika,  

- finanční prostředky na krytí analýzy rizika, [21, 51, 14, 10]  

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na kvalitu provedení bezpečnostní 

studie, je výběr vhodné metody. V praxi se využívá nepřeberné množství metod, které mají 

rozdílné použití dle složitosti procesu, dle jeho velikosti, jsou různě náročné na čas a velikost 

pracovního týmu.  Na výběr metody má také vliv dostupnost potřebných informací, 

zkušenosti pracovníků provádějících studii a také ekonomické náklady. [2, 3]  

Přehled nejvyužívanějších metod:  

Název metody (český) Název metody (anglicky) 

Revize bezpečnosti Safety Review - SR 

Kontrolní seznam Checklist Analysis - CL 

Předběžná analýza ohrožení Preliminary Hazard Analysis - PHA 

Analýza „Co se stane, když …“ What-If Analysis - WI 

„Co se stane, když“ / kontrolní seznam What-If / Checklist Analysis WI / CL 

Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis - FTA 

Analýza stromem událostí Event Tree Analysis - ETA 

Analýza lidského faktoru Human Reliability Analysis - HRA 

Analýza příčin a následků poruch Failure Modes nad Effects Analysis - FMEA 

Analýza nebezpečnosti a provozovatelnosti Hazard and Operability Analysis - HAZOP 

Analýza souvztažnosti Correlation analysis 

SWOT analýza Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats  

Metoda mlhavé logiky verbálních výroků Fuzzy Set and Verbal Verdict Method – FL - VV 

Metoda pravděpodobnostního hodnocení Probabilistic Safety Assessment - PSA 

Analýza PEST Policy – Economy – Social - Technology 

Tabulka 1 – Přehled nejvyužívanějších metod [2, 3] 
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K provedení analýzy rizik je možné využití graficky analytického modelování rizik metodou 

„rybí kostry“ – Ishikawův diagram příčin a následků nebo metodu „stromu poruch“ – FTA. 

K modelování úniků nebezpečných látek a následků výbuchů, požárů, šíření toxických mrků 

je možné využít softwarových programů. Mezi nejznámější patří ALOHA, CHARM, PHAST, 

EFFECTS, SFERA, TerEx. [3]  

K provedení analýzy rizik při přepravě nebezpečných látek na zvoleném silničním úseku 

jsem zvolila následující analýzy: Ishikawův diagram příčin a následků, Analýzu příčin             

a následků poruch FMEA, Analýzu „Co se stane když“ (W-I), a Program ALOHA (Areal 

Locations of Hazardous Atmospheres).   

Ishikawův diagram naznačuje stěžejní faktory rizik dopravní nehody, ke kterým jsou 

hledány dílčí příčiny. Další použitou metodou je FMEA, která je jednou z nejvyužívanějších 

analýz. Lze ji analyzovat jak technické systémy, tak i procesy včetně lidské činnosti.  Pomocí 

této metody jsem identifikovala jednotlivé poruchy – události z hlediska procesního                

a strukturálního a vypočetla míru rizika. Jednotlivé rizikové faktory jsem pak analyzovala 

pomocí metody What-If, kdy jsem pomocí otázek hledala příčiny poruch a negativních 

událostí a stanovila příslušná opatření. Pomocí metody FMEA jsem dospěla k závěru, že 

největší riziko při přepravě nebezpečných látek na svoleném silničním úseku Vratimov – 

Bílovec představuje únik nebezpečné látky do okolního prostředí, požár a výbuch. Abych 

blíže zjistila, jak velká oblast by byla v případě havárie na zvoleném místě trasy zasažena, 

použila jsem program ALOHA. Pomocí toho programu jsem na modelové situaci vyhodnotila 

pohyb znečišťující látky.  

Značné riziko na zvolené trase představuje také tunel. Ale vzhledem k tomu, že nelze 

předpovědět, v jaký okamžik k nehodě dojde, kolik v daný okamžik bude v tunelu osob a typů 

vozidel, lze těžko s určitostí říci, k jak velkým ztrátám na životech a majetku dojde. 

5.3.1 Ishikawův diagram příčin a následků  

Diagram příčin a následků – je grafickým znázorněním nejrůznějších faktorů, které ovlivňují 

důsledek. Používá se k zjištění příčin určitého problému. Byl vyvinut profesorem Kaoru 

Ishikawou. Formou grafického znázornění jsou analyzovány faktory – příčiny, které 
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způsobují řešený problém – následek. Každý stěžejní faktor je dále analyzován a jsou hledány 

dílčí příčiny. Tomuto diagramu se také říká diagram „rybí kosti“ nebo P-D diagram. [3, 17] 
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Graf 3 – Ishikawův diagram 
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5.3.2 FMEA – Failure Mode & Effects Analysis 

Je to strukturovaná metoda. Umožňuje odhadnout a upřednostnit možné problémy a jejich 

následky a vyhodnotit vhodnost opatření, která slouží k eliminaci problémů.    

Metoda vznikla v šedesátých letech 20. století jako určitý nástroj, který měl umožnit 

provést systematickou a formalizovanou analýzu způsobů poruch jednotlivých prvků systému 

a posoudit jejich následky na jednotlivé subsystémy a také na systém celý.   Poprvé byla tato 

metoda aplikovaná agenturou NASA. Bylo to při realizaci vesmírného projektu APOLLO. 

V současné době je metoda FMEA jednou z nejužívanějších metod analýzy rizik a je 

využívána v řadě oborů. Je využívána nejen pro analýzu technických systémů, ale také 

k analýzám procesů (včetně lidské činnosti) a také softwaru. [12, 14]  

Analýza vychází z výpočtu dle vzorce:  

R = P x N x H 

R – míra rizika    P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N – závažnost následků   H – odhalitelnou rizika  

Touto metodou je posuzována pravděpodobnost vzniku a existence rizika (P), 

pravděpodobnost vzniku určité události nebo rizika od nahodilého až po jistou a vysoce 

pravděpodobnou hrozbu. Dále je posuzována závažnost následků (N), která stanoví riziko 

závažnosti z hlediska ohrožení zdraví osob, životního prostředí, ohrožení materiálního a také 

finančního. Jednotlivé stupně jsou seřazeny od nejnižší způsobené škody až po škody 

nejvyšší. Je posuzována také odhalitelnou rizika (H). Určuje, jak rychle a jak lehce je možné 

dané riziko nebo událost zjistit v počátečním stádiu.  

Parametry metody FMEA jsou uvedeny v tabulkách níže. Počet jednotlivých parametrů může 

být zvolen dle konkrétního řešeného problému a konkrétních podmínek. Dle normy ČSN EN 

60812:2006 se užívá rozhraní 10 parametrů. Já jsem si pro přehlednost zvolila hodnotících 

parametrů 5. 
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R (MPR) Výsledná (porovnatelná) míra rizika N  Závažnost následků  

0 - 3 Bezvýznamné riziko 1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda   

4 - 10 Akceptovatelné riziko 2 Větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda  

11 – 50  Mírné riziko 3 Střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší 

51 - 100 Nežádoucí riziko 4 Těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká 

101 - 125 Nepřijatelné riziko 5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H  Odhalitelnost rizika  

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Spíše nepravděpodobná 2 Snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné riziko 

Tabulka 2 - parametry metody FMEA [17] 

Pomocí těchto hodnot jsem stanovila míru rizika (R) v intervalu (0,125>. Při konečném 

vyhodnocení míry rizika jsem vypočetla tzv. míru tolerance, která určuje hranici rizika 

vyhodnoceného jako přijatelné nebo nepřijatelné riziko. Výpočet jsem provedla pomocí 

Paretova principu 80/20. Podle závažnosti jednotlivých rizik jsem sestavila diagram                

a Lorenzovu křivku. Výpočtem jsem stanovila všechny hodnoty míry rizika (R) a jejich 

celkovou sumu jsem označila za 100%.  Jednotlivým rizikům jsem pak přiřadila podle jejich 

bodové hodnoty procentuální vyjádření, nebo-li  kumulativní  četnost.  Procentuální vyjádření 

jednotlivých nebezpečí jsem sečetla od nejvyšších hodnot až do celkového součtu 80%. 

Identifikovaná nebezpečí, která náleží do stanoveného limitu 80%, byla vyhodnocena jako 

nepřijatelná rizika. Ostatní rizika jsou vyhodnocena jako přijatelná (akceptovatelná), jejich 

stávající opatření jsou dostačující a není nutné je jakkoli dále řešit. [17] 
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Tabulka 3 -  Rizikové faktory a výpočet míry rizika ze strukturálního hlediska 

Poř.č.  Událost  P N H R Paretův 

princip  

1.  Požár při úniku NL v otevřeném prostoru 5 5 2 50 13,81 

2.  Výbuch při úniku NL v tunelu  4 4 3 48 13,26 

3.  Únik NL do okolního prostředí 4 5 2 40 11,05 

4.  Jiná předchozí dopravní nehoda na trase nebo v tunelu 4 5 2 40 11,05 

5.  Požár v tunelu 3 5 2 30 8,29 

6.  Únik nebezpečné látky v tunelu 3 4 2 24 6,63 

7.  Technická závada vozidla  3 2 4 24 6,63 

8.  Poškození pojistného ventilu s následným únikem NL 3 4 2 24 6,63 

9.  Terorista 1 5 4 20 5,52 

10.  Únik pohonných hmot 3 3 2 18 4,97 

11.  Zúžený jízdní pruh 4 2 2 16 4,42 

12.  El.zařízení (semafory, návěští) 3 2 2 12 3,31 

13.  Technická závada prostředků požární ochrany 2 3 2 12 3,31 

14.  Přechody v osvětlení (denní světlo/umělé osvětlení, ranní a 

večerní slunce na horizontu) 

2 1 2 4 1,12 

 

Míra tolerance pro jednotlivá rizika byla stanovena metodou - Paretovou analýzou. 

Provedeným výpočtem byla stanovena hodnota R≥20. Rizika s touto a vyšší hodnotou byla 

shledána jako nepřijatelná a proto pro ně byla stanovena určitá doporučení. 
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Strukturální hledisko 

 

Graf  4  –  Grafický výstup analýzy FMEA – Strukturální hledisko 

 

Lorenzova křivka 

 

Graf 5  –  Lorenzova křivka 
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Tabulka 4 -  Rizikové faktory a výpočet míry rizika z procesního hlediska 

Poř.č.  Událost  P N H R Paretův 

princip  

1.  Únik nebezpečné látky do okolního prostředí 4 4 4 64 17,39 

2.  Člověk / zvěř – za tmy nebo zhoršené viditelnosti (hustý 

déšť, sníh) 

5 4 2 40 10,87 

3.  Povětrnostní podmínky 4 5 2 40 10,87 

4.  Technická závada vozidla 3 3 4 36 9,78 

5.  Nedostatečná bezpečná vzdálenost  3 5 2 30 8,15 

6.  Člověk / zvěř – za denního světla  5 3 2 30 8,15 

7.  Řidič 3 2 4 24 6,52 

8.  Uložení nástražného výbušného systému 1 5 4 20 5,43 

9.  Selhání obsluhy dispečinku tunelu 2 3 3 18 4,89 

10.  Špatně označená jiná (předchozí) dopravní nehoda  3 3 2 18 4,89 

11.  Zúžený jízdní pruh 3 3 2 18 4,89 

12.  Nedostatečná praxe řidiče v řízení vozidla 2 3 3 18 4,89 

13.  Špatně umístěné dopravní značení 2 2 2 8 2,17 

14.  Přechody v osvětlení (denní světlo/umělé osvětlení, ranní a 

večerní slunce na horizontu) 

2 1 2 4 1,11 

 

Míra tolerance pro jednotlivá rizika byla stanovena metodou - Paretovou analýzou. 

Provedeným výpočtem byla stanovena hodnota R≥18. Rizika s touto a vyšší hodnotou byla 

shledána jako nepřijatelná a proto pro ně byla stanovena určitá doporučení. 
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Procesní hledisko 

 

Graf  6  –  Grafický výstup analýzy FMEA – Procesní  hledisko 

 

Lorenzova křivka 

 

Graf  7 – Lorenzova křivka 
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Tabulka 5 - Rizikové faktory tunelu – Klimkovický tunel  

Scénář Projev 

poruchy 

Následek 

poruchy 

Příčina 

poruchy 

Kontrolní 

opatření 

Význam Výskyt Odhalení RPN PP Doporučená opatření  

1. Únik NL 

(hořlavý plyn) 

Nehoda vozidla 

s NL 

Vytvoření 

výbušné 

atmosféry, 

nebezpečí 

výbuchu, požáru 

Poškození 

vozidla při 

nehodě 

Zvýšená 

kontrola 

technického 

stavu vozidla, 

dodržování 

bezpečné 

vzdálenosti 

10 4 5 200 30,44 Zásah HZS, ZZS, 

policie 

2. Požár v 

tunelu 

Mimořádná 

událost 

Smrtelná zranění 

osob, evakuace, 

poškození tunelu, 

přerušení 

provozu 

Technická 

závada na 

elektrickém 

zařízení, 

rozvodech 

Provádění 

pravidelných 

elektrorevizí 

9 4 3 108 16,43 Zásah HZS, ZZS 

3. Srážka 

vozidel-

předjíždění 

 

 

 

Poškození 

vozidel 

Přerušení, 

omezení provozu 

Chyba řidiče, 

nepozornost 

Pravidelná 

školení 

8 5 2 80 12,17 Zásah HZS, sankce, 

pokuta 
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Scénář Projev 

poruchy 

Následek 

poruchy 

Příčina 

poruchy 

Kontrolní 

opatření 

Význam Výskyt Odhalení RPN PP Doporučená opatření 

4. Únik NL 

(plynů) bez 

nehody 

Unikající 

zkapaný plyn 

Vytvoření 

výbušné 

atmosféry, 

možnost iniciace 

jiskrou, 

plamenem, 

zrnění osob 

Poškození 

pláště 

cisterny, 

uzávěrů, 

ventilů 

Zvýšená 

pozornost při 

nakládce a 

zajišťování 

vozidla 

9 2 4 72 10,95 Zásah HZS, ZZS, 

policie 

5. Srážka 

vozidel 

(nedodržení 

bezp.vzdálenosti) 

Poškození 

vozidel 

s následným 

požárem 

Přerušení 

provozu, požár, 

zranění osob 

Chyba řidiče Školení, 

sankce, 

výcvik na 

trenažéru 

8 4 2 64 9,74 Zásah HZS, ZZS, 

policie 

6. Srážka 

vozidla s 

busem 

Poškození 

vozidel 

Omezení, 

přerušení 

provozu, zúžený 

jízdní pruh, 

zranění osob 

Chyba 

člověka 

Školení, větší 

praxe v řízení 

8 7 1 56 8,52 Zásah HZS, ZZS, 

policie 

7. Uložení 

NVS 

Dopravní 

nehoda 

Požár, výbuch, 

poškození tunelu, 

zranění osob, 

smrt   

Aktivace 

NVS 

Bezpečnostní 

prohlídky 

vozidel 

9 2 2 36 5,48 Zásah HZZ, ZZS, 

policie 
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Scénář Projev 

poruchy 

Následek 

poruchy 

Příčina 

poruchy 

Kontrolní 

opatření 

Význam Výskyt Odhalení RPN PP Doporučená opatření 

8. Technická 

závada 

Zastavení v 

tunelu 

Přerušení 

plynulosti 

provozu 

Porucha 

vozidla 

Kontrola 

stavu vozidla 

5 7 1 35 5,32  

9. Porucha 

světelné 

signalizace 

Špatně čitelná 

návěští, 

směrovky 

Špatná orientace  

v provozu 

Technická 

závada 

Pravidelné 

kontroly tech. 

stavu 

3 2 1 6 0,95 Údržba tunelu 

Míra tolerance pro jednotlivá rizika byla stanovena metodou - Paretovou analýzou. Provedeným výpočtem byla stanovena hodnota R≥56. 

Rizika s touto a vyšší hodnotou byla shledána jako nepřijatelná a proto pro ně byla stanovena určitá doporučení. 

 

Význam (dopad)   Pravděpodobnost výskytu problému Pravděpodobnost odhalení (před výstupem) 

Sotva postřehnutelný 1  nepravděpodobné 1  vysoká    1 

Bezvýznamný  2-3  velmi malá  2-3  mírná    2-5 

Středně významný 4-6  malá   4-6  malá    6-8 

Závažný   7-8  mírná   7-8  velmi malá   9 

Mimořádně závažný 9-10  vysoká   9-10  nepravděpodobné  10 

 

RPN – rizikové prioritní číslo (význam*výskyt*odhalení) [2] 

Na základě stanovených rizikových prioritních čísel RPN byly určeny následující scénáře jako nejrizikovější:                                               

č. 1: únik nebezpečné látky,  č. 2: požár v tunelu,   č. 3: Srážka vozidel   
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Rizikové faktory v tunelu 

 

Graf  8  –  Grafický výstup analýzy FMEA – Rizikové faktory v tunelu 

 

Lorenzova křivka 

 

Graf 9  –  Lorenzova křivka 
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Z diagramů a grafů výše uvedených vyplývá, že k docílení efektu 80% by mělo být 

dostačující snížení rizik označených červenou barvou. Pro strukturální hledisko k riziku č. 9, 

kumulativní četnost 82,87%, pro procesní hledisko k riziku č. 9, kumulativní četnost 82,05% 

a pro tunel k riziku č. 6, kumulativní četnost 88,25%.  

Z grafů je patrné, která rizika překračují míru tolerance. U strukturálního hlediska se jedná     

o požár při úniku nebezpečné látky (dále jen NL) v otevřeném prostoru, výbuch při úniku NL 

v tunelu, únik NL do okolního prostředí, jiná předchozí nehoda na silničním úseku nebo 

v tunelu, požár v tunelu, únik NL v tunelu, technická závada vozidla, poškození pojistného 

ventilu s následným únikem NL a terorista.  

U procesního hlediska se jedná o únik nebezpečné látky do okolního prostředí, člověk/zvěř za 

tmy nebo zhoršené viditelnosti, povětrnostní podmínky, technická závada vozidla, 

nedostatečná bezpečná vzdálenost, člověk/zvěř za denního světla, řidič, uložení nástražného 

výbušného systému, selhání obsluhy dispečinku tunelu.  

U tunelu překračují míru tolerance rizika: únik NL (hořlavého plynu), požár v tunelu, srážka 

vozidel při předjíždění, únik NL bez nehody, srážka vozidel (nedodržení bezpečné 

vzdálenosti) a srážka vozidla s busem.  

 

5.3.3 What if Analysis (Co se stane, když . . .)  

Analýza „co se stane, když“ je postup k hledání možných dopadů vybraných 

havarijních situací. Metoda založena na brainstormingu, kdy tým zkušených osob identifikuje 

jednotlivé havarijní situace na základě kladení otázek: „Co se stane, když …“ Jsou kladeny 

otázky nebo jsou vyslovovány úvahy o možných nehodách.  Analýza je prováděná formou 

pracovních porad. Jsou kladeny otázky, které jsou zapisovány a skupina společně hledá na 

tyto otázky odpovědi. [2, 3, 14] 
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- Co se stane, když řidiče postihne mikrospánek ?  

Srážka s protijedoucím vozidlem, sjetí ze silnice.  

Příčina: nedostatečný odpočinek mezi směnami, únava, monotónnost jízdy 

Doporučení: dodržovat zákonem stanovenou dobu odpočinku mezi směnami, 

dodržovat přestávky v době řízení motorového vozidla, střídání řidičů. 

- Co se stane, když na podvozek automobilu bude uložen NVS a bude aktivován?  

Výbuch, požár automobilu vč. přepravovaného nákladu, materiální škody, škody na 

okolí a osoby nacházející se v blízkosti nehody. 

Příčina: teroristický útok, msta bývalého zaměstnance, vandalismus 

Doporučení: při přepravě nebezpečných látek provádět preventivní bezpečnostní 

prohlídku vozidla. 

- Co se stane, když dojde k havárii vozidla v tunelu?  

Požár vozidla, možný následný výbuch, hromadná srážka dalších vozidel, materiální 

škody, smrt osob, zranění osob. 

Příčina: únik pohonných hmot, špatný technický stav vozidla, únik nebezpečné látky, 

smyk na vozovce, oslnění osvětlením při vjezdu nebo výjezdu vozidla. 

Doporučení: věnovat zvýšenou pozornost řízení vozidla při jízdě tunelem, př i 

přepravě nebezpečných látky provádět zvýšenou kontrolu technického stavu vozidla. 

- Co se stane, když jsou nepříznivé povětrnostní podmínky (silný vítr, náledí)? 

Vozidlo dostane smyk, srážka s jiným vozidlem, sjetí z vozovky – převrácení vozidla 

s únikem nebezpečné látky. 

Příčina: nepřizpůsobení jízdy povětrnostním podmínkám, nezkušenost řidiče, panika. 

Doporučení: Získání větší praxe v řízení vozidla, zkušební jízdy na trenažéru.  
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- Co se stane, když pod automobil vběhne zvěř, event. člověk přebíhá silnici?  

Prudké brzdní vozidla, smyk, sjetí do příkopu, převrácení vozidla – jeho poškození, 

únik látky, srážka se zvěří/člověkem. 

Příčina: nedostatečná pozornost řidiče, nepřiměřená reakce řidiče (zmatek, panika), 

lehkomyslnost osob. 

Doporučení: výstavba podchodů pro chodce a také pro zvěř, umístění varovných 

dopravních značek.  

- Co se stane, když má vozidlo technickou závadu, např. prasklou pneumatiku?  

Vozidlo dostane smyk, srážka s jiným vozidlem, materiální škody, zranění účastníků 

provozu. 

Příčina: nedostatečná kontrola technického stavu vozidla, najetí na ostrý předmět 

ležící na vozovce. 

Doporučení: věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu vozidla.  

- Co se stane, když v tunelu vypukne požár?  

Panika, stres, dopravní zácpa, poškození tunelu, materiální škody, zranění osob. 

Příčina: únik pohonných hmot, úmyslně založený požár, technická závada 

technologického zařízení tunelu, vandalismus (odhození nedopalku cigarety), požár 

vozidla. 

Doporučení: dodržovat předepsanou vzdálenost mezi vozidly, zbytečně nezastavovat, 

nevystupovat z automobilu, pokud hoří mé vozidlo – vyjet z tunelu (pokud je to 

možné), pokud není možný výjezd – zajet ke kraji, vypnout motor a opustit vozidlo, 

stisknout tlačítkový hlásič požáru, přivolat odbornou pomoc, pokusit se uhasit požár 

hasicím přístrojem, co nejrychleji se dostat k nouzovému východu nebo ven z tunelu.  
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- Co se stane, když je řidič oslněn na horizontu protijedoucím vozidlem nebo 

sluncem nebo při přechodu z umělého osvětlení na denní světlo a naopak?  

Snížená orientace, možná srážka s jiným vozidlem. 

Příčina: příliš silné oslnění. 

Doporučení: zvýšená pozornost řidiče, zpomalení vozidla. 

- Co se stane, když dojde k dopravní nehodě v blízkosti zařízení ležícího 

v bezprostřední blízkosti komunikace?  

Srážka vozidel, srážka chodců, materiální škody, zranění osob. 

Příčina: nepozornost řidiče, nezkušenost řidiče, riskantní předjíždění vozidel, 

neopatrnost pohybujících se osob. 

Doporučení: věnovat zvýšenou pozornost při řízení vozidla, předvídat reakce 

ostatních účastníků provozu, přizpůsobení stylu jízdy okolním podmínkám a situaci. 

- Co se stane při úniku pohonných hmot?  

Vznícení pohonných hmot, požár, materiální škody, škody na zdraví. 

Příčina: technická závada na vozidle, nedostatečné uzavření palivové nádrže, 

poškození palivové nádrže, palivového potrubí. 

Doporučení: zvýšená kontrola technického stavu vozidla. 

- Co se stane, když na silničním úseku je již jiná dopravní nehoda? 

Zúžený jízdní pruh, odklon dopravy, hromadná srážka automobilů, materiální škody, 

škody na zdraví, dopravní zácpa. 

Příčina: nedostatečná informovanost účastníků provozu, nepřizpůsobení rychlosti 

vozidla vzniklé situaci. 

Doporučení: dodržovat předepsanou rychlost a vzdálenost mezi vozidly, zvýšená 

pozornost při řízení vozidla, řízení dopravy příslušníkem policie. 
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- Co se stane, když dojde k požáru při úniku NL v otevřeném prostoru?  

Rozšíření požáru na okolní automobily, na budovy v blízkosti nehody, zranění osob. 

Plyn i mlha jsou těžší vzduchu a šíří se daleko do okolí, tvoří se vzduchem výbušné 

směsi. Při zapálení mohou plameny šlehat na velké vzdálenosti. Při hoření vznikají 

oxid uhličitý nedýchatelný a oxid uhelnatý (jedovatý).  

Příčina: vznícení vlivem tepla, jisker nebo otevřeného ohně. 

Doporučení: mimořádně zvýšená opatrnost a pozornost při přepravě, dodržovat 

pokyny dle bezpečnostního listu, evakuovat obyvatelstvo do vzdálenosti 800m-1600m. 

- Co se stane při úniku NL do životního prostředí? 

Propan-butan je extrémně hořlavá směs. Zkapalněný plyn je mimořádně vznětlivá 

kapalina při všech teplotách. Uvolněná kapalina velmi rychle přechází do plynného 

stavu, tvoří se velké množství chladné mlhy. Plyn i mlha jsou těžší než vzduch, šíří se 

daleko do okolí, tvoří se vzduchem výbušné směsi. Uvolněný plyn může vytěsnit 

vzduch z místnosti, a proto může dojít k zadušení (z 1 kg kapalné fáze při 20 °C a 0,1 

MPa vznikne několik set litrů plynu). Při úniku směsi do kanalizace nebo odpadních 

vod vzniká nebezpečí výbuchu.  

Příčina: smyk na silnici, převrácení cisterny, srážka s jiným vozidlem. 

Doporučení: Uzavřít nebezpečnou zónu s ohledem na směr větru. Všechny 

nezúčastněné osoby vykázat proti směru větru, případně provést evakuaci. Poskytnout 

první pomoc postiženým osobám, podle potřeby zajistit odbornou lékařskou pomoc.  

V daném prostoru vyloučit všechny možné zdroje vznícení a iniciace, zabránit vzniku 

statické elektřiny. Vypnout motory vozidel, zastavit stroje, nekouřit, uhasit otevřený 

oheň. Zastavit unikání látky do okolí uzavřením provozních nebo havarijních uzávěrů.  
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5.3.4 Aloha (Areal Locations of Hazardous Atmospheres)  

Program ALOHA je rozptylový model, který je určený pro operační systém Windows nebo 

Macintosh. Program pracuje s následujícími vstupními údaji:  

- Data o poloze (název místa, stát, město, typ zástavby) 

- Informace o uniklé látce (program obsahuje rozsáhlou databázi chemických látek) 

- Informace o stavu atmosféry (síla a směr větru, teplota vzduchu, oblačnost apod.) 

- Informace o zdroji úniku látky (např. louže, zásobník, potrubí, přímý zdroj) 

Program ALOHA nám umožňuje vypsat výsledky jak v textové podobě, tak v grafické 

podobě. Zobrazí nám dávku a vydatnost zdroje, zobrazí stopu oblaku uniklé látky o zvolené 

koncentraci. [3, 37]  

K provedení případová studie havárie cisterny přepravující LPG (propan-butan) jsem 

zvolila místo v Ostravě – Vítkovicích: ulice Rudná, světelná křižovatka nedaleko Penny 

Marketu. Na ulici Zengrova, za Penny Marketem, se nachází soukromá VOŠ a SPŠ. Naproti 

Penny Marketu prodejna náhradních dílů na automobily Auto Kelly. Při odbočení vpravo, 

sjezd na ulici Místeckou, autobusová a tramvajová zastávka Důl Jeremenko. Nedaleko 

obchodní centrum Hornbach Baumarkt CS, spol. s r.o.  

Při použití programu ALOHA je nutné zadat místo havárie. V tomto případě Ostrava-

Vítkovice, katastrální výměra: 6,48 km
2
, nadmořská výška 229 m nad mořem, zeměpisná 

šířka: 49°48′56.05″ s. š., zeměpisná délka: 18°15′59.48″ v.d., Počet obyvatel: 8057                

(k  30. 6. 2010). [56] 

Automobilová cisterna přijíždí po Rudné ulici směrem k Penny Marketu, mírný sjezd. 

Následkem vzniklého náledí a namrzající vozovky dostane vozidlo smyk a dojde k jeho najetí 

na obrubník, proražení nádrže a převrácení na bok. Důvodem je také nepřizpůsobení rychlosti 

vozidla stavu vozovky a povaze vozovky a zároveň nepříznivé povětrnostní podmínky.  

Při převrácení cisterny dojde k porušení pláště a z díry obdélníkového tvaru o rozměru 40x20 

cm začne unikat kapalný LPG.  V programu ALOHA je nutné zadat typ zdroje. Jelikož se 

jedná o automobilovou cisternu, vybrala jsem variantu „Tank“. K výpočtu je nutné zadat         
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i technické údaje cisterny, tzn. rozměry nebo objem. V tomto případě se jedná o ležatý válec – 

zásobník o délce 10 510 mm a průměru 2460 mm. Program sám dopočte objem, který činí 50 

m
3
.  

Dále je nutné určit skupenství látky. Na výběr jsou možnosti: kapalina, plyn, skupenství není 

známo. V případě této studie se jedná o zkapalněný plyn s teplotou stejnou, jako je teplota 

okolí o celkovém množství 22 tun. Program sám dopočítá celkový objem kapalné fáze 

v nádrži a jeho procentuální množství (v našem případě 76%), zbytek je pak tvořen párami.   

Dále byla zadána okamžitá iniciace s požárem Jet Fire (tryskový požár). Program pak nabízí 

modelování úrovní zón ohrožení tepelnou radiací. Byly zvoleny programem navrhované 

prahové hodnoty, které jsou kritické ve vztahu k poškození zdraví člověka.  Výsledkem 

modelu je textový výstup a grafický výstup, uveden v příloze č. 6.   

V modelovém případě v prvních 20 sekundách vytéká LPG rychlostí cca 900 kg/s, pak dojde 

k zpomalení výtoku. 

Teplota okolního vzduchu byla nasimulována na 2
0
C, třída stability D, polojasno, bez inverze.  

V grafickém výstupu (graf 10): 

- Červená zóna – určuje oblast, kde tepelné záření dosahuje 10 kW/m
2
, při působení 60 

sekund může způsobit smrt člověka. 

- Oranžová zóna – tepelné záření dosahuje 5 až 10 kW/m
2
, při působení 60 sekund 

může způsobit popáleniny 2. stupně na nechráněných částech lidského těla. 

- Žlutá zóna – tepelné záření dosahuje hodnot 2 až 5 kW/m
2
, při působení déle než 60 

sekund může způsobit silnou bolet. [37] 
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Graf 10 – Grafický výstup ALOHA [37] 

Velikost zón šíření tepelné radiace je závislá na okolí, tzn. na přítomnosti a rozmístění budov, 

hustotě zalesnění apod., čímž se může tepelný tok výrazně snižovat. Zobrazení je platné 

pouze pro volný prostor.  

Naše případová studie proběhla v centru bytové zástavby, v místě se značným výskytem firem 

a administrativních budov, které zamezují šíření tepelného toku do větších vzdáleností. Na 

mapě v příloze č. 6 je tato oblast vyznačena červenou barvou.  

Nejvíce zasaženou oblastí je místo samotné havárie, kdy v nejbližším okolí se nachází Penny 

Market, prodejna náhradních dílů na automobily Auto Kelly, prodejna automobilů Mercedes, 

Strojní průmyslová škola a také benzínová stanice.  

Dá se tedy předpokládat, že v místě havárie se v danou dobu bude nacházet mnoho lidí, může 

se odhadem jednat o 150 – 200 osob. Všichni tito lidé mohou být bezprostředně ohroženi na 

životě a zdraví. Proto bude nezbytné provést evakuaci okolního prostoru.  
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V zóně označené oranžovou barvou dosahuje tepelná radiace 5 až 10 kW/m
2
. Při působení 

60 sekund na nechráněných částech těla může způsobit popáleniny 2. stupně. V této zóně se 

nacházejí obytné domy, soukromé firmy, jihovýchodním směrem se nachází nově postavené 

obchodní centrum Hornbach Baumarkt CS, spol. s r.o., severovýchodním směrem je bývalá 

aglomerace firmy VÍTKOVICE a.s. Nejvíc osob se tedy bude zdržovat v obchodním centru 

Hornbach Baumarkt CS, spol. s r. o. 

V zóně označené žlutou barvou je tepelná radiace 2 až 5 kW/m
2
 a při působení 60 po dobu 

delší než 60 sekund může způsobit značnou bolet. Ale vzhledem k tomu, že bytová zástavba 

značně omezuje šíření tepelné radiace, dá se předpokládat, že účinky na obyvatelstvo v tomto 

prostoru budou minimální.  

K minimalizaci a omezení těchto rizik se vztahují tabulka v bodě 6.1 a) až c) níže uvedené, 

kde jsou uvedena určitá doporučení a opatření. Použitými analýzami jsem zjistila, že 

největšími riziky při přepravě nebezpečných látek na silničním úseku jsou: únik nebezpečné 

látky do okolního prostředí, požár a výbuch NL.  

5.3.5 Zhodnocení dané problematiky 

Pro jízdu tunelem představuje největší riziko přeprava nebezpečných věcí. Pro tunel 

existuji především hlavní rizika, jako jsou požár, výbuch a únik toxických plynů nebo kapalin.  

Požár takového nákladu může mít katastrofální následky, protože veškerá energie je vstřebána 

v uzavřeném prostoru. Nehodovost v silničních tunelech je sice nižší než v otevřeném 

silničním úseku, ale důsledky požáru nebo výbuchu mohou vést ke katastrofě s velkými 

ztrátami na životech. Na druhou stranu zákaz přepravy nebezpečných věcí tunelem pak 

zvyšuje náklady na dopravu a pak nutí přepravce k přepravě po mnohem více nebezpečnějších 

vedlejších silnicích, které obvykle vedou obydlenými a zastavěnými oblastmi a tím se zvyšuje 

riziko obecného ohrožení. Určitým řešením je instalace kvalitních kamerových systémů, které 

dovedou identifikovat tabulky, které jsou umístěny na automobilech přepravujících 

nebezpečné věci. Pracovník dispečerského pracoviště tím pádem dokáže mnohem dříve 

informovat členy záchranného týmu o přepravované nebezpečné látce a o jejich vlastnostech. 

Vznik požáru v silničním tunelu je méně pravděpodobný než na silničním úseku, ale 

ani toto riziko nelze zcela zanedbat, jelikož jeho následky by byly rovněž katastrofální. Požár 

v tunelu může být zapříčiněn jednak dopravní nehodou, ale také technickou závadou na 
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vozidle (elektrická, mechanická). Taktéž může dojít k závadě na technologickém zařízení 

tunelu. Nebezpečí, která plynou z požáru v tunelu, jsou dána uzavřeným prostorem, ve kterém 

je omezen odvod spalin vzniklých při hoření. Dále je to vznik dosti vysokých teplot, které 

mohou v případě požáru cisterny s pohonnými hmotami dosahovat až 1200
0
C. Hrozí zřícení 

zasažené tunelové stavby. 

K hodnocení působení teplot na konstrukce v tunelu byly vytvořeny tunelové teplotní 

křivky – uvedeny na obrázku 8, níže uvedeném. Touto problematikou se ve své knize 

Stavební konstrukce z požárního hlediska zabývá p. Kupilík. [11] 

 

Obrázek 8 -  Teplotní křivky [11] 

    

Velkým nebezpečím je produkce zplodin hoření, které se při požáru v tunelu šíří. Je to 

především vznik CO, CO2, HCN. Vzniku požáru nelze nikdy úplně zabránit, ale instalací 

vhodných technických prostředků požární ochran a požárně bezpečnostních zařízení, lze 

jejich následky určitým způsobem alespoň snížit.  

Dalším možným rizikem je vznik dopravní nehody v tunelu, která může být 

zapříčiněna nedodržením dostatečné vzdálenosti mezi vozidly, špatným technickým stavem 
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vozidla, nepozorností řidiče (omezení rychlosti v tunelu, růžený jízdní pruh, odstavené 

vozidlo). K preventivním opatřením patří vhodné dopravní značení, návěští, osvětlení. 

Nehoda může být identifikována prostřednictvím dispečerského pracoviště, které dle 

závažnosti informuje příslušné útvary, které se budou podílet na zabezpečení.  Proto je 

nezbytné instalovat kvalitní kamerové systémy do silničních tunelů.  

Určení přiměřené úrovně bezpečnostních prostředků a technicko-organizačního 

vybavení, které vede k zajištění bezpečného provozu v tunelu je velmi složitou záležitostí, 

která je řešena celosvětově. Příčinou obtížného řešení tohoto stavu je na jedné straně 

stochastický charakter nehod, jejich průběhů, následků a dopadů na jednotlivé složky a na 

druhé straně velmi vysoký počet těžko definovatelných parametrů a náhodnost jejich výskytu 

v průběhu havárie.  

Bezpečnost v tunelových systémech spočívá především na dvou hlavních faktorech, 

kterými jsou: 

- lidský faktor, tj. činnost účastníků silničního provozu v tunelu v době havárie včetně 

pracovníků operátorských a záchranných pracovišť 

- bezpečnostní systém v tunelu (veškeré technické vybavení v tunelu) [41] 

Přestože tunelový komplex vykazuje vysokou bezpečnostní úroveň, činnost účastníků 

provozu, činnost operátorů a také činnost účastníků záchranných týmů může zapříčinit 

zvýšení rizika natolik, že nehoda přeroste do katastrofálních rozměrů s velkými ztrátami na 

životech i majetku.  

Hlavním rizikovým faktorem v tunelu je činnost člověka, který působí buď jako 

běžný uživatel (účastník silničního provozu), nebo člen záchranného týmu nebo 

dispečerského pracoviště. Rizikovost členů záchranných týmů nebo operátorských pracovišť 

lze snížit jejich důkladným výběrem (například pohovory s psychologem, psychologické 

testy, přezkoušení osob před jejich přijetím), následný pravidelný výcvik, školení.  

Rizikovost běžných uživatelů silničních tunelů lze snížit velmi obtížně, neboť každý 

z účastníků nehody bude reagovat na danou situaci jiným způsobem. Pokud účastníci 

silničního provozu plánují na své trase průjezd silničním tunelem, měli by si předem přečíst 

informační leták Ředitelství silnic a dálnic České republiky, který seznamuje účastníky 
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provozu s bezpečnostním vybavením tunelu, dopravním značením a obecnými pravidly jízdy 

tunelem.  Lidské chování lze do jisté míry ovlivnit prostředky jako např. kontrola, sankce, 

informace, dozor, dohled.  A jak ukazují všeobecně známé zkušenosti, nejúčinnějším 

opatřením je informační kampaň.  Bylo by vhodné se tomuto problému blíže věnovat 

například v autoškolách, při školení řidičů z povolání, při referentských zkouškách 

pracovníků firem, anebo propagaci prostřednictvím obecních a městských úřadů formou 

vývěsek ve veřejných prostorách a informačních tabulí.  Důležitým bodem je také správné 

zajištění jednotlivých složek, podílejících se na záchranných pracích.  

 

 

Graf 11 – Bezpečnostní skupina 

 

Hlavním cílem bezpečného provozu silničního tunelu by mělo být: 

- bezpečnost a ochrana osob, životního prostředí, ochrana majetku 

- znalost rizik v tunelovém komplexu, předcházení vzniku nehod 

- dodržování předpisů týkajících se dopravy v tunelu 

- pravidelné ověřování funkčnosti jednotlivých prvků bezpečnostního systému tunelu  

Já jsem do zvoleného silničního úseku zahrnula klímkovický tunel, neboť i zde může dojít 

k neočekávané havárii dopravního prostředku přepravujícího nebezpečné věci. Vzhledem 

k tomu, že nelze předpovědět, v jaký okamžik k nehodě dojde, lze těžko s určitostí říci, k jak 
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velkým ztrátám na životech a majetku dojde. K havárii může dojít v době dopravní špičky      

a následky mohou dosahovat mnohem větších škod, než když k havárii dojde v době relativně 

nízké dopravní frekvence.  Taktéž může být v místě havárie různý počet osob, různý počet     

a také typ vozidel. V době nehody v tunelu může projíždět například zájezdový autobus, 

můžou převažovat nákladní automobily, ale na druhou stranu může být provoz minimální       

a projíždět jen osobní vozidla.  
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6 Opatření a doporučení k rizikovým faktorům   

6.1 Opatření a doporučení k rizikovým faktorům k tabulkám 3, 4, 5 bodu 5.3.2 

a) Opatření - strukturální hledisko – Tabulka 6 

Riziko Návrh - doporučení, opatření  

Požár při úniku NL v otevřeném 

prostoru 

Propan-butan je extrémně hořlavá směs. Uvolněná kapalina rychle 

přechází do plynného stavu, tvoří se velké množství chladné mlhy. 

Plyny i mlha jsou těžší než vzduch a šíří se daleko do okolí, se 

vzduchem tvoří výbušnou směs. Plyn, který se uvolní, může vytěsnit 

vzduch z místnosti a může dojít k zadušení. Při úniku do kanalizace 

nebo odpadních vod anebo do podzemních prostor vzniká nebezpečí 

výbuchu. Zabránit úniku – zakrýt kanálové vpusti, zabránit působení 

ohně, žhavých předmětů, jisker, dodržovat pokyny dle 

bezpečnostního listu, přivolat odbornou pomoc (HZS,ZZS,policii). 

Provést evakuaci do vzdálenosti 800-1600 m.  

Výbuch při úniku NL -„- 

Únik NL do okolního prostředí Uzavřít nebezpečnou zónu s ohledem na směr větru, provést 

evakuaci. V prostoru vyloučit možné zdroje iniciace, vypnout motory 

vozidel, zastavit stroje. Zabránit úniku NL-pokud možné. Poskytnout 

první pomoc postiženým osobám.  

Jiná předchozí nehoda Dodržovat předepsanou rychlost a bezpečnu vzdálenost. Provoz řídit 

příslušníkem policie, poslouchat rádiový přenos, často upozorňují na 

silniční situaci a informují o vzniklých dopravních nehodách. Pokud 

možné-zvolit objízdnou trasu a vyhnout se místu havárie. 

Požár v tunelu Pravidelné revize elektrozařízení a kabelových rozvodů, kontroly 

prostředků požární ochrany a technického zařízení tunelu.  Při vzniku 

požáru zbytečně nezastavovat, nevystupovat z vozidla. Pokud hoří 

jiné vozidlo - vyjet z tunelu - pokud možné. Pokud nelze vyjet-zajet 

ke krajnici, vypnout motor, opustit vozidlo, použít nouzové východy, 

vyhledat tlačítkový hlásič požáru, informovat HZS pracovníky 

dispečinku.   

Únik NL v tunelu -„- 
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Riziko Návrh - doporučení, opatření  

Poškození pojistného ventilu, uzávěrů Zvýšená pozornost při nakládce a zajišťování vozidla, odborný dozor, 

bezpečnostní poradce ADR, častější kontroly při nakládce.  

Terorista Využívat bezpečnostního poradce, spolupráce s policii, event 

zpravodajskou službou. Provádět preventivní bezpečnostní prohlídky.  
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b) opatření - procesní hledisko - Tabulka 7 

Riziko Návrh - doporučení, opatření  

Únik NL do okolního prostředí  Uzavřít nebezpečnou zónu s ohledem na směr větru, provést 

evakuaci. V prostoru vyloučit možné zdroje iniciace, vypnout 

motory vozidel, zastavit stroje. Zabránit úniku NL-pokud možné. 

Poskytnout první pomoc postiženým osobám. 

Člověk/zvěř za tmy nebo zhoršení 

viditelnosti 

Výstavba podchodů nebo nadchodů na frekventovaných místech 

silničního úseku. Umístění varovných dopravních značek a cedulí. 

Omezení rychlosti v obydlených a zastavěných oblastech. 

Povětrnostní podmínky Nelze nijak předcházet. Lze doporučit protihlukové stěny, které 

mohou částečně snížit rychlost větru. Zde je na místě zkušenost a 

praxe řidiče, který by měl umět vyhodnotit situaci a přizpůsobit 

styl a rychlost jízdy. 

Technická závada vozidla Zvýšená pozornost technického stavu vozidla, pravidelné 

inspekční prohlídky v souladu s dohodou o ADR. 

Nedostatečná bezpečná vzdálenost Pravidelné školení řidičů a dostatečná praxe v řízení motorového 

vozidla. Výstražné cedule s nápisem „dodržujte bezpečnou 

vzdálenost“. 

Člověk/zvěř za denního světla Výstavba podchodů nebo nadchodů na frekventovaných místech 

silničního úseku. Umístění varovných dopravních značek a cedulí. 

Omezení rychlosti v obydlených a zastavěných oblastech. 

Řidič Školení řidičů, školení ADR, dodržovat pravidelnou dobu 

odpočinku, přestávky během řízení, střídání řidičů během jízdy. 

Uložení NVS Provádět preventivní bezpečnostní prohlídky, stetoskopy, 

endoskopy, kontrolní zrcátka. 

Selhání obsluhy dispečinku Školení obsluhy, pravidelné a častější přestávky, častější střídání 

pracovníků-menší únava, větší pozornost. Školení „jak zvládat 

stress“. Cvičení na určité situace.  
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c) Opatření - tunel – Tabulka 8 

Riziko Návrh - doporučení, opatření  

Únik NL (hořlavý plyn), 

nehoda vozidla 

Zvýšená kontrola technického stavu vozidla, dodržovat bezpečnou vzdálenost. 

Při vzniku požáru zbytečně nezastavovat, nevystupovat z vozidla. Pokud hoří 

jiné vozidlo - vyjet z tunelu - pokud možné. Pokud nelze vyjet-zajet ke 

krajnici, vypnout motor, opustit vozidlo, použít nouzové východy, vyhledat 

tlačítkový hlásič požáru, informovat HZS pracovníky dispečinku.   

Požár v tunelu Pravidelné revize elektrozařízení a kabelových rozvodů, kontroly prostředků 

požární ochrany a technického zařízení tunelu.  Při vzniku požáru zbytečně 

nezastavovat, nevystupovat z vozidla. Pokud hoří jiné vozidlo - vyjet z tunelu - 

pokud možné. Pokud nelze vyjet-zajet ke krajnici, vypnout motor, opustit 

vozidlo, použít nouzové východy, vyhledat tlačítkový hlásič požáru, 

informovat HZS pracovníky dispečinku.   

Srážka při předjíždění Školení řidičů, zaměstnávat řidiče s dlouholetou praxí, pravidelná cvičení na 

trenažéru. 

Únik NL bez nehody-únik 

plynu 

Dodržovat nařízení dohody ADR o nakládce, využívat služeb bezpečnostního 

poradce. Snažit se zabránit dalšímu úniku látky. Při vzniku požáru zbytečně 

nezastavovat, nevystupovat z vozidla. Pokud hoří jiné vozidlo - vyjet z tunelu - 

pokud možné. Pokud nelze vyjet-zajet ke krajnici, vypnout motor, opustit 

vozidlo, použít nouzové východy, vyhledat tlačítkový hlásič požáru, 

informovat HZS pracovníky dispečinku.   

Srážka-nedodržení bezpečné 

vzdálenosti 

Školení řidičů, školení ADR, výcvik na trenažéru, přestávky během jízdy, 

školení „jak zvládat stress“ a „umění reagovat na vypjaté situace“. Zajistit 

odbornou pomoc.  

Srážka s busem -„- 
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6.2 Návrhy na provádění preventivních bezpečnostních prohlídek vozidel 

přepravujících nebezpečné věci.  

Určitým řešením, jak včas odhalit případné umístění nástražného výbušného systému 

na vozidlo přepravující nebezpečné věci, je provádění preventivních bezpečnostních 

prohlídek vozidel, které přepravují nebezpečné věci.  

K prověřování podezřelých předmětů patří pomůcky na kontrolu těžko přístupných 

prostor. Jsou to stetoskopy, endoskopy, kontrolní zrcátka, zařízení sloužící k narušení rádiem 

ovládaného iniciačního systému, tzv. rušičky.  

Stetoskopy 

Stetoskopy (obrázky 9 a 10) se dělí podle toho, zda je možné podezřelé zvuky sejmout bez 

kontaktu s podezřelým předmětem nebo zda je kontakt nutný.  Bezkontaktní sody pracují na 

principu ultrazvuku. U tohoto typu se ale mohou vyskytnout problémy při identifikaci 

časovacího strojku zabaleného v nějakém obale, protože ultrazvuk nepronikne pevným 

obalem.  Pevným obalem snadněji proniknou mikrovlny. [19] 

 

Obrázek 9 -  Elektronický stetoskop [53] 
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Obrázek 10 - Elektronický stetoskop, souprava  [66] 

                  

K detekci, sledování a diagnostice zdrojů hluku ze strojů vč. poškozených ložisek, klepání 

pístů a ventilů nebo ozubených kol jsou vhodné elektronické stetoskopy. Dodávají se včetně 

snímacích nástavců, baterií a sluchátek.  Vibrace nebo hluk jsou zachyceny snímacím 

nástavcem a přeneseny do převodníku. V něm jsou vibrace převedeny na elektrický signál, 

který je zpracován a pak zesílen v elektronické části přístroje. [66] 

 

Kontrolní zrcátko 

Je to polohovatelné zrcátko umístěné na přísavkách nebo teleskopické trubice, níže vidíme na 

obrázcích 11 a 12. Může sloužit při opravách vozidla, ale také k odhalení podezřelých 

předmětů umístěných na podvozku vozidla. [43, 58] 

 

Obrázek 11 -  Kontrolní zrcátko [43] 
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Obrázek 12 -  Kontrolní zrcátko [58] 

  

Endoskop 

Jedná se o optický přístroj k zobrazení vnitřních dutin a mimo jiné se také využívá 

v některých speciálních technických aplikacích na obrázku 13. Z hlediska provedení je 

můžeme rozdělit na: rigidní (tubusové), zrcátkové a flexibilní (fibroskopy). Je vybaven 

světelným zdrojem a optikou. [19, 45] 

 

 

Obrázek 13 -  Endoskop [45]  

 

 

Rušičky 

Rušičky mají za úkol znemožnit použití iniciačního systému, který je ovládán rádiem, např. 

při použití nástražného výbušného systému. [19]  



   71 

 

6.3 Návrhy na zabezpečení přepravních jednotek při přepravě nebezpečných věcí  

Jelikož přeprava nebezpečných věcí je dosti riziková z hlediska možnosti vzniku 

dopravní nehody, měly by přepravní firmy do pracovního poměru vybírat pracovníky – řidiče, 

kteří absolvovali školení řidičů, školení ADR a v neposlední řadě řidiče, kteří mají dostatek 

zkušeností v řízení motorového vozidla a také dlouholetou praxi.   

V minulosti měli muži možnost získat větší praxi a zkušenosti v řízení motorového 

vozidla v rámci základní vojenské služby, kde museli absolvovat tzv. „krátkodobý řidičský 

kurz“, kdy znovu absolvovali autoškolu, vykonávali zkušební jízdy a na konci závěrečný test. 

Získali také znalosti o technickém stavu vozidla a během dvouleté a pak 1,5-leté služby 

získali určitou praxi a zkušenosti v řízení vozidla.  

V dnešní době mladí lidé absolvují řidičský kurz a téměř bez praxe a v poměrně 

mladém věku usedají za volant nákladních automobilů, kamionů, tahačů či cisternových 

vozidel.  A pak bývají překvapeni, že takové vozidlo se při jízdě chová odlišně než běžný 

osobní automobil. Tito mladí lidé nemají dostatek zkušenosti, neumí reagovat na vzniklou 

situaci, např. na špatné povětrnostní podmínky, náledí apod.  

Možným řešením tohoto problému by mohlo být opětovné zavedení učebního oboru 

„řidič“. V rámci školní výuky by mladí lidé získali nejen teoretické znalosti, ale mohli by se 

seznámit s určitými modelovými situacemi, naučili by se vyhodnotit určité kritické situace, 

zvládat stres, únavu. Své znalosti a zkušenosti by mohli otestovat na zkušebních jízdách na 

trenažéru a pak až následně v praxi pod vedením zkušeného instruktora.  

Mimo jiné společnosti DEKRA Automobil a.s. nabízí školení, jako například: 

- Školení „Driver assessment“ – analýza rizikového chování, výběr a hodnocení řidičů. 

Účelem tohoto školení je analýza chování řidiče v provozu a vyhodnocení jeho 

dovedností a schopností. Jedná se o vyhledávání rizik, stanovení příčiny a návrh 

doporučení.  

- Defenzivní jízda – účelem tohoto školení je naučit řidiče přemýšlet o problémech, se 

kterými se v rámci silničního provozu mohou setkat. O tom, jaké hrozí nebezpečí 

ostatním účastníkům provozu a jak přizpůsobit své chování. Účelem školení je řidiče 

naučit, aby se do rizikové situace vůbec nedostali.  
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- Pracovní režim osádek v silniční dopravě – jak efektivně organizovat pracovní režim 

osádek, simulování plánování pracovního režimu řidiče a ovládání tachografu. [8] 

Řidiči by také měli dbát na to, aby měli přepravovaný náklad dobře naložen, zabezpečen, 

označen, aby nebyla překročena celková hmotnost vozidla. Dále by si měli uvědomit, že 

každý náklad se může při přepravě jinak chovat. Rozdílná bude jízda vozidla s plachtovou 

soupravou a rozdílná bude jízda cisternovým vozidlem, kdy přeprava kapalné formy se při 

průjezdu zatáčkou může přelévat ze strany na stranu a tak může snáz dojít k převrácení 

cisternového vozidla.  

 Přepravní firmy by měly zvážit, jak často přepravují nebezpečné věci a měli by 

využívat služeb bezpečnostních poradců ADR, kteří by dohlíželi na správné označování 

vozidel, na vhodnost obalů, zabezpečili by veškerou přepravní dokumentaci, dohlídli by na 

vybavení vozidel a mohli by navrhnout vhodnou trasu k přepravě nebezpečných věcí 

z hlediska bezpečnosti a efektivity přepravy.  

V případě vzniku požáru, dopravní nehody či úniku nebezpečné látky, je nutné co nejrychleji 

evakuovat osoby nacházející se v tunelu. Proto by měly být nějakým způsobem řešeny plochy 

určené k shromáždění evakuovaných osob a také zraněných osob, které se v daný okamžik 

v tunelu nacházejí.  Určitým způsobem by měly být taktéž řešeny plochy pro zasahující 

složky jako je zdravotnická záchranná služba, hasiči, policie.  Je nutné si uvědomit, že se 

může jednat o stovky osob.  

Dále, pokud jsou v blízkosti tunelu dostatečně velké prostory, měly by být na každé 

straně plochy pro složky integrovaného záchranného systému, které budou v případě nehody 

v tunelu provádět záchranné práce.  V těžko přístupném terénu nebo v místech, kde je 

komplikovaný dojezd pro složky IZS, by měly být v blízkosti tunely zřízeny plochy určené 

k přistání vrtulníku. Vrtulníky slouží k rychlému transportu sil a prostředků složek 

integrovaného záchranného systému a taktéž k rychlému transportu těžce raněných, pokud se 

tyto nemohou urychleně dostat na místo nehody (např. ucpaná pozemní komunikace). 

Určitým řešením v případě vzniku požáru nebo výbuchu v tunelu, by bylo hermetické 

uzavření určité části tunelu a tím zabránění šíření požáru do ostatních částí tunelu.  
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6.4 Největší nebezpečí pro člověka a životní prostředí  

I když se stále více investuje do infrastruktury, automobil se stává pro člověka 

největším nebezpečím. Jen v Evropě ročně umírá na silnicích v průměru cca 50 tisíc lidí. 

Největší pohromou pro lidstvo tedy nejsou zemětřesení, uragány, povodně, havárie 

v průmyslu, ale automobily.  

Aktivní bezpečností se rozumí jízdní vlastnosti automobilu, tzv. vlastnosti, které souvisí 

s řízením, brzdovým systémem, s konstrukcí podvozku, motorem. Do této kategorie také 

spadají ovládací a informační prvky na panelu řidiče a světla. K pasivní bezpečnosti patří 

odolnost karosérie a konstrukční prvky, které mají při nehodě snížit ohrožení života, 

bezpečnostní pásy a v neposlední řadě umístění palivové nádrže, která by měla odolat nárazu 

a zabránit úniku pohonných hmot v případě nehody. [10] 

 Značným problémem je přeprava nebezpečných věcí v rámci silniční přepravy. 

Evropskou dálniční sítí se týdně přepravuje odhadem 1,5 milionu tun nebezpečných látek.     

A právě ty mohou uniknout do životního prostředí a způsobit tak ekologickou katastrofu.  

Příkladem velké tragédie je havárie z kempu Los Alfaques ve Španělsku v roce 1978, kdy 

řidič cisterny s 22 tunami vysoce hořlavého kapalného propylenu chtěl ušetřit za dálniční 

poplatky a zvolil cestu vedoucí přímo kolem kempu. U cisterny došlo k defektu pneumatik     

a cisterna narazila do cihlové zdi, která oddělovala kemp od silnice.  Nárazem se cisterna 

roztrhla na tři části a výbušné páry se smícháním se vzduchem explodovaly a ohnivá koule se 

přehnala přes kemp. Teplota dosahovala až 2000
0
C.  

 V zahraničí došlo k několika vážným nehodám také v silničních tunelech. Zvláštnosti 

takovýchto nehod jsou:  

- obtížná orientace v neznámém prostoru 

- projevy psychického stresu, který může souviset s klaustrofobií 

- rozdílné důsledky požáru oproti požáru na volném prostranství 

- omezení možnosti úniku osob 

- obtížná koordinace složek záchranných týmů  
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- neznalost osádek vozidel reagovat na vzniklou situaci v tunelu 

- nebezpečí vzniku „domino efektu“ 

- komplikace v případě, že dojde k nehodě vozidla s nebezpečnou látkou 

Z uvedených faktů vyplývá, že doprava je jedním z nejproblémovějších druhů přepravy. Má 

značný vliv také na životní prostředí. Přibližně 90% všech emisí, které vstupují do přízemní 

vrstvy atmosféry, pochází z výfuků spalovacích motorů automobilů. Mezi základní negativní 

projevy dopravy na životní prostředí patří: vibrace, otřesy, hluk, prašnost, znečištění vody, 

zábor lesní a zemědělské půdy, nehodovost a v neposlední řadě estetický účinek. [10] 

 Za nějakých 20 let přesáhne celosvětový počet jen osobních automobilů 2,3 miliardy  

a tento zvyšující se počet již nebude možné řešit jen vzrůstajícím počtem dálnic a jejich 

délkou, ale bude nezbytné vytvořit tzv. „infrastrukturu inteligentních dopravních systémů“, 

které budou využívat nejmodernější informační a telekomunikační technologie. Příkladem 

nové techniky budou například miniaturní radary v náraznících, které budou vyhodnocovat 

vzdálenost od předchozího vozidla, budou schopny měnit rychlost vozidla a také budou 

schopny vůz rychle zabrzdit.  Uvažuje se také o programu „proměnných dopravních značek“, 

které by řidiče informovaly o délce kolon, o objízdných trasách.  Také se uvažuje o zavedení 

tzv.“černé skříňky“ do automobilů, ze záznamu by bylo možné řidiče usvědčit z nesprávné 

jízdy (registrovala by se rychlost jízdy, úhel natočení volantu, činnost brzd, zapojení světel).   

                                                                                                                                        [10]  

6.5 Technologie pro zvýšení bezpečnosti v silničních tunelech   

V nedávném období byly značně diskutovány nehody v tunelech pod Mont Blancem, 

nehoda v Tauernském tunelu.  A díky tomu se značně zvýšily požadavky na bezpečnost 

v tunelech a na technologické vybavení tunelů. Při realizacích tunelů v České republice 

jsou vyvíjeny značné tlaky a požadavky ze strany hasičů a policie.  

Mezi komplexní technická řešení určená pro zabezpečení tunelů především patří:  

Řídicí systém tunelu – zajišťuje kontrolu nad veškerým děním v tunelu.  Dispečerské 

stanoviště je vybaveno vizualizačním systémem a videostěnou. K zajištění komunikace mezi 

řidiči v tunelu a dispečerským pracovištěm slouží informační systém tunelu. [54]  
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K zajištění maximální bezpečnosti jsou monitorovány fyzikální veličiny, sledovány jsou 

například koncentrace oxidu uhelnatého (CO), směr a rychlost proudění vzduchu, teplota 

vzduchu u portálu a také uvnitř a další faktory.  

SOS hlásky slouží k přivolání pomoci v případě nehody, obsahují zařízení k spojení 

s dispečinkem. Jejich součástí i také vybavení k požární, vyprošťovací pomoci a vybavení 

k poskytnutí první pomoci. [54]  

Kamerový systém – bývá využíván k rozpoznání výstražných tabulek, které bývají umístěné 

na vozidlech přepravujících nebezpečné věci dle ADR. Prostřednictvím kamerového systému 

tak lze snadněji a rychle identifikovat přepravovanou nebezpečnou látku a v případě nehody 

určit druh nebezpečí. [54] 

Pro oblast tunelových staveb dnes existuje několik dodavatelů řídících                          

a monitorovacích systémů. Ve většině případů je investorem Ředitelství silnic dálnic. Kromě 

obecných norem neexistuje žádný předpis, který by říkal, jak mají být jednotlivá pracoviště 

realizována. Jednotliví dodavatelé proto realizují tunelová pracoviště dle vlastního přístupu. 

To má za následek, že každé dispečerské a monitorovací pracoviště je koncipováno jinak. [60] 

Obdobná je i situace na tunelových stavbách v zemích EU. Skupiny monitorovacích 

pracovišť bývají koncipovány dle zkušeností dodavatelů. A proto existuje velké množství 

způsobů ovládání a řízení. Společnost Kybertec v minulých letech navštívila tunelová centra 

Frejus, Valsassina a Semmering a výsledkem rozhovorů s operátory dispečerských pracovišť 

byl fakt, že by uvítali větší integraci a normalizované postupy, které by značně zjednodušily 

přechody na řízení jiných tunelových staveb. [60] 

Východiska a možná řešení popisované situace. Větší ergonomie, která je aplikovaná 

při ovládání technologií v tunelových stavbách, přináší zvýšení bezpečnosti. Je to především 

snižování rizik při zvládání mimořádných událostí a také snižování únavy pracovníků 

operátorských pracovišť.  Přestože je většina částí plně automatizovaná (například v případě 

požáru v tunelu, v případě nehody), chování operátorů má stále podstatný vliv na vzniklou 

situaci v tunelu. Příkladem těchto negativních důsledků byl požár v tunelu Frejus, kdy míněný 

zásah obsluhujícího personálu negativně a dramaticky ovlivnil průběh požáru.  Tento stav má 

taktéž nepříznivý vliv v oblasti nákladů na údržbu. Důsledkem různě realizovaných 

monitorovacích pracovišť je také nemožnost nebo výrazná složitost školení operátorů a také 
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jejich horší zastupitelnost a výrazně vyšší riziko při řešení mimořádných a neobvyklých 

situací. [60] 

6.6 Asistenční a bezpečnostní systémy  

Mnoho účastníků silničního provozu si ani neuvědomuje, kolik se v běžném silničním 

provozu pohybuje vozidel přepravujících nebezpečné látky.  Existuje přibližně 5000 

chemických látek, které bývají přepravovány právě v rámci silniční přepravy.  Tuto přepravu 

většinou zajišťují specializované firmy v rámci přepravy ADR. Ale ani řidiči osobních 

vozidel by neměli tuto přepravu nikterak podceňovat.  A proč?   Cisterna naplněná tekutinou 

se v zatáčkách a především na kruhových objezdech může dostat do značných problémů          

a přitom se nemusí pohybovat ani příliš vysokou rychlostí. Na letišti v Tuřanech byl proveden 

pokus s cisternou s kapalným dusíkem a bylo potvrzeno, že k převrácení cisterny může dojít   

i při nízké rychlosti 28 km/hod. A zástupci policie, kteří se pokusu účastnili, museli 

konstatovat, že mnohdy ani samotní řidiči nevědí, jak se kapalina v cisterně chová. [44] 

Velkou odpovědnost za přepravu nebezpečných látek mají také řidiči, a to nejen za způsob     

a styl jízdy, ale před samotnou jízdou by si měli zkontrolovat značení vozidel a taktéž 

zabezpečení materiálu.  

 A právě pro zvýšení bezpečnosti při přepravě nebezpečných látek v rámci silniční 

přepravy by měly přepravní firmy investovat do pořízení tzv. bezpečnostních a sistačních 

systémů, které na trh uvedla např. společnost MAN. Mezi takové systémy patří:  

Asistent odbočování 

Kritickou dopravní situací bývá odbočování doprava, kdy by mohl řidič snadno přehlédnout 

ostatní účastníky provozu, a hlavně pak cyklisty. A právě „asistent odbočování“ varuje řidiče 

nákladního automobilu před touto kolizí.   

Tempomat se sledováním vzdálenosti (ACC)  

Adaptive Cruise Control (ACC) automaticky upravuje vzdálenost od vozidla jedoucího 

vepředu a snižuje tím nebezpečí vzniku nehody najetím zezadu. [28] 
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Continous Damping Control (DCD) 

Tento systém kalkuluje potřebnou sílu tlumičů vzhledem k zatížení vozidla a stavu vozovky, 

při průjezdu zatáčkami nebo při jízdě do kopce, při brzdění nebo zrychlení vozidla. 

Elektronický stabilizační program 

Program kontroluje dynamické jízdní chování vozidla v případě nebezpečí smyku nebo 

převrácení vozidla automaticky zasáhne do řízení motoru a brzdového systému vozidla.  

Asistent vedení stopy  

Za přední sklo se umístí videokamera, která kontroluje pozici vozidla vzhledem ke hranicím 

jízdního pruhu. Asistent vydává zvukový signál, pokud vozidlo přejede vodorovné značení 

jízdního pruhu, aniž by řidič vozidla použil ukazatel směru jízdy.  

Ultrasonic Guard Systém  

Tento asistenční systém podporuje orientaci řidiče při odbočování a při rozjezdu vozidla, 

neboť 95% srážek mezi nákladními automobily a cyklisty nebo chodci vzniká v tzv. mrtvém 

úhlu.  

Multifunkční volant 

S tímto multifunkčním volantem může řidič ovládat brzdomat i tempomat, také rádio a CD 

přehrávač, aniž by musel sáhnout rukou mimo volant.  Součástí je také displej v kokpitu, 

který zobrazuje zvolené funkce, a tak řidič snadno získá informace, které potřebuje 

k hospodárné jízdě. [28] 
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7 Diskuse dosažených výsledků  

Pomocí zvolených metod k hodnocení rizik byla provedena případová studie analýzy 

rizik havárií při přepravě nebezpečné látky na zvoleném silničním úseku Vratimov – Bílovec.  

K provedení analýzy jsou zvoleny metody: diagram příčin a následků, tzv. Ishikawův 

diagram, který zobrazuje faktory rizik dopravní nehody. Rizikovými faktory v našem případě 

jsou silniční úsek, tunel, vozidlo, zařízení a řidič nebo zaměstnanec dispečinku. K rizikovým 

faktorům jsou hledány dílčí příčiny. U silničního úseku to je například jiná dopravní nehoda, 

oprava vozovky, zúžený jízdní pruh, u tunelu například požár, únik NL, u vozidla technická 

závada, únik pohonných hmot, NVS, u zařízení dopravní značení, elektrická návěští, u řidiče 

nebo pracovníka dispečinku například psychický stav (nepřiměřená rychlost, nezvládnutí 

řízení, stres aj.).  

Následuje strukturovaná metoda FMEA, pomocí které jsou analyzována rizika 

z hlediska procesního a strukturálního a rizika při jízdě v tunelu. Z grafů uvedených 

v diplomové práci je patrné, která rizika překračují stanovenou míru tolerance.                       

U strukturálního hlediska se jedná o požár při úniku NL v otevřeném prostoru, výbuch při 

úniku NL v tunelu, únik NL do okolního prostředí, jiná předchozí nehoda na silničním úseku 

nebo v tunelu, požár v tunelu, únik NL v tunelu, technická závada vozidla, poškození 

pojistného ventilu s následným únikem NL a terorista.  

U procesního hlediska se jedná o únik nebezpečné látky do okolního prostředí, člověk/zvěř 

za tmy nebo zhoršené viditelnosti, povětrnostní podmínky, technická závada vozidla, 

nedostatečná bezpečná vzdálenost, člověk/zvěř za denního světla, řidič, uložení nástražného 

výbušného systému, selhání obsluhy dispečinku tunelu.  

U tunelu překračují míru tolerance rizika: únik NL (hořlavého plynu), požár v tunelu, 

srážka vozidel při předjíždění, únik NL bez nehody, srážka vozidel (nedodržení bezpečné 

vzdálenosti) a srážka vozidla s busem.  

Rizika jsou dále analyzována metodou What if – Co se stane, když … Formou 

jednoduchých otázek jsou analyzovány havarijní situace, jsou stanoveny příčiny vzniku          

a doporučena opatření k jejich předcházení nebo snížení.   
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Jelikož jedním z největších rizik na úseku Vratimov – Bílovec je únik nebezpečné 

látky do okolního prostředí, je provedena případová studie úniku LPG do životního prostředí 

pomocí programu ALOHA. Místem případné havárie je křižovatka v Ostravě – Vítkovicích, 

poblíž Penny Marketu.  V grafickém výstupu (příloha č. 6) je viditelný dosah tepelného záření 

při úniku přepravované látky.  Dosah tepelného záření je barevně rozlišen. Nejvíce postiženou 

oblastí je samotné místo havárie (znázorněno červeně). V nejbližším okolí se nachází Penny 

Market, prodejna náhradních dílů na automobily Auto Kelly, prodejna automobilů Mercedes, 

Střední průmyslová škola a také benzínová stanice. Dá se tedy předpokládat, že v místě 

havárie se v danou dobu bude nacházet mnoho lidí, může se odhadem jednat o 150 – 200 

osob. Všichni tito lidé mohou být bezprostředně ohroženi na životě a zdraví. 

Použitými metodami jsem zjistila, že největšími riziky při přepravě nebezpečných 

látek na zvoleném úseku Vratimov – Bílovec jsou: únik látky do okolního prostředí, požár     

a výbuch. Samostatné riziko na trase představuje klimkovický tunel, ve kterém mohou 

vzniknout rizikové situace. Největšími riziky v tunelu jsou: únik látky, požár a dopravní 

nehoda, jelikož veškerá energie je vstřebávána v prostorách tunelu.  
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8 Závěr  

Diplomovou prací byly provedeny analýzy rizik havárií při přepravě nebezpečných 

látek na zvoleném silničním úseku Vratimov - Bílovec. Značným rizikem při přepravě 

nebezpečných látek je jízda tunelem. Do trasy byl zahrnut klímkovický tunel jako samostatný 

rizikový faktor.  Jsou uvedeny havárie v evropských tunelech, ke kterým došlo v 90. letech 

20. století v Evropě a havárie cisteren, ke kterým došlo na území České republiky. Část 

diplomové práce je věnována rizikům a bezpečnostním hrozbám, které mohou při přepravě 

nebezpečných látek nastat.  

Přeprava nebezpečných látek je sama o sobě nebezpečná z hlediska možnosti vzniku 

dopravní nehody. S příčinami havárií často souvisí selhání lidského faktoru. K nejběžnějším 

chybám člověka patří nedodržování zásad bezpečnosti silničního provozu, nedodržení zásad 

přepravy nebezpečných věcí, chyby řidičů nebo pracovníků dispečinku, únava, stres, 

nedostatek odpočinku. K minimalizaci mohou přispět vhodná opatření, jako například 

potřebná pravidelná školení personálu, jejich pečlivý výběr, nepřetěžování zaměstnanců. 

 Doporučila bych, aby přepravní firmy přijímaly do pracovního poměru řádně 

proškolené pracovníky a také osoby s dlouholetou praxí v řízení vozidla. Na základě 

dosažených výsledků bych středním školám doporučila možnost znovuzavedení učebního 

oboru řidič. Jistým řešením by mohla být školení pořádaná firmou DEKRA Automobil a.s., 

která nabízí školení „driver assessment“ – analýza rizikového chování, defenzivní jízda, 

pracovní režim osádek.  

V závěru diplomové práce jsou uvedena opatření a doporučení k nejrizikovějším 

faktorům. Mezi doporučení patří provádění preventivních bezpečnostních prohlídek vozidel 

pomocí stetoskopu, kontrolních zrcátek, endoskopů. 

Diplomová práce by mohla být přínosem pro přepravní firmy, které se na přepravě 

nebezpečných látek podílejí, aby k dané problematice přistupovali zodpovědně a svědomitě.  

Přepravním firmám bych doporučila, aby využívali služeb bezpečnostních poradců, kteří se 

dané problematice každodenně věnují, mají bohaté zkušenosti, vědí, jak správně označit 

vozidlo, umí zajistit potřebnou přepravní dokumentaci a také naplánovat nejvhodnější trasu 

k přepravě.  Práce by mohla být prospěšná pro pracovníky krajských a obecních úřadů v dané 
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lokalitě k vypracování havarijních plánů, plánů konkrétních činností a také pro majitele firem, 

nacházejících se v dané lokalitě.  
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