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ANOTACE 

 
 
Roman Prchal , Návrh systému evidence přepravy nebezpečných látek po železničních tratích, 
diplomová práce, Ostrava, VSB-TU, FBI, 2010,   
 
 
  Práce přináší ucelený pohled na převoz nebezpečných věcí po železniční trati s důrazem na 

její evidenci. První část práce provádí přepravou nebezpečných věcí. Řeší podmínky 

manipulace s nebezpečnými látkami a zdůrazňuje minimalizaci možných odchylek od 

jednotlivých předpisů. Druhá část práce řeší vlastní evidenci. Mapuje stávající stav a 

poukazuje na možný vývoj této problematiky. Nastíněn je zde i problém zneužití evidence 

převozu nebezpečných látek po železniční trati. V závěru práce je uvedená modelová situace 

přepravy nebezpečného zboží dopravcem i za pomoci vlastních dopravních prostředků. 
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Roman Prchal , A Proposal for a Registration System for the Railway Transport of Hazardous 

Materials 

Graduation theses, Ostrava, VSB-TU, FBI, 2010,  

 

Thesis represents overview of rail transport of hazardous materials with emphasis on 

registration system. The first part deals with transport of hazardous materials, conditions of 

handling and higlights the minimalization of potential discrepancies from particular 

directives. The second part deals with registration system. It analyses the current state and 

showes the possible  progress in this field. There is also outlined a problem of rail transport of 

hazardous materials registration system misusing.Last part of thesis presents model of 

transport of hazardous material if transporter or own conveyance used. 

 

Key words: 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
ADR  Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

CAS  Chemical Abstract Servis 

CIM  Smlouva o mezinárodní železniční přepravě zboží 

COTIF  Úmluva o mezinárodní železniční přepravě 

ČD  České Dráhy 

ČR  Česká Republika 

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ES  European Substances 

GŘ HZS Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

IČO   Identifikační číslo organizace 

IUPAC Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii 

KŽC  Klub železničních cestovatelů 

MF  Ministerstvo financí 

MU  Mimořádná událost 

NHM  Nomenclature Harmonisée Marschandises 

NL  Nebezpečná látka 

OKD  Ostravsko-karvinské doly 

OTIF  Mezinárodní organizace pro mezinárodní železniční dopravu 

RID  Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží 

SCHP  Svaz chemického průmyslu 

SKP  Standardní klasifikace produkce 

SŽDC  Správa železniční dopravní cesty 

TSI  Technické specifikace interoperabilita 

UN KÓD Identifikační číslo látky 

UTZ  Určité technické zařízení 
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1. ÚVOD 
 

Naše republika je svou polohou předurčena být přirozenou křižovatkou evropských cest, o 

čemž svědčí intenzita jak místní dopravy, tak i tranzitní dopravy. Neustále vzrůstá i objem 

nebezpečných věcí, které se každoročně převážejí přes území ČR. Ministerstvo dopravy a 

spojů zabezpečuje pro potřeby správních úřadů a základních složek integrovaného 

záchranného systému celostátní informační systém pro záchranné a likvidační práce v oblasti 

mobilních zdrojů nebezpečí v dopravě. V souvislosti s udržením a zlepšením stavu 

bezpečnosti a na základě výsledků nehodovosti za uplynulé období, je pozornost dlouhodobě 

zaměřena na modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Železniční síť České republiky 

tvoří celostátní dráha a regionální dráhy, které jsou převážně ve vlastnictví státu a ve správě 

Správy železniční dopravní cesty, která je státní organizací a rovněž provozovatelem dráhy. 

Předmětem podnikání ve věcech přepravy nebezpečných látek a nakládání s látkami 

označenými platnými právními předpisy jako látky nebezpečné, jsou všechny subjekty, 

provozující tuto činnost na pozemcích a v objektech ČD a na železniční dopravní cestě. Z 

toho plyne zvýšené nebezpečí jejich úniků při železničních nehodách, provozních závadách i 

při běžné manipulaci. Jedním z aspektů ke zlepšení situace je vytvořit dokonalý systém 

evidence převozu nebezpečných látek po železnici. Aktuální legislativa řeší tento problém 

vypracováním výroční zprávy každou organizací, která se zabývá manipulací s nebezpečnými 

věcmi.  Výborným řešením je organizace kompletního převozu vždy osobou odborně 

způsobilou. V podnicích tuto funkci plní bezpečnostní poradce, který má povinnost 

vypracovat po každém uplynulém kalendářním roce výroční zprávu. Výroční zprávy musí být 

uchovávány po dobu pěti let a musí být k dispozici státním orgánům na jejich žádost. Právě 

tady nastává problém, protože výroční zpráva je k dispozici pouze určitým osobám a 

k veřejnosti se tak statistiky převozu nedostanou. Na této problematice bude muset česká 

legislativa ještě zapracovat. Významně by mohla pomoci pravidelná a přehledná evidence 

nehod na železnici při převozu nebezpečných látek. Evidence by byla zaznamenávaná 

prostřednictvím elektronického systému, který by byl veřejně přístupný na internetových 

stránkách. Do budoucna by se, dle mého názoru mělo uvažovat o veřejně přístupné statistice, 

která by ozřejmila základní informace o jakékoli manipulaci s nebezpečnou látkou. Přestože 

se všechny systémy zdokonalují a modernizují, v této věci bude nutné být ještě několik let 

trpělivý. 

 



    

   
 
 
 

1.1 Rešerše 
 
Při studiu řešené problematiky ve své diplomové práci jsem se setkal s následující literaturou: 
 
ŠENOVSKÝ, M. – BARTLOVÁ. I. Nebezpečné látky, Vydalo Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství v Ostravě, roku 2006 

Tento učební text shrnuje informace o nebezpečných látkách. V rámci bezpečné manipulace 

byly přijaty určité zásady pro označování a přepravu nebezpečných látek. K objasnění jsou 

zde příklady označování a vysvětlené používání informačních systémů Diamant a Hazchem . 

 

HÁJEK, S. Mezinárodní železniční nákladní přeprava, Pro České dráhy, Odbor nákladní 

dopravy a přepravy, zpracoval a vydal JERID, spol s.r.o., 2002, 37s.    

Tato příručka aplikuje využití předpisu RID v mezinárodní bázi. Slouží jako vodítko pro 

dopravce převážející náklad mezi státy Evropské Unie. Nalezneme zde jak praktické 

informace, tak přepravní pomůcky. K dispozici je i vzor nákladního listu CIM. 

 

HÁJEK, S. Základní průvodce přepravou nebezpečných věcí po železnici, 1. vyd. Olomouc: 

JERID, s r.o., 2005, 128 s. 

Příručka pojednává o základních informacích předpisu pro železniční dopravu RID a 

ostatních souvisejících předpisech. Slouží především pracovníkům Českých drah pro rychlou 

orientaci v zařazení konkrétní látky do jednotlivých tříd nebezpečnosti podle UN kódu. 

Popisuje postupy přejímky a kontrolních činností při přepravách nebezpečných věcí. 

 

OTIF Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires 

Úmluva o železniční přepravě (COTIF) Přípojek B – Jednotné právní předpisy pro smlouvu o 

mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM), Příloha 1 Řád pro mezinárodní železniční 

přepravu nebezpečných věcí RID, platný od 1.ledna 2009, 1069 s. 

Řád obsahuje veškeré potřebné informace pro převoz nebezpečných věcí po železnici a to i na 

mezinárodní úrovni. Lze v něm najít databázi nebezpečných látek a jejich identifikační číslo.    

Nezbytné informace pro balení a označování nebezpečných látek a informace o všech 

důležitých revizních zkouškách na cisterny. Prvotní originál úmluvy vychází ve třech 

jazycích: Francousky , Anglicky a Německy, a postupně z nich se překládá do většiny 

Evropských řečí.  

 



    

   
 
 
 

2. NEBEZPEČNÉ LÁTKY  
 

Všechny nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň, otravu, popálení 

nebo jinak ohrozit prostředí, mají své specifické vlastnosti a v důsledku toho také rozdílný 

stupeň nebezpečnosti v různých podmínkách. Tyto skutečnosti jsou rozhodující při přepravě a 

manipulaci s těmito látkami a předměty. Všichni účastníci přepravy nebezpečných věcí musí 

být dostatečně poučeni o manipulaci a přepravě a musí se řídit všemi bezpečnostními 

opatřeními, která jsou pro tuto činnost nutná. Zásady stanovené v předpisech „Evropská 

dohoda o mezinárodní silniční přepravě“(dále jen ADR)  a „Řád pro mezinárodní přepravu 

nebezpečného zboží“(dále jen RID) jsou prvním krokem pro snížení možnosti kolizí 

dopravních prostředků přepravujících nebezpečné látky, ale i při jejich dodržení stále existuje 

riziko nehod dopravních prostředků, které se může zvýšit například při zhoršených 

klimatických podmínkách, při intenzivnějším silničním provozu a z něho vyplývajících 

kongescích. V zájmu toho, abychom předcházeli dopravním nehodám, musíme hledat další 

způsoby, jak podpořit snahu o zajištění bezpečného provozu.[1] 

 

 

Železniční doprava se uskutečňuje a řídí Řádem pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí 

RID. Účastníci přepravy nebezpečných věcí musí učinit přiměřená opatření podle povahy a 

rozsahu předpokládaného nebezpečí tak, aby se zabránilo vzniku škod a zranění a pokud je to 

nezbytné, aby se minimalizovaly jejich následky. Musí však ve všech případech dodržet 

ustanovení RID, která platí pro jejich činnost. Přeprava nebezpečných věcí se uskutečňuje 

nejen podle podmínek RID, ale i podle Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro 

veřejnou drážní nákladní dopravu. 
 

2.1 Základní informace 
 

Nebezpečné látky lze dělit podle různých hledisek, například zákon o chemických látkách dělí 

nebezpečné látky a přípravky na:  

- výbušné – exotermní reakce i bez přístupu kyslíku za rychlého vývinu plynu, 

detonace, prudké hoření, výbuch, i když jsou umístěny v částečně uzavřené nádobě  

- oxidující – vysoce exotermní reakce při styku s jinými látkami 



    

   
 
 
 

- extrémně hořlavé – v kapalném stavu mají teplotu vzplanutí nižší než 0 oC a 

teplota varu nižší než 35 oC nebo vznětlivé v plynném stavu při stykem se 

vzduchem za normálních podmínek  

- vysoce hořlavé - teplota vzplanutí nižší než 21 oC, v tuhém stavu se mohou snadno 

iniciovat, mohou se samovolně zahřívat a poté vznítit při styku se vzduchem za 

normálních podmínek bez přívodu energie, při staku s vodou nebo vlhkým 

vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v množství nejméně 1l/kg.hod 

- hořlavé - teplota vzplanutí v rozmezí 21-55 oC  

- vysoce toxické - po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i ve velmi 

malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt  

- toxické - po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství 

způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt  

- zdraví škodlivé - po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží způsobit akutní nebo 

chronické poškození zdraví nebo smrt 

- žíravé – mohou při styku s živou tkání způsobit její zničení 

- dráždivé – nemají vlastnosti žíravin, ale při dlouhodobém nebo opakovaném styku 

s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět 

- senzibilující - po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat 

přecitlivělost tak, že po další expozici vznikají charakteristické příznaky 

- karcinogenní - po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo 

zvýšit četnost výskytu rakoviny 

- mutagenní - po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit 

četnost výskytu genetického poškození 

- toxické pro reprodukci – po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat 

nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných poškození potomků, poškození 

reprodukčních funkcí nebo schopností reprodukce 

- nebezpečné pro životní prostředí po proniknutí do životního prostředí mohou 

znamenat okamžité nebo opožděné nebezpečí 

2.1.1 Obaly  

Na obalu nebezpečné látky musí být uvedeny tyto údaje: 

a) chemický název 

b) symbol nebezpečnosti (písemné symboly nebezpečnosti uvedené pod grafickými 

symboly nejsou součástí grafických symbolů) 



    

   
 
 
 

c) označení specifické rizikovosti R-větou nebo kombinacemi R-vět  

d) pokyny pro bezpečné nakládání vyjádřené S-větou nebo kombinacemi S-vět  

e) název, sídlo a IČO nebo jméno, příjmení a IČO výrobce nebo dovozce 

2.1.2 Identifikace 

Nebezpečnou látku identifikují tyto údaje: 

a) název podle IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii) 

b) číslo CAS (registrační číslo Chemical Abstract Servis) – jednoznačná identifikace 13 

mil. látek 

c) číslo ES nebo též EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical 

Substances) – 100 tis. látek, všechny chemické látky, ze kterými bylo obchodováno 

v rámci ES od roku 1971 

d) indexové číslo – tvar ABC-RST-VW-Y. ABC atomové číslo, které nejvíc 

charakterizuje látku nebo číslo třídy organických látek, RST pořadové číslo látky, VW 

forma látky, Y kontrolní číslo látky vypočtené mezinárodní standardní metodou 

2.2.3 Dokumentace 

Základní dokumentací nebezpečné látky je bezpečnostní list, který musí obsahovat tyto údaje: 

a) identifikace látky nebo přípravku a identifikace jejich výrobce či dovozce 

b) informace o složení látky nebo přípravku 

c) údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 

d) pokyny pro poskytování první pomoci 

e) opatření pro hasební zásah při požárech látky nebo přípravku 

f) opatření při havarijním úniku látky nebo přípravku 

g) pokyny pro manipulaci a skladování látky nebo přípravku 

h) způsob kontroly expozice osob látkou nebo přípravkem a jejich ochrana 

i) informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku 

j) informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku 

k) informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku 

l) ekologické informace o látce nebo přípravku 

m) informace o zneškodňování látky nebo přípravku 

n) informace pro přepravu látky nebo přípravku 

o) informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku 



    

   
 
 
 

Běžnými informačními systémy jsou DIAMANT a HAZCHEM .  

TRINS = transportní informační a nehodový systém – SCHP (Svaz chemického průmyslu 

ČR) a společnosti v něm sdružené poskytují v rámci svých možností pomoc při MU 

spojených s přepravou nebo jinými manipulacemi s NL na území ČR. Na základě smlouvy 

mezi SCHP a MV-GŘ HZS ČR spolupráce ve 3 stupních: telefonická porada, porada v místě 

havárie (vyslání odborníka), praktická pomoc v místě havárie (vyslání SaP do místa havárie a 

poskytnutí praktické pomoci při likvidaci MU.[2] 

 
 
Obrázek č.1: Tvar nálepky Diamant [2] 

 

2.1 Konkrétní příklady  
 
Nebezpečné látky třídy 1 : 

Výbušné látky a předměty – Vyvolávající explozi (výbuch) za pomoci přívodu tepla nebo  

nárazu. Následkem toho pak může přijít tlaková vlna, vývin plynu nebo tepla a vzniká 

nebezpečí ohně. Vzhledem k bezpečnosti nemůžeme opomíjet ani případný vznik 

nebezpečných střepů. 

Opatření: chránit před zdroji zapálení, před žárem a opatrně s nimi manipulovat.  

Příklady: Ohňostrojná tělesa, náboje, rakety, výbušnina. 

 

Nebezpečné látky třídy 2 : 

Plyny – způsobují nebezpečí požáru a výbuchu, při úniku vzniká vývin chladu, může dojít k  

udušení vytlačením vzduchu nebo k otravě či poleptání. 

Opatření: chránit před zdroji zapálení, před žárem a opatrně s nimi manipulovat. 

Příklady: Dusík, argon, butan, amoniak(čpavek), chlor. 



    

   
 
 
 

Nebezpečné látky třídy 3 : 

Hořlavé kapaliny - je u nich snadná možnost zapálení, vznikají hořlavé páry a tvoří se 

výbušná směs se vzduchem. 

Opatření: Chránit před zdroji zapálení, před žárem a je třeba větrat. 

Příklad: Benzín, petrolej, barvy, aceton. 

 

Nebezpečné látky třídy 4.1 : 

Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé výbušné tuhé látky – vzniká 

u nich možnost samovolného rozkladu při silném vývinu tepla a lehká možnost zapálení, 

Opatření: Chránit před zdroji zapálení, před žárem. 

Příklady: Červený fosfor, roztavená síra, prášek hliníku. 

 

Nebezpečné látky třídy 4.2 : 

Samozápalné látky - nebezpečné jsou zejména z důvodů samovolného zahřátí a následně 

samovznícení při styku se vzduchem, hořením, příp. tvorbou zápalných plynů. 

Opatření: chránit před zdroji zapálení, před žárem. 

Příklady: Bavlna vlhká, žlutý nebo bílý fosfor. 

 

Nebezpečné látky třídy 4.3 : 

Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny - vytváří hořlavé plyny, nebo nebezpečné 

směsi se vzduchem 

Opatření: Chránit před vlhkem, chránit před zdroji zapálení, před žárem. 

Příklady: Sodík, draslík, vápník, prach zinku, sodíkové články. 

 

Nebezpečné látky třídy 5.1 :  

Látky podporující hoření - nastává vznik požáru za pomoci kyslíku, tyto látky a předměty 

podporují hoření a nezřídka jsou i žíravé. 

Opatření:Chránit před zdroji zapálení, před žárem, odstranit hořlavé látky, chránit oči a kůži. 

Příklady: Dusičnany, chlorečnany, chlornany, dusitany. 

 

 

 

 

 



    

   
 
 
 

Nebezpečné látky třídy 5.2 : 

Organické peroxidy - vzniká samovolný rozklad při uvolňování tepla, jsou částečně hořlavé a 

žíravé, případně mohou vyvíjet hořlavé nebo škodlivé plyny 

Opatření: chránit před zdroji zapálení, před žárem, odstranit hořlavé látky, chránit oči a kůži. 

Příklad: Peroxid vodíku. 

 

Nebezpečné látky třídy 6.1 : 

Toxické látky - může nastat otrava v případě dotyku, vdechu nebo požití. 

Opatření: Nedotýkat se (příp. odstranit umytím, vyhledání lékaře), zajistit dostatečný odstup, 

větrat, nepožívat, nekouřit. 

Příklady: Arzen, rtuť, pesticidy 

 

Nebezpečné látky třídy 6.2 : 

Infekční látky – jsou látky způsobující nemoci u lidí nebo zvířat. 

Opatření: Nedotýkat se, zajistit dostatečný odstup, nepožívat a nekouřit. 

Příklady: Bakterie, viry, klinické odpady. 

 

Nebezpečné látky třídy 7 :  

Radioaktivní látky – způsobují ozáření a následně poškození tkáně. 

Opatření: nedotýkat se, zajistit dostatečný odstup (sledovat směr větru), provést uzávěru v 

min. okruhu 30 m. 

Příklady : Kobalt, uran, thorium, stroncium, měřící přístroje. 

 

Nebezpečné látky třídy 8 : 

Žíravé látky – nebezpečné jsou z důvodu poškození kůže a tkáně, mohou se vytvářet i  žíravé 

páry nebo mlha, způsobují korozi kovů 

Opatření: chránit oči a kůži, zachovávat dostatečný odstup, větrat, při styku je třeba 

dostatečně vyplachovat vodou, vyhledat lékaře 

Příklady: Kyselina sírová, kyselina solná, hydroxid sodný, nitrační směsi, kyselina 

propionová 

 

 

 

 



    

   
 
 
 

Nebezpečné látky třídy 9 : 

Jiné nebezpečné látky a předměty - zdraví škodlivé jsou jemné prachy, v případě požáru 

mohou látky vytvářet dioxiny a jiné nebezpečné látky mohou ohrožovat životní prostředí nebo  

alergiky 

Opatření: Zachovávat dostatečný odstup, chránit před žárem, před zdroji zapálení, nepožívat, 

nepít, nekouřit. 

Příklady: Azbest, lithiové baterie, polychlorované bifenyly, tekutý hliník. 

3. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY  
 

Bezpečnostní značky (nálepky k označení nebezpečí) informují o druhu nebezpečí. Při 

silniční i železniční přepravě nebezpečných věcí se užívají značky stejných vzorů. Značky 

mohou být ve spodní části opatřeny číslicí nebo nápisem, který upřesňuje informace o 

nebezpečí. V abecedních a číselných seznamech ADR i RID je u každé látky uvedeno, které 

značky musí být k označení použity. 

Značky užívané pro skladování, leteckou a lodní přepravu jsou odlišné, avšak pro označení 

nebezpečí využívají stejných grafických symbolů. 

 

 

 

Obrázek č. 2 : Příklady bezpečnostních značek 

 

Vysvětlení bezpečnostních značek:  

Třída 1 : bušné látky a předměty 

          

Obrázek č.3 : Výbušné látky a věci obsahující výbušné látky.  

 



    

   
 
 
 

Číslo v horním cípu kosočtverce označuje podtřídu látky. V prvním případě, symbol 

vybuchující bomby, označuje podtřídu 1.1, 1.2, 1.3  

Pokud požár pohltí náklad, ten může explodovat a přitom mohou kusy odlétávat do 

vzdálenosti 1600m a více. 

Nebezpečí: Oheň může vytvářet dráždivé, lepkavé nebo toxické plyny 

 

Třída 2 : Plyny 

  

Obrázek č.4 : Hořlavé plyny 

Může dojít ke vznícení vlivem zahřátí, jiskření či otevřeného ohně. Páry zkapalněného plynu 

jsou na počátku těžší než vzduch a šíří se při zemi. Při používání výbušné směsi par se 

vzduchem může dojít k přenosu par ke zdroji vznícení a zpětnému prošlehnutí ohně. Některé 

z těchto materiálů mohou prudce reagovat při styku s vodou. Obaly mohou vybuchovat při 

zahřátí. Prasklé tlakové láhve se mohou vlivem unikajícího plynu chovat jako raketa. 

Nebezpečí: Může způsobit otravu při vdechnutí. Páry jsou extrémně dráždivé.  

Styk s plynem či se zkapalněným plynem může způsobit poleptání, vážné poškození zdraví  

nebo omrzliny.V ohni může uvolňovat dráždivé, toxické a/nebo žíravé plyny. Odtok vody 

použité k hašení může způsobit znečištění životního prostředí. 

 

 Nehořlavé a nejedovaté plyny 

 

Obrázek č.5 : Nehořlavé a nejedovaté plyny 

Obaly mohou vybuchovat při zahřátí.  

Nebezpečí:  

Výpary mohou bez předchozích příznaků způsobit závrať nebo udušení.  

Páry zkapalněného plynu jsou na počátku těžší než vzduch a šíří se při zemi.Kontakt se 

zkapalněným plynem může způsobit omrzliny.  

 



    

   
 
 
 

  

Obrázek č.6 : Jedovaté plyny 

Nadýchání nebo absorpce pokožkou může být smrtelné.  

Výpary mohou být dráždivé. Styk s plynem či se zkapalněným plynem může způsobit 

poleptání, vážné poškození zdraví nebo omrzliny.  

V ohni může uvolňovat dráždivé, toxické nebo žíravé plyny.  

Nebezpečí :Některé mohou hořet, ale nejsou snadno zápalné.  

Páry zkapalněného plynu jsou na počátku těžší než vzduch a šíří se při zemi. Obaly mohou 

vybuchovat při zahřátí. 

 

Třída 3 : Hořlavé kapaliny 

 

Obrázek č.7 : Hořlavé kapalné látky 

Vysoce hořlavé se snadno vznítí vlivem tepla, jisker či otevřeného ohně.  

Páry mohou vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.  

Může dojít k přenosu par ke zdroji vznícení a zpětnému prošlehnutí ohně.  

Většina par je těžší než vzduch, šíří se při zemi a shromažďují se v nízko položených či 

uzavřených prostorech (kanalizace, sklepy, nádrže).  

Nebezpečí exploze výparů uvnitř, venku nebo v kanalizaci. Při zahřátí, či v ohni mohou tyto 

látky, označené písmenem P, polymerovat při explozivní reakci. Přetečení do kanalizace 

může vyvolat požár nebo nebezpečí výbuchu.  

Obaly mohou vybuchovat při zahřátí.Mnoho kapalin je lehčí než voda.  

Vdechování nebo kontakt s materiálem může podráždit nebo popálit pokožku a oči. Oheň 

může vytvářet dráždivé, leptavé nebo toxické plyny. Páry látky mohou způsobit dušení či 

závratě. Odtok vody použité k hašení může způsobit znečištění životního prostředí. 

 

 

 

 

 



    

   
 
 
 

Třída 4 :  

 

Obrázek č.8 : Hořlavá tuhá látka, samovolně se rozkládající látka a znecitlivělá výbušná látka 

VZNĚTLIVÝ: M ůže dojít ke vznícení vlivem zahřátí, jiskření či otevřeného ohně.  

Při zahřátí mohou tyto páry vytvářet výbušné směsi se vzduchem a způsobit tak nebezpečí 

výbuchu ve vnitřních či vnějších prostorách, nebo v kanalizaci. Ve styku s kovy může dojít k 

vyvíjení výbušného plynu obsahujícího vodík. Obaly mohou vybuchovat při zahřátí.  

  

TOXICKÝ: Vdechnutí, požití či vstřebání pokožkou může způsobit vážné poškození zdraví či 

smrt. V ohni  může uvolňovat dráždivé, toxické nebo žíravé plyny. Odtok vody použité k 

hašení či vodný roztok látky může být žíravý nebo toxický a může způsobit znečištění 

životního prostředí. 

 

 

Obrázek č.9 : Samozápalné látky 

Vysoce hořlavé, při vystavení působení vzduchu dojde k samovznícení.  

Rychle hoří a přitom se uvolňuje hustý, bílý a dráždivý kouř. Látku lze převážet v roztaveném 

stavu. Po uhašení požáru může dojít k opětovnému vznícení.  

V ohni  může uvolňovat dráždivé, toxické nebo žíravé plyny.  

Kontakt s látkou může způsobit vážné popáleniny pokožky a očí.  

Některé účinky je možno pocítit v důsledku absorpce pokožkou.  

Odtékající kapalina při kontrolovaném požáru může mít leptavé nebo toxické účinky a může 

způsobit znečištění. 

 

 

Obrázek č.10 : Látky, které s vodou vyvíjení hořlavé plyny 

Při kontaktu s vodou vznikají hořlavé a toxické plyny. Při kontaktu s vodou nebo vlhkým 

vzduchem se může vznítit. Některé při kontaktu s vodou reagují prudce nebo explozivně.  



    

   
 
 
 

Po uhašení požáru může dojít k opětovnému vznícení. Některé jsou přepravovány ve vysoce 

hořlavých kapalinách. Přetečení může vyvolat nebezpečí výbuchu či otravy.  

 

Třída 5 

 

Obrázek č.11 : Hořlavě (oxidačně) působící látky 

V důsledku tření, horka nebo kontaminace může explodovat. Tyto látky, pokud budou 

pohlceny ohněm, budou urychlovat hoření. Může zapálit hořlavé materiály (dřevo, papír, olej, 

oděvy, atd.). Některé budou s uhlovodíky (palivy) reagovat explozivně. Obaly mohou 

vybuchovat při zahřátí.  

Toxické výpary se mohou v uzavřených prostorách (sklepy, nádrže, nákladní automobily 

s násypkou nebo nádrží atd.) hromadit. Odtok vody použité k hašení či vodný roztok látky 

může způsobit znečištění životního prostředí. 

 

 

Obrázek č.12 : Organické peroxidy 

V důsledku horka, kontaminace nebo ztráty kontroly nad teplotou může explodovat. Tyto 

materiály jsou zvláště citlivé na zvýšení teploty. Při teplotě vyšší, než je uvedená teplota pro 

udržení pod kontrolou, dochází k prudké rozkladné reakci a ke vznícení. Může zapálit hořlavé 

materiály (dřevo, papír, olej, oděvy, atd.). Při vystavení působení vzduchu se může spontánně 

vznítit. Může dojít ke vznícení vlivem zahřátí, jiskření či otevřeného ohně. Může rychle hořet 

jasným plamenem.  

Oheň může vytvářet dráždivé, leptavé nebo toxické plyny. Požití nebo kontakt (pokožka, oči) 

s látkou může mít za následek závažná poranění nebo popáleniny.  

 

Třída 6  

 

Obrázek č. 13 : Jedovaté látky 



    

   
 
 
 

Vdechnutí, požití či vstřebání pokožkou může způsobit vážné poškození zdraví či smrt.  

Styk s roztavenou látkou může způsobit vážné poleptání kůže či očí. Vyhněte se jakémukoliv 

kontaktu s pokožkou. Účinky po kontaktu nebo vdechnutí se mohou projevit se zpožděním.  

Oheň může vytvářet dráždivé, leptavé nebo toxické plyny.  

Nebezpečí: Hořlavý materiál může hořet, ale není snadno zápalný.  

Při zahřátí mohou tyto páry vytvářet výbušné směsi se vzduchem a způsobit tak nebezpečí  

výbuchu ve vnitřních či vnějších prostorách, nebo v kanalizaci. Ve styku s kovy může dojít k 

vyvíjení výbušného plynu obsahujícího vodík. Obaly mohou vybuchovat při zahřátí.  

Odtékající kapalina může znečistit vodní cesty.  Látku lze převážet v roztaveném stavu. 

 

 

Obrázek č.14 : Infekční látky 

Vdechování nebo kontakt s látkou může způsobit infekci, onemocnění nebo smrt.  

Odtok vody použité k hašení může způsobit znečištění životního prostředí.  

Poznámka: poškozené obaly obsahující pevný CO2 jako chladicí látku mohou kondenzací  

vzduchu vytvářet vodu nebo jinovatku. Této kapaliny se nedotýkejte, protože by mohla být  

kontaminována obsahem balíčku.  

 

Třída 7 : Radioaktivní látky 

       

Obrázek č. 15 : Radioaktivní látky 

Značky se používají v závislosti na kategorii. První značka je kategorie I, druhá značka 

kategorie II a třetí je kategorie III. Význam kategorií je vysvětlen v následujícím textu. 

Poslední čtvrtá značka označuje převoz štěpných látek třídy 7.   

 

Radiace představuje při nehodě při přepravě pro pracovníky přepravy, pracovníky nasazené  

v krizové situaci i veřejnost minimální riziko. Odolnost obalů se zvyšuje tím, jak se  

zvyšuje nebezpečí potenciální radiace vznikající z obsahu.  

Nepoškozené obaly jsou bezpečné. Obsahy z poškozených obalů mohou při úniku způsobit  

vystavení působení vyšší vnější radiaci nebo vystavení působení jak vnější, tak vnitřní radiaci.  



    

   
 
 
 

Obaly typu A (lepenkové krabice, krabice, barely, zboží atd.) označené ve značkách na  

obalu nebo v dokumentaci k zásilce jako typ A neobsahují životu nebezpečná množství.  

Pokud je při středně závažné nehodě poškozen obal typu A, je možno očekávat částečný únik.  

Obaly typu B a zřídka používané obaly typu C (velké a malé, obvykle kovové) obsahují  

nejnebezpečnější množství. Mohou být označeny značkou na obalu nebo v dokumentaci 

k zásilce.  

K ohrožení života může dojít pouze tehdy, když se obsah uvolní nebo se poruší ochranný  

obal. Díky konstrukci, dimenzování a testování obalů je možno předpokládat, že takové  

podmínky nastanou pouze při nehodách nejvyšší závažnosti.  

Zásilky na základě speciální dohody, k nimž dochází zřídka, mohou mít obaly typu A, typu  

B nebo typu C. Typ obalu bude označen na obalech a podrobnosti o zásilce budou na  

dokumentaci k zásilce.  

Etikety Radioaktivní bílá - I uvádějí, že úroveň radiace vně jednoho, izolovaného  

nepoškozeného obalu je velmi nízká (méně než 0,005 mSv/h (0,5 mrem/h)).  

Obaly s etiketou Radioaktivní žlutá - II a žlutá - III mají vyšší míru radioaktivity.  

Některé radioaktivní materiály není možno zjistit běžně přístupnými přístroji. 

  

Některé materiály mohou hořet, ale většina není snadno zápalná.  

Radioaktivita nemění hořlavost nebo jiné vlastnosti materiálů.  

Obaly typu B jsou konstruovány a dimenzovány tak, aby odolaly úplnému pohlcení plameny  

při teplotě 800 °C (1 475 °F) po dobu 30 minut. 

  

 

Třída 8 : Žíravé látky 

 

  

 

Obrázek č.16 : žíravé látky 

 

Styk s roztavenou látkou může způsobit vážné poleptání kůže či očí. Vyhněte se jakémukoliv 

kontaktu s pokožkou. Účinky po kontaktu nebo vdechnutí se mohou projevit se zpožděním.  



    

   
 
 
 

Oheň může vytvářet dráždivé, leptavé a/nebo toxické plyny. Odtok vody použité k hašení či 

vodný roztok látky může být žíravý a/nebo toxický a může způsobit znečištění životního 

prostředí.  

Ve styku s kovy může dojít k vyvíjení výbušného plynu obsahujícího vodík.  

Obaly mohou vybuchovat při zahřátí. Odtékající kapalina  může znečistit vodní cesty.  

Látku lze převážet v roztaveném stavu.  

  

Třída 9 : Jiné nebezpečné látky a předměty 

 

Obrázek č. 17 : Různé nebezpečné látky a předměty 

Některé mohou hořet, ale nejsou snadno zápalné.  

Při zahřátí, či v ohni mohou tyto látky, označené písmenem P, polymerovat při explozivní 

reakci. Obaly mohou vybuchovat při zahřátí. Některé mohou být přepravovány horké.  

Vdechování materiálu může být škodlivé. Styk s látkou může způsobit poleptání očí a 

pokožky. Vdechování azbestového prachu může poškodit plíce. Oheň může vytvářet dráždivé, 

leptavé a/nebo toxické plyny. Odtok vody použité k hašení může způsobit znečištění 

životního prostředí. 

 

 

Manipulační značky se používají v případech, že při manipulaci a přepravě 

vyžaduje obal zvláštní zacházení. Také když existuje předpoklad, že slovní informace 

není dostatečná, například při exportu do dalších zemí. Avšak použití grafických 

manipulačních značek neposkytuje garanci pro odpovídající manipulaci, základní 

důležitost má proto správný obal. Tyto značky by se měly užívat jen tehdy, pokud je 

to nezbytné. 

 

 

 

 

 



    

   
 
 
 

                

Obrázek č. 18 : Příklad manipulačních značek 

 

otevřený černý deštník a šest černých kapek vody na bílém nebo na vhodném kontrastním 

podkladu – chránit před vlhkem 

 

dva černé šípy na bílém nebo na vhodném kontrastním podkladu - touto stranou nahoru, 

značka se upevní tak, aby hroty šipek směřovaly nahoru 

 

kalich na bílém nebo na vhodném kontrastním podkladu - křehké nebo opatrně zacházet 

 

červený trojúhelník s černým vykřičníkem v bílém poli - opatrně posunovat 

 

tři červené trojúhelníky s černým vykřičníkem - zákaz odrážení a spouštění, musí být hnacím 

vozidlem přistaven, nesmí být spouštěn a musí být chráněn proti najetí od jiného vozu 

 

3.1 UN kód a Kemler kód 
Látky mohou být nebezpečné člověku nebo životu, mohou se projevovat škodlivými účinky 

na strojích, zařízeních nebo na životním prostředí. 

Za nebezpečné se považují látky, které mají následující vlastnosti: 

 

• výbušnost 

• hořlavost 

• samovznětlivost 

• schopnost reakce s vodou 

• chemickou nebo fyzikální nestálost 

• jedovatost 

• radioaktivitu 

• žíravost 



    

   
 
 
 

 

Tabulka č.1 : Rozdělení látek podle tříd nebezpečnosti  

 

- TŘÍDA  ukazuje na prvotní nebezpečí látky na základě fyzikálních a chemických vlastností. 

Třídy nebezpečnosti se dále dělí na skupiny označené číslicí, popř. dále písmenem. 

Pro každou třídu je určena bezpečnostní výstražná značka, které slouží k označení obalů u 

jednotlivých kusů zásilek. Tato bezpečnostní značka musí být také umístěna na bocích a 

zadním čele cisterny, kontejnerů apod. Výstražné značky využívají významu grafických 

symbolů. 

 

Je třeba počítat s tím, že jedna látka může mít i několik nebezpečných vlastností. Ne vždy se 

nebezpečná vlastnost projeví a způsobí potíže nebo škody. 

Za havárii nebezpečné látky se považuje děj, kdy se nebezpečná látka ocitla mimo kontrolu v 

takovém množství, že jsou ohroženi lidé, zvířata i životní prostředí. Mimo kontrolu se látka 

může dostat u požáru nebo únikem. 

Základem pro rozpoznání nebezpečnosti situace jsou znalosti IDENTIFIKACE 

NEBEZPEČNÝCH LÁTEK a z toho plynoucího nebezpečí. K identifikaci nebezpečných 

látek slouží kombinace identifikačního čísla(UN - kód) a kódu nebezpečnosti látek (Kemler - 

kód) 

  
UN kód – identifikační číslo 
 

Je charakteristické čtyřčíslí, přiřazené dnes asi 3000 látkám a jejich směsím, které látku nebo 

směs jednoznačně identifikuje. Musí být společně s Kemlerovým kódem uveden na každém 

vozidle, používaném při přepravě látek po železnici nebo silnici. [21] 



    

   
 
 
 

 

Samostatný kód mají jednotlivé látky (např. 1061 Methylamin bezvodý), ale též některé 

definované směsi (např. 1060 pro směsi methylacetylenu a propadienu). Látky s obdobnými 

vlastnostmi mají souhrnný UN-kód (např. 1564 pro různé sloučeniny barya). Samostatné UN-

kódy jsou navíc přiděleny různým látkám, patřícím svými vlastnostmi do určité skupiny 

(např. 1760 - Žíravé kapalné látky, jinde neuvedené). [22] 

 

 

- KEMLER kód - kód nebezpečnosti látky 

• je to dvoumístná až trojmístná kombinace čísel, která je v některých případech ještě 

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

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

nebezpečí 

 

 

Příklad: 

20 = interní plyn 

22 = podchlazený plyn 

223 = podchlazený hořlavý plyn 

225 = podchlazený plyn 

podporující hoření (oxidační 

účinky) 

 

Tabulka č.2 : Význam čísel a znaků Kellerova kódu 

 

3.2 Označení nebezpečných látek při přepravě 
 

Odesílatel musí při přepravě zboží uvedeného v řádu RID, na každé podélné straně: 

. kotlového vozu, 

. bateriového vozu, 

. vozu s odnímatelnými cisternami, 

. nádržkového kontejneru, 

  Význam čísel a znaků Kemlerova kódu 

  2 uvolňování plynů pod tlakem nebo chemickou reakcí 
  3 vznětlivost par kapalin a plynů 
  4 hořlavost pevných látek 
  5 oxidační účinky (schopnost samovznícení) 
  6 Jedovatost 
  7 Radioaktivita 
  8 Žíravost 

  9 
prudké reakce (samovolný rozklad nebo 
polymerizace) 



    

   
 
 
 

. vozu pro zboží ve volně loženém stavu, 

. malého nebo velkého kontejneru pro zboží ve volně loženém stavu 

umístit obdélníkové oranžové označení neodrážející světlo o základně 40 cm a výšce 

nejméně 30 cm. Označení musí mít černý okraj široký 15 mm. 

Označení může být provedeno tabulí, samolepící fólií, nátěrem nebo rovnocenným  

způsobem za podmínky, že materiál použitý pro tento účel je odolný proti povětrnostním 

účinkům a zaručuje trvalé označení. Odesílatel smí rovněž umístit toto označení na obou 

podélných stranách vozu, který obsahuje vozovou zásilku kusů jednoho a toho samého zboží 

uvedeného v řádu RID. 

Každé označení musí obsahovat čísla k označení látky, která byla přidělena přepravované 

látce podle seznamů v řádu RID. Čísla k označení látky sestávají z černých číslic o výšce 100 

mm a tloušťce čáry 15 mm. Číslo udávající nebezpečí musí být uvedeno v horní části 

označení (také tzv. Kemmlerův kód) a číslo udávající látku ve spodní části označení. Musí být 

od sebe oddělena černou vodorovnou čarou o tloušťce 15 mm vedenou v polovině výšky 

označení (viz vyobrazení). 

Přepravuje-li se v kotlovém voze, bateriovém voze, voze s odnímatelnými cisternami nebo 

nádržkovém kontejneru více různých látek v oddělených nádobách nebo ve vzájemně 

oddělených částech (oddílech) jedné nádoby, musí odesílatel umístit oranžové označení s 

příslušnými čísly na každou stranu každé nádoby nebo části (oddíly) nádoby 

rovnoběžně s podélnou osou kotlového vozu nebo nádržkového kontejneru tak, aby 

bylo dobře viditelné. Podmínky předchozích odstavců platí rovněž pro nevyčištěné a 

neodplyněné prázdné kotlové vozy, bateriové vozy, vozy s odnímatelnými cisternami nebo 

prázdné nádržkové kontejnery, jakož i pro nevyčištěné prázdné vozy, velké a malé kontejnery 

pro zboží ve volně loženém stavu. Po vyložení nebezpečných látek a po vyčištění a odplynění 

nádob nesmí být oranžové označení viditelné. 

 Pokud je v cisterně přepravováno několik různých látek, je vozidlo označeno následovně: 

• přední a zadní čelo: obecná varovná tabule 
• bok každé z komor cisterny: identifikační varovná tabule + bezpečnostní značka pro 

označení a identifikaci konkrétní látky v komoře 



    

   
 
 
 

 

Obrázek č.19: Oranžová tabulka s Kemler kódem a UN kódem [3] 

 

4. PŘEDPISY PRO PŘEVOZ NEBEZPEČNÝCH 
LÁTEK PO ŽELEZNICI 
 

Přepravy nebezpečných věci po železniční trati se uskutečňuji podle podmínek Řadu pro 

mezinárodni železniční přepravu nebezpečných věcí a Nařízení vlády č. 1/2000 Sb. o 

přepravním řadu pro veřejnou drážní nákladní dopravu. 

 

Pro vypracování návrhu evidence při přepravě nebezpečných věcí po železnici, je důležité se 

seznámit s předpisem RID. Pro člověka nezasvěceného jsou některé části předpisu těžko 

pochopitelné, proto jsem úseky důležité pro mou práci opatřil vysvětlujícím komentářem. 

Z následujících informací musí být jasné, že dopravce nebezpečné látky musí splňovat spoustu 

podmínek a není jednoduché se jím stát. V závislosti na těchto parametrech, máme v ČR pouze 

omezený počet dopravců a evidence se tak může vytvářet snadněji. Dá se říci, že se bez předpisu 

RID ani zdatný odborný poradce neobejde a při přepravě nebezpečného zboží by šlo tento 

předpis s trochou nadsázky nazvat modlitební knížkou. 

 

 
4.1 Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného 

zboží – RID 

(Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de 

fer)  

 

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) Přípojek B - Jednotné právní předpisy 

pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM)[5] 

Příloha 1 – Řád pro mezinárodní přepravu nebezpečného zboží - RID 



    

   
 
 
 

 

 

Aktuálně platný předpis RID nabyl platnosti 1.1.2009 . Jde o aktualizovanou verzi řádu RID 

z roku 2007, kdy se v Bernu 16.5.2008 o konkrétních změnách dohodli  na 45. zasedání komise 

odborníci pro přepravu nebezpečných věcí . V předpisu RID dochází pravidelně ke změnám a 

aktualizacím každé dva roky. Je to nutné vzhledem k novým technologiím, možnosti převozu a 

mentality obyvatel. Například po teroristickém útoku na USA z 11.září 2001 byla v řádů 

zpřísněna kapitola proti ovládnutí a možnému zneužití nákladního vlaku převážejícího zvlášť 

nebezpečnou látku.     

  

4.1.1 Seznámení s RID 

 

Předpis RID je systematicky rozdělen do sedmi částí. Pro nezasvěceného zájemce bude 

seznámení s obsahem snadným vodítkem k vyřešení hledaného problému. Jednoduchost, kterou 

se tento předpis liší od jiných, je způsobena aplikací mnoha poznatků bohacenou mezinárodními 

zkušenostmi z mnoha států.  

 

Část první: Všeobecná ustanovení    

 V této části je všeobecně rozepsán rozsah použití. Vymezují se zde měrné jednotky a různé 

 definice. Upřesňují se podmínky veškerého školení a důležitých kontrol. 

 

Část druhá: Klasifikace  

Jedna z nejzákladnějších a nejdůležitější úkonů je rozdělení látek podle třídy nebezpečnosti. 

Pro všechny třídy jsou v části dvě vypsány důležité parametry, podle nich by se měl 

bezpečnostní poradce řídit. 

 

Část třetí: Seznamy nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí z platnosti pro omezená a  

     vyňatá množství 

Každou konkrétní nebezpečnou látku je nutné správně označit. K tomu využijeme třetí část 

předpisu RID, kde máme k dispozici seznam nebezpečných látek a to postupně seřazené podle 

UN kódu nebo podle NHM-kódu. 

NHM-kód (Nomenclature Harmonisée Marschandises-harmonizovaný seznam věcí)     

 



    

   
 
 
 

Část čtvrtá: Ustanovení o používání obalů a cisteren 

Všeobecná ustanovení pro odpovídající balení nebezpečných věcí do obalů, je zohledněno v části 

čtyři. V druhém díle této části se podmiňuje používání cisteren a cisternových kontejnerů. 

 

Část pátá: Postup při odesílání 

Pokud chceme poslat nebezpečný náklad, je naší zodpovědností jej připravit, tak aby splňoval 

náležité podmínky. Podlé této kapitoly si můžeme zkontrolovat nápisy a bezpečnostní značky 

popřípadě velké bezpečnostní značky. Získáme důležité informace i o dokumentaci a 

přepravních předpokladech pro přepravu nebezpečných věcí 

   

Část šestá: Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně ložené látky,  

      velkých obalů a cisteren      

Každá nebezpečná látka musí být předpisově zabalena a označena. Důležité je, aby právě obal 

splňoval také předepsané parametry a byl předpisově otestován. Vše je dopodrobna popsáno 

v této části předpisu RID. 

 

Část sedmá: Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace 

V poslední části je popsáno ustanovení veškeré manipulace s nebezpečnou látkou. Důležité 

informace, které bývají při manipulaci mnohdy opomíjeny, jsou zde popsány vyčerpávajícím 

způsobem. Jsou zde i pokyny pro přepravu nebezpečných věcí v ručním nebo cestovním 

zavazadle.  

 

V poslední změně, která proběhla od roku 2007, se většinou kladl důraz na převoz vysoce 

nebezpečných látek a na hrozbu zneužití při zmocnění se vlakové soupravy teroristy. Jako 

názorný příklad jsem vybral krátkou část z předpisu RID, jelikož by mohl být pro méně 

erudované jedince v tomto oboru nesrozumitelný, doplnil jsem text vlastním komentářem.    

 

4.1.2 Konkrétní předpisy 

 

Všechny osoby podílející se na přepravě nebezpečných věcí musí dodržovat bezpečnostní 

předpisy pro přepravu nebezpečných věcí uvedené v této kapitole v přiměřené míře ke svým 

odpovědnostem. [5] 

 



    

   
 
 
 

Tento bod zdůrazňuje rozdílnou odpovědnost jednotlivých zaměstnanců účastníka přepravy 

nebezpečných věcí. Odpovědnost konkrétního zaměstnance vyplývá z obecných právních 

předpisů, vnitřních předpisů podniku a dalších povinností, které musí konkrétní osoba plnit.  

 

 

Nebezpečné věci smějí být předány k přepravě pouze dopravcům, jejichž totožnost byla 

vhodným způsobem ověřena. [5] 

 

Vhodným způsobem ověřený dopravce je takový dopravce, s nímž má odesílatel uzavřenu 

smlouvu. Smlouva musí obsahovat identifikační údaje dopravce a tyto musí být v souladu s údaji 

zapsanými v obchodním rejstříku. Vhodným způsobem identifikace nového dopravce je například 

ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument, který identifikuje právnickou nebo 

fyzickou osobu provozující drážní dopravu.  

 

Každý člen personálu vlaku přepravujícího nebezpečné věci musí mít během přepravy u sebe 

průkaz totožnosti opatřený fotografií. [5] 

 

Průkazem totožnosti je myšlen občanský průkaz, nebo jiný průkaz opatřený fotografií a vydaný 

orgánem státní správy. Povinnost předložení takového průkazu je stanovena příslušnými zákony.  

 

Bezpečnostní kontroly se musí zaměřit také na vhodná preventivní opatření. [5] 

 

Kontrola v oblasti prevence bude prováděna v souladu se zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, ve 

znění pozdějších předpisů. Kontroly prováděné bezpečnostními poradci (viz. část 5.1)v rámci 

plnění jejich povinností, budou prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními RID. 

 

Vysoce rizikovými nebezpečnými věcmi se rozumějí ty, které jsou potenciálně zneužitelné při 

teroristických akcích a které mohou vyvolat v jejich důsledku vážné následky, jako jsou 

hromadné ztráty na lidských životech nebo hromadná zkáza. Seznam vysoce rizikových 

nebezpečných věcí je uveden v příloze č. 5. Dopravci, odesilatelé a ostatní účastníci přepravy 

podílející se na přepravě vysoce rizikových nebezpečných věcí, musí přijmout, aplikovat a 

dodržet bezpečnostní plán. [5] 

 



    

   
 
 
 

Ustanovení ukládá povinnost existence, aplikace a dodržení bezpečnostního plánu. Bezpečnostní 

plán musí mít každý subjekt, který je účastníkem přepravy vysoce rizikových nebezpečných látek. 

Každý podnik přepravující, nebo manipulující s látkami v množstvích podle přílohy č.5 musí mít 

bezpečnostní plán v minimálním dále stanoveném rozsahu. Je možné, aby bezpečnostní plán 

obsahoval další potřebné informace. 

Účastníkem se podle RID rozumí zejména odesílatel, dopravce a příjemce. Ostatními účastníky 

jsou pak nakládce, balič, plnič, provozovatel železniční infrastruktury, cisternových vozů, 

cisternových kontejnerů a přemístitelné cisterny. 

Povinnosti jednotlivých účastníků, popřípadě nájemce,  jsou plnění přiměřeně jejich povinnostem 

stanoveným v předpise RID. V některých případech bude bezpečnostní plán obsahovat obecnější 

formulace a bude se odkazovat na opatření přijatá nájemcem.   

 

Bezpečnostní plán musí obsahovat alespoň následující součásti: 

 a)specifické stanovení odpovědností za bezpečnost způsobilým a kvalifikovaným osobám, 

s odpovídající pravomocí k uplatnění svých odpovědností[5] 

 

V bezpečnostním plánu je nutné stanovit odpovědnosti a postupy v případě jakékoliv 

mimořádnosti. Osoby, u nichž je stanovena příslušná odpovědnost musí mít odpovídající 

způsobilost a kvalifikaci. Odpovědnost by měla souviset s organizační strukturou organizace a 

vnitřními předpisy podniků.  

 

 

 b) seznamy dotčených nebezpečných věcí nebo skupin nebezpečných věcí[5] 

 

Součástí bezpečnostního plánu je i seznam přepravovaných vysoce rizikových nebezpečných věcí 

nebo jejich skupin. V seznamu by měla být uvedena minimálně UN čísla, oficiální pojmenování a 

používaný komerční nebo technický název. 

 

 c) přehled běžných činností a rozbor bezpečnostních rizik, které z nich vyplývají, včetně 

všech zastávek nutných při přepravě, přítomnosti nebezpečných věcí ve voze, cisterně nebo 

kontejneru před zahájením dopravy, během ní a po jejím ukončení a dočasného skladování 

nebezpečných věcí za účelem jejich intermodální překládky nebo překládky na jiný dopravní 

prostředek[5] 

 



    

   
 
 
 

Stěžejní součástí bezpečnostního plánu je obecné a konkrétní zhodnocení rizik. Obsahem 

plánu musí být souhrn prováděných činností a popsání technologie jejich provádění včetně 

konkrétních rizik z nich vyplývající pro bezpečnost. Bezpečnostní plán by měl dále zhodnotit a 

upravit nutnost skladování látky ve voze, před a po přepravě. Výsledkem plánování má být 

v každém případě analýza a minimalizace rizika zneužití. S tímto cílem je nutné k plánu 

přistupovat. 

 

 d) jasná specifikace opatření, která je třeba učinit ke snížení bezpečnostních rizik, přiměřených 

k odpovědnostem a povinnostem účastníka, včetně: 

 

  -školení; 

  -bezpečnostní politiky (např. reakce na podmínky velkého ohrožení,                                

   ověření nově přijímaných zaměstnanců nebo zaměstnanců přidělovaných  

   na některá místa atd.) 

  -provozní praxe (např. volba nebo používání známých tras, přístup k  

   nebezpečným věcem při jejich dočasném skladování) 

  -zařízení a zdrojů, které je nutno použít ke snížení bezpečnostních rizik[5] 

 

Tento bod je obecně komentován v předchozích. Bezpečnostní plán rovněž počítá s prováděním 

školení, vyhodnocování mimořádností, sledováním personální politiky v oblasti činností 

kritických pro bezpečnost. Konkrétní opatření by měla být upravena vnitřními předpisy podniku.  

Bezpečnostní plán rovněž obsahuje přehled například používaných informačních systémů, 

zařízení jako je průmyslová televize aj.   

 

e) účinné a moderní postupy pro ohlašování ohrožení, narušení bezpečnosti nebo případy 

s takovými situacemi související, a pro jednání v takových situacích[5] 

Účinnými a moderními postupy se rozumí především využití telekomunikací (mobilních nebo 

radiových systémů), výpočetní techniky, detektorů nebo například kamerových systémů  

    f)postupy pro posuzování a testování bezpečnostních plánů a postupy pro periodickou 

revizi a aktualizaci těchto plánů 

    g)opatření pro zajištění fyzické bezpečnosti dopravních informací obsažených 

v bezpečnostním plánu a 



    

   
 
 
 

    h)opatření pro zajištění toho, aby šíření informací týkajících se přepravy, obsažených 

v bezpečnostním plánu, bylo omezeno na ty osoby, které je potřebují mít. Tato opatření 

nesmějí být přitom překážkou sdělování informací vyžadovaných v jiných ustanoveních RID. 

[5]  

 

Fyzickou bezpečností se rozumí zejména zálohování dat v oblasti výpočetní techniky a 

zabezpečení papírové podoby bezpečnostního plánu. Bezpečnostní plán je zdrojem citlivých 

informací a jako takový by neměl být zveřejňován, pokud to není nezbytné. V rámci školení by 

měly být použity pouze informace související s konkrétními zaměstnanci. Fyzickou bezpečností 

rozumíme například trezor. Bezpečnostní plán bude rovněž obsahovat seznam s ním 

seznámených osob, periodicitu revizí a způsob uložení. 

  

Na vlacích a vozech, kterými jsou přepravovány vysoce rizikové nebezpečné věci, musí být 

nainstalovány prostředky, zařízení nebo systémy k ochraně proti odcizení vlaku, vozu nebo 

jeho nákladu a musí být učiněna opatření, aby se zajistila jejich funkčnost a účinnost 

v každém okamžiku. Použití těchto ochranných opatření nesmí ohrozit zásah záchranných 

jednotek. [5] 

 

Prostředky, zařízení nebo systémy k ochraně proti odcizení vlaku, vozu nebo jeho nákladu jsou 

myšleny zejména postupy a metody obsažené v mezinárodních předpisech  již dnes. Systémem 

ochrany odcizení vlaku je například zámek na hnacím vozidle, brzda, plombování vozů, případně 

další postupy a povinnosti stanovené provozovateli drážní dopravy v ČR.  

 

Stávající předpisy a opatření lze, v souvislosti s kapitolou 1.10 předpisu RID, považovat za 

dostatečná a v případě vozů nevidíme ani další možnosti výrazného zvyšování bezpečnosti 

nákladu. Ve všech druzích zejména pozemních doprav lze překážky v podobě zámků či 

bezpečnostních systémů překonat a nemají proto významný dopad na zvýšení bezpečnosti pro 

případ zneužití např. pro teroristické účely.   

Do budoucna lze zároveň očekávat významný tlak na zavádění telematických systémů, a to bez 

ohledu na ustanovení této kapitoly. [5] 

 

 

Nebezpečné věci uvedené v příloze č. 5 jsou vysoce rizikovými nebezpečnými věcmi, jestliže 

jsou přepravovány v množstvích větších, než jsou množství uvedená v tabulce. 



    

   
 
 
 

 

  

U těch skupin látek, kde je uvedeno limitní množství v cisterně 0 (1.5 a toxické plyny třídy 2) 

se povinnosti stanovené v této kapitole vztahují i na nevyčištěné prázdné vozy. V ostatních 

případech se ustanovení na nevyčištěné prázdné vozy nevztahují. [5] 

 

 

 

Mnohem větší důraz musí být do budoucna kladen na vhodné vedení trasy a snížení rizika 

napadení vozu nebo vlaku. Je nepřípustné, aby ložené vozy zůstaly odstaveny na nejodlehlejší 

koleji středně velké železniční stanice. V tomto smyslu je nutné využít bezpečnostních plánů 

k zavedení takové technologie v rámci stávajícího systému, v níž bude riziko zneužití 

minimalizováno 

 

Nastavená nová opatření mají za cíl zkvalitnit stávající systém prevence a v tuto chvíli nemají 

významný finanční dopad na žádný ze subjektů na železnici. Případné zneužití přepravovaných 

nebezpečných věcí by na druhé straně vedlo s velkou mírou pravděpodobnosti k výraznému 

zpřísnění stávajících předpisů.  

 

4.2 Nařízení vlády 1/2000 Sb. 
o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č.295/2000 Sb. 

 

Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu stanoví podmínky 

pro přepravu věcí nebo živých zvířat jako vozové zásilky nebo jako spěšniny, podmínky pro 

odpovědnost dopravce z přepravní smlouvy o přepravě věcí nebo živých zvířat, včetně 

podmínek pro plnění jedné přepravní smlouvy více dopravci na dráze celostátní a na dráhách 

regionálních, a upravuje vztahy mezi dopravcem a odesílatelem zásilky, mezi dopravcem a 

příjemcem zásilky a mezi dopravci navzájem při plnění jedné přepravní smlouvy více 

dopravci. [6] 

 

V první části nalezneme úvodní ustanovení. 

Jde zejména o předmět úpravy nebo výklady některých pojmů. 

 

Ve druhé stěžejní části nalezneme důležité informace pro přepravu vozových zásilek. 



    

   
 
 
 

Nezbytné informace o vzniku a splnění přepravní smlouvy, nákladní list a jeho náležitosti, 

placení a dodací lhůty. V § 14 se vyskytují další důležité informace o přepravě nebezpečných 

věcí.  

  

§ 14 - V úvodní stati se vyznačují nebezpečné látky a jejich náležitosti. Veškeré neuvedené 

informace se odkazují na podmínky platné pro přepravu nebezpečných věcí v mezinárodní 

železniční přepravě stanovené mezinárodní smlouvou. Upravují se předpisy pro přepravu 

jaderných materiálů a radionuklidových zářičů a stanovuje podmínky určení bezpečnostního 

poradce. [6]   

 

 

Celá třetí část je věnována přepravě spěšnin.  

Spěšninou je zásilka omezené hmotnosti a rozměrů, kterou lze snadno nakládat a vykládat, 

podaná k přepravě s přepravním listem a přepravovaná určenými vlaky veřejné drážní osobní 

nebo nákladní dopravy[6] 

    

Část čtvrtá, pátá a šestá se týká přepravní smlouvy 

Konkrétní postupy při ztrátě zásilky, plnění smlouvy mezi více dopravci nebo obsah 

smluvních přepravních podmínek 

 

V poslední sedmé části se ještě upravují závěrečná ustanovení . 

 

Jako příloha nařízení vlády 1/2000 Sb. je : 

Obsahové zaměření bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí.    

Vzor osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných 

věcí 

4.3 Instituce 

4.3.1 Drážní úřad 

Drážní úřad je správní složkou zřízený zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů, jako orgán státní správy se sídlem v Praze, je podřízen Ministerstvu 

dopravy. Vykonává státní správu ve věcech drah. Projednává správní delikty podle zákona o 

drahách v prvním stupni, s výjimkou správních deliktů, které projednává drážní inspekce, a s 



    

   
 
 
 

výjimkou správních deliktů na dráhách tramvajových, trolejbusových, lanových a speciálních, 

které v prvním stupni projednává příslušná obec, v jejímž územním obvodu se dráha 

tramvajová, trolejbusová, lanová nebo speciální nachází. Ukládá a vybírá pokuty nebo ukládá 

zákaz činnosti za přestupky a správní delikty. A také vykonává státní dozor ve věcech 

stavebního řádu.[7] 

 

 

 

Drážní úřad plní následující funkce: 

- regulační úřad ve smyslu zákona o dráhách, 

- národní bezpečnostní úřad ve smyslu Směrnice 2004/49/ES, 

- úřad pro RID (přeprava nebezpečných věcí), 

- plní další úkoly národní legislativy, 

- speciální stavební úřad ve smyslu zákona o dráhách, 

- dozor nad výrobky ve smyslu zákona č.22/1997 Sb., 

- schvalování odborné způsobilosti osob oprávněných k řízení drážních vozidel, 

osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky zařízení, 

- projednávání přestupků a správních deliktů ve smyslu zákona o dráhách, 

- státní dozor podle zákona o dráhách, 

- schvalování vozidel a staveb na vlečkách, městských dráhách, schvalování 

trolejbusů, lanovek a lyžařských vleků. [7] 

 

Drážní úřad jako drážní správní úřad ve smyslu § 54 a § 55 zákona č. 266/1994 Sb., o 

dráhách, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný orgán pověřený Ministerstvem 

dopravy podle Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (dále jen 

„předpis RID“) pro požadavky na konstrukci, výstroj, schvalování typu, prohlídky, zkoušky a 

značení cisternových vozů, snímatelných cisteren, cisternových kontejnerů a cisternových 

výměnných nástaveb s nádržemi vyrobenými z kovových materiálů a bateriových vozů a více 

článkových kontejnerů na plyn vydává pro zajištění jednotného postupu při uznávání odborné 

způsobilosti osob k provádění zkoušek ve smyslu kapitoly 6.8 předpisu RID toto oznámení. 

[7] 



    

   
 
 
 

 

 

 
Obrázek č.20: Organizační struktura Drážního úřadu 
 
Odbor přepravy nebezpečných věcí 

• schvaluje typ drážního vozidla pro přepravu nebezpečných věcí, 

• schvaluje změnu na drážním vozidle pro přepravu nebezpečných věcí znamenající 

odchylku od schváleného typu, 

• stanovuje podmínky provádění zkušebního provozu drážního vozidla pro přepravu 

nebezpečných věcí neschváleného typu pro účely zkušebního provozu a při zkouškách 

pro schválení typu nebo změny typu, 

• kontroluje a eviduje ověřování technického stavu drážních vozidel pro přepravu 

nebezpečných věcí v provozu, 

• rozhoduje o nezpůsobilosti drážního vozidla pro přepravu nebezpečných věcí 

k provozu, 

• schvaluje způsobilost UTZ tlakových - tlakových nádob cisternových vozů 

a cisternových kontejnerů k provozu a vydává průkazy způsobilosti těchto UTZ, 

• ověřuje odbornou způsobilost a vydává osvědčení o odborné způsobilosti fyzických 

osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek ve svařování a v defektoskopii a pro 



    

   
 
 
 

činnosti při zkoušení UTZ tlakových – tlakových nádob cisternových vozů a 

cisternových kontejnerů, 

• rozhoduje o zadržení průkazu způsobilosti UTZ tlakového pro přepravu nebezpečných 

věcí a o jeho nezpůsobilosti k provozu, 

• odejímá osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, 

prohlídek a zkoušek ve svařování a v defektoskopii a pro činnosti při zkoušení UTZ 

tlakových – tlakových nádob cisternových vozů a cisternových kontejnerů, 

• rozhoduje o podmínkách provozování drážního vozidla pro přepravu nebezpečných 

věcí, pro které nejsou vypracovány TSI, na dráhách, které jsou součástí evropského 

železničního systému, 

• schvaluje nové typy tlakových nádob cisternových vozů a cisternových kontejnerů, 

• schvaluje nové typy součástí bezpečnostní výstroje tlakových nádob cisternových 

vozů a cisternových kontejnerů, 

• ověřuje odbornou způsobilost a vydává osvědčení o odborné způsobilosti výrobce 

k výrobě, opravám a rekonstrukcím cisternových vozů a cisternových kontejnerů, 

• posuzuje drážní vozidla pro přepravu nebezpečných věcí z hlediska bezpečnosti 

a interoperability, 

• posuzuje drážní vozidla, tlakové nádoby cisternových vozů a cisternových kontejnerů 

pro přepravu nebezpečných věcí z hlediska svařování a defektoskopie, 

• zúčastňuje se jednání pracovních skupin RID v rámci organizace OTIF, 

• poskytuje informační servis uživatelům předpisu RID, 

• zajišťuje výkon činností „příslušného úřadu“ kompetentního podle vnitrostátních 

předpisů pro uplatňování Řádu RID a výkon činností v oblasti svařování 

a defektoskopie za celý Drážní úřad. [20] 

4.2.2 Drážní inspekce 

Drážní inspekce byla zřízena ustanovením § 53a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

zákona č. 77/2002 Sb., jako organizační složka státu a zahájila svou činnost 1. 1. 2003.  

Drážní inspekce plní funkci nezávislého národního orgánu pro odborné šetření příčin 

mimořádných událostí (nehod) v drážní dopravě. Na drahách železničních, tramvajových, 

trolejbusových, lanových a speciálních (metro) provádí zejména:  

• zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí  



    

   
 
 
 

• zjišťování nedostatků ohrožujících bezpečnost  

• výkon státního dozoru ve věcech drah[8]  

Zjišťování příčin a okolností mimořádných událostí je prvořadým úkolem Drážní inspekce. 

Při šetření Drážní inspekce zjišťuje příčinu nehody s cílem zabránit jejímu opakování a 

policie zkoumá trestněprávní odpovědnost konkrétních osob. U méně závažných případů 

Drážní inspekce zjišťuje příčinu tak, že vykonává dozor nad správností šetření provozovatele. 

[8]  

Na místě mimořádné události vrchní inspektor Drážní inspekce zajišťuje skutečnosti potřebné 

pro vyšetřování a dohlíží nad tím, jak provozovatelé postupují při svém vlastním šetření. 

Přitom garantuje správnost postupu v zájmu objektivního zjištění příčiny. [8]  

Na základě poznatků z nehod Drážní inspekce ukládá provozovatelům preventivní opatření k 

předcházení mimořádným událostem a dává doporučení drážnímu správnímu úřadu. Ten k 

nim přihlíží při vydávání povolení, osvědčení a licencí. [8] 

 
Obrázek č. 21: Organizační struktura Drážní inspekce 



    

   
 
 
 

 
Obrázek č. 22: Územní působnost drážní inspekce 
 

 

5. POVINNOSTI SPOLEČNOSTÍ PŘEPRAVUJÍCÍ 
NEBEZPEČNOU VĚC 
 

Od 1. ledna 2003 je povinnosti každé firmy, která převáží po železnici nebezpečné věci, 

jmenovat bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věci. Ti jsou odpovědni za 

zabránění rizik při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životni prostředí. 

Bezpečnostní poradci vlastní osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro 

přepravu nebezpečných věci pro drážní nákladní dopravu. Toto osvědčení vydává Odbor drah, 

kombinované a železniční dopravy Ministerstva dopravy ČR. 

 

5.1 Bezpečnostní poradce 
 

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují železniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto 

přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, 



    

   
 
 
 

musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí, 

odpovědných za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, 

majetek a životní prostředí. [6] 

 

K této problematice se dále vztahuje nařízení vlády č. 1/2000 Sb., kde se v ustanovení § 14 

odst. 5 uvádí, že každá fyzická nebo právnická osoba, která je odesílatelem, dopravcem nebo 

příjemcem nebezpečných věcí uvedených v odstavci 1, ustanovuje bezpečnostního poradce 

pro přepravu nebezpečných věcí, jestliže celkový objem přepravovaných nebezpečných věcí 

přesahuje 50 tun za kalendářní rok. [6] 

  

Bezpečnostního poradce proto musí ustanovit každý účastník přepravy nebezpečných věcí, 

který v kalendářním roce odešle, přepraví nebo obdrží nebezpečné věci v objemu větším než 

50 tun. Stejná povinnost se vztahuje i na vedlejší účastníky přepravního řetězce (např.: balič, 

plnič, nakládce, provozovatel vozu, provozovatel infrastruktury). [6]  

  

Česká republika nevyužila možností vyjmutí z povinnosti ustavit bezpečnostního poradce 

podniky: 

1. Jejichž činnosti se vztahují na přepravy nebezpečných věcí přepravními prostředky, 

které patří ozbrojeným silám nebo podléhají jejich odpovědnosti .  

2. Jejichž činnosti se týkají množství, která jsou v každé dopravní jednotce menší než 

limity uvedené v RID.   

3. Jejichž hlavní nebo vedlejší činnosti nejsou přeprava nebo související nakládka nebo 

vykládka nebezpečných věcí, ale které se příležitostně zabývají vnitrostátní přepravou 

nebo související nakládkou nebo vykládkou nebezpečných věcí představujících malé 

nebezpečí nebo riziko znečistění. [6] 

5.1.1 Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce 

 

Postup pro získání Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu 

nebezpečných věcí pro drážní nákladní dopravu. 

  

Vyjmenování podmínek pro získání osvědčení bezpečnostního poradce: 

-          úplné střední vzdělání  



    

   
 
 
 

-          praxe v délce nejméně pěti let v oblasti nakládání s nebezpečnými věcmi 

-          zdravotní způsobilost 

-          úspěšné absolvování školení 

-          složit zkoušku pořádanou Ministerstvem dopravy  

  

Na základě pověření Ministerstva dopravy provádí školení uchazečů o získání osvědčení 

Dopravní vzdělávací institut a.s. 

  

Spolu s přihláškou ke školení si žadatel zvolí jednu z následujících alternativ: 

-          Základní kurz - rozsah celého předpisu RID a všech tříd nebezpečnosti  

-          Zkrácený kurz - rozsah předpisu RID vyjma tříd nebezpečnosti 1 a 7  

-          Specializovaný kurz - rozsah předpisu zaměřený na základní principy a třídu 

nebezpečných věcí 1 

-          Specializovaný kurz - rozsah předpisu zaměřený na základní principy a třídu 

nebezpečných věcí 7 

-          Rozšiřovací kurz - umožní držitelům osvědčení bezpečnostního poradce ADR (silniční 

doprava) rozšířit svojí odbornost a získat osvědčení bezpečnostního poradce v drážní nákladní 

dopravě  

  

Závěrečnou zkoušku je možno vykonat nejdříve po uplynutí 15 dnů od vydání dokladu o 

absolvováni školení. Řádu RID se vyžaduje, aby žadatel o vykonání zkoušky k získání 

odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí v drážní 

nákladní dopravě předložil, spolu s přihláškou, následující doklady: 

-          doklad o úplném středním vzdělání 

-          doklad o praxi v délce nejméně pěti let v oblasti nakládání s nebezpečnými věcmi  

-          doklad o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky č. 101/1995 Sb. 

-          doklad o absolvování školení u pověřené organizace 

  

V případě úspěšného složení zkoušky je uchazeči vydán protokol o zkoušce a osvědčení 

bezpečnostního poradce, které má pětiletou platnost. [10]   

 

 

 



    

   
 
 
 

5.1.2 Povinnosti bezpečnostního poradce 

  

Hlavním úkolem bezpečnostního poradce, při zachování odpovědnosti vedoucího podniku, je 

snažit se všemi vhodnými prostředky a opatřeními v mezích příslušných činností výše 

uvedeného podniku usnadnit provádění těchto činností v souladu s platnými předpisy a co 

nejbezpečnějším způsobem. [10]  

  

Osobně bych Vás rád upozornil na poměrně nenápadnou vsuvku v této větě: "při zachování 

odpovědnosti vedoucího podniku". Občas se totiž vedoucí pracovníci domnívají, že 

jmenováním bezpečnostního poradce se zbavili další odpovědnosti ve vztahu k předpisu RID. 

Z výše uvedeného textu je zřejmé, že bezpečnostní poradce by měl svému podniku pomoci při 

zavádění a dodržování podmínek předpisu RID. Z tohoto je zřejmá nezbytná znalost celého 

procesu pohybu nebezpečných věcí v rámci příslušného podniku s vhodně implementovanými 

podmínkami předpisu RID a další související legislativy.   

 

Bezpečnostní poradce má rovněž povinnost sledovat zejména tyto činnosti a postupy 

vztahující se k dotčeným činnostem podniku. Protože by některé formulace mohly být pro 

laika nesrozumitelné, opatřil jsem složité termíny vysvětlujícím komentářem. 

  

Postupy pro dodržování předpisů upravujících zařazování nebezpečných věcí určených 

k přepravě 

- bezpečnostní poradce by měl být v kontaktu se zaměstnancem společnosti, který provádí 

zatřiďování nebezpečných věcí dle RID (případně externí firmou). Kompletní postup pro 

zařazování jednotlivých látek je stanoven v části 2 předpisu RID. Příslušná deklarace pro 

přepravu RID a ADR je uvedena v bezpečnostním listu příslušné látky. 

 

Postup podniku při pořizování dopravních prostředků s ohledem na respektování všech 

zvláštních požadavků souvisejících s přepravou nebezpečných věcí 

-zajistit si účast např. při výběrových řízeních pro pořizování nových dopravních prostředků 

(posuzování technického hlediska a respektování všech ustanovení předpisu RID které se 

vztahují k přepravované látce). 

 

postupy kontrol zařízení užívaného při přepravě, nakládce nebo vykládce nebezpečných věcí 



    

   
 
 
 

- v rámci činnosti se zaměřit i na kontrolu "infrastruktury" příslušného podniku. Nezbytná je 

zde znalost zákona č. 266/1994 Sb. v aktuálním znění a další příslušné legislativy (např. 

vyhlášky č. 100/1995 Sb.).   

 

vlastní školení zaměstnanců podniku a vedení záznamů o tomto školení 

- častým omylem vedoucích pracovníků je jejich přesvědčení, že školení automaticky provádí 

bezpečnostní poradce. Vlastní školení může i nadále provádět např. smluvní servisní 

organizace. Vzhledem ke znalostem bezpečnostního poradce je však nejvýhodnější pokud 

školení dle požadavků RID provádí sám. Bezpečnostní poradce by měl kontrolovat další 

školení zaměstnanců a ověřovat znalost (požární školení, školení havarijních a 

traumatologických plánů, atd.). 

 

uplatňování vhodných nouzových postupů v případě jakékoli nehody nebo mimořádné 

události, která může nepříznivě ovlivnit bezpečnost přepravy, nakládky nebo vykládky 

nebezpečných věcí 

 - funkce bezpečnostního poradce by měla být zapracována do ohlašovacího rozvrhu pro 

případ mimořádné události.  Je tak zaručeno jeho operativní nasazení na místě nehody nebo 

mimořádné události a spolupráce se záchrannými jednotkami na minimalizaci vzniklých škod. 

Žádoucí je např. i následné jmenování bezpečnostního poradce členem vyšetřovací komise.  

 

analýzy a, pokud je to potřebné, vypracovávání zpráv týkajících se vážných nehod, 

mimořádných událostech nebo závažných porušení předpisů zjištěných během přepravy, 

nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí 

- podnik by měl využít potencionál bezpečnostního poradce který může např. vyhotovit 

předběžnou zprávu o vzniku a příčinách nehody nebo mimořádné události. Tato zpráva nesmí 

nahrazovat žádnou zprávu vypracovanou vedením podniku která by mohla být požadována 

jinými mezinárodními nebo vnitrostátními předpisy.  

 

uplatňování vhodných opatření k zamezení opakování nehod, mimořádných událostí nebo 

závažných porušení předpisů 

- bezpečnostní poradce by měl provádět kontrolní činnost tak, aby mohl efektivně předcházet 

vzniku nehody nebo mimořádné události. Jednotlivé zápisy z těchto kontrol by měly být 

přílohou výroční zprávy. S ohledem na předchozí body se zde jedná o zavádění poznatků 

z praxe do přepravního řetězce nebo do systému školení. 



    

   
 
 
 

 

dodržování právních předpisů a zvláštních požadavků spojených s přepravou nebezpečných 

věcí, týkajících se volby a využití subdodavatelů nebo jiných třetích osob 

- kontrolovat např. výběr dodavatele na certifikované obaly pro nebezpečné věci RID, servisní 

firmy pro provádění prohlídek určených technických zařízení, atd. 

 

ověřování, že zaměstnanci účastnící se přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných 

věcí mají k dispozici podrobné pracovní postupy a pokyny 

- každý z pracovníků zúčastněných v přepravním řetězci musí být řádně proškolen s ohledem 

na podmínky stanovené v  předpisu RID. Každé pracoviště kde dochází k manipulacím 

s nebezpečnými látkami musí být vybavenou ohlašovacím rozvrhem pro případ nehody nebo 

mimořádné události.  

 

zavádění opatření ke zvýšení informovanosti o nebezpečích spojených s přepravou, 

nakládkou a vykládkou nebezpečných věcí 

- sledovat vývoj a nové trendy v oblasti přeprav nebezpečných věcí, nehodové události 

spojené s přepravou nebezpečných věcí a efektivně tyto poznatky zapracovávat např. do 

systému školení osob podílejících se na přepravě. 

 

uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit, aby v dopravních prostředcích byly 

k dispozici doklady a bezpečnostní výbava, které musí doprovázet přepravu a aby tyto 

doklady a výbava byly v souladu s předpisy 

- účinně zavést v systému manipulace nebezpečných věcí kontrolní postupy tak, aby 

v každém okamžiku byly dodrženy všechny ustanovení RID, které se vztahují na příslušnou 

přepravu včetně přiložení příslušných dokladů. 

uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit dodržování předpisů pro nakládku a 

vykládku 

- účinně zavést v systému manipulace nebezpečných věcí kontrolní postupy tak, aby 

v každém okamžiku byly dodrženy všechny ustanovení RID týkající se nakládky a vykládky 

nebezpečných věcí. 

 

 

 



    

   
 
 
 

Vypracování výroční zprávy bezpečnostním poradcem  
 

Jednou z hlavních povinností bezpečnostního poradce je vypracování výroční zprávy o 

činnostech podniku týkajících se přepravy nebezpečných věcí. Tuto zprávu následně 

předkládá vedení svého podniku nebo místnímu orgánu veřejné zprávy. Pokud je v příslušné 

společnosti jmenováno více bezpečnostních poradců musí být vyhotovena jedna souhrnná 

výroční zpráva k niž jsou přiloženy jednotlivé dílčí zprávy. [9] 

  

Výroční zpráva je vypracována na základě příslušných ustanovení Řádu pro mezinárodní 

železniční přepravu nebezpečných věcí v úplném znění a nařízení vlády č.1/2000 Sb., o 

přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění pozdějších předpisů resp. na 

základě příslušného ustanovení Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí, v úplném znění. 

  

Výroční zpráva musí být k dispozici nejpozději k  31. březnu následujícího kalendářního 

roku. Výroční zprávy musí být uchovávány po dobu pěti let a musí být k dispozici státním 

orgánům na jejich žádost. Obvykle je výroční zpráva vypracována ve dvou vyhotoveních: 

první je určeno pro vedení podniku a druhou (s potvrzením o převzetí) si ponechá 

bezpečnostní poradce. Je možné, že se výroční zprávy budou předkládat i při zkoušce na 

prodloužení osvědčení bezpečnostního poradce. [9] 

5.1.3 Zpráva o nehodě vypracovaná bezpečnostním poradcem 

Vyplnit zprávu o nehodě je jednou z povinností bezpečnostního poradce a to jak podle 

železničního přepravního řádu (č. 1/2000 Sb.), tak podle RID. Tuto povinnost bezpečnostní 

poradce splní, pokud použije příslušný formulář a do 60 dnů ho odešle příslušnému úřadu, 

kterým je Drážní inspekce. 

Zpráva o nehodě podle RID může nahrazovat vyhodnocení příčin a okolností vzniku závažné 

nehody nebo nehody požadované podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 376/2006 Sb., o systému 

bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných 

událostí na dráhách, pouze v případě, že je zpráva rozšířena o údaje požadované vyhláškou. 

Vzor zprávy o nehodě uvedený v dohodě ADR a vzor zprávy o nehodě podle RID se považují 

za totožné. [10] 



    

   
 
 
 

5.2 Povinnosti přepravy z hlediska bezpečnosti 
 

Všeobecná bezpečnostní opatření 

Účastníci přepravy nebezpečných věcí musí učinit přiměřená opatření podle povahy a rozsahu 

předvídatelných nebezpečí tak, aby se zabránilo vzniku škod nebo zranění a, popřípadě, aby 

se minimalizovaly jejich následky. Musí však ve všech případech splnit požadavky RID 

vztahující se na jejich činnost. 

Pokud se vyskytuje bezprostřední riziko, že může být přímo ohrožena bezpečnost veřejnosti, 

účastníci přepravy musí neprodleně uvědomit zásahové jednotky a musí jim sdělit všechny 

informace potřebné pro jejich činnost. RID může stanovit určité povinnosti různých 

účastníků.  

Jestliže členský stát usoudí, že to nezpůsobí zhoršení bezpečnosti, může ve své vnitrostátní 

legislativě přesunout povinnosti týkající se jednoho uvedeného účastníka na jednoho nebo 

několik jiných účastníků, pokud jsou splněny náležité povinnosti. Tyto odchylky musí být 

sděleny členským státem Ústřednímu úřadu, který je dá na vědomí členským státům. 

Ustanovení týkající se definic účastníků a jejich příslušných povinností se 

nedotýkají ustanovení vnitrostátních předpisů týkajících se právních důsledků (trestnost, 

odpovědnost atd.) vznikajících ze skutečnosti, že dotyčný účastník je např. právnická osoba, 

samostatně výdělečná osoba, zaměstnavatel nebo zaměstnanec. [5] 

 

 

5.2.1 Povinnosti hlavních účastníků 

 

Odesilatel 

 

Odesilatel je podnik, který odesílá nebezpečné věci buď pro sebe, nebo pro třetí stranu. Pokud 

je přeprava prováděna na základě přepravní smlouvy, odesilatelem je odesilatel uvedený v 

této smlouvě 

 

Odesilatel nebezpečných věcí je povinen předat k přepravě jen zásilky, které odpovídají 

požadavkům RID. Musí zejména: 

(a)  přesvědčit se, že nebezpečné věci jsou zařazeny a připuštěny k přepravě podle RID 



    

   
 
 
 

(b)  předat dopravci informace a údaje a popřípadě požadované přepravní doklady a  

průvodní doklady (povolení, schválení, oznámení, osvědčení atd.) 

(c) použít pouze obaly, velké obaly, IBC a cisterny (cisternový vůz, snímatelné 

cisterny, bateriový vůz,  přemístitelné cisterny a cisternové kontejnery) schválené a 

vhodné pro přepravu dotyčných látek a označené podle RID 

(d) splnit požadavky týkající se způsobu odeslání a omezení přepravy 

(e) zajistit aby i vyprázdněné nevyčištěné a neodplyněné cisterny nebo vyprázdněné 

nevyčištěné vozy a vyprázdněné nevyčištěné velké nebo malé kontejnery pro volně 

ložené látky byly příslušně označeny a opatřeny bezpečnostními značkami, a aby 

vyprázdněné nevyčištěné cisterny byly uzavřeny a poskytovaly stejné záruky těsnosti, 

jako kdyby byly plné. 

 

 Jestliže odesilatel používá služeb jiných účastníků (balič, nakládce, plnič atd.), musí učinit 

přiměřená opatření, aby bylo zajištěno, že zásilka splňuje předpisy RID.  

Pokud odesilatel jedná z pověření třetí osoby, pak tato musí odesilatele písemně upozornit, že 

se jedná o nebezpečné věci a poskytnout mu všechny informace a doklady potřebné ke 

splnění jeho povinností. [11] 

 

 

Dopravce 

 

Dopravce je podnik, který provádí přepravu podle nebo bez přepravní smlouvy 

 

Dopravce, který přebírá nebezpečné věci ve výchozím místě, má provádět reprezentativní 

namátkové kontroly zejména 

(a) ověřit si, že nebezpečné věci, které se mají přepravovat, je dovoleno přepravovat 

podle RID 

(b) ověřit, že předepsané doklady jsou připojeny k přepravním dokladům 

(c) vizuálně se přesvědčit, že vozy a náklad jsou bez viditelných závad, netěsností 

nebo trhlin, že nechybí výbava atd. 

(d) přesvědčit se, že neprošlo datum příští zkoušky cisternových vozů, bateriových 

vozů, snímatelných cisteren, přemístitelných cisteren, cisternových kontejnerů  

(e) přesvědčit se, že vozy nejsou přetížené 



    

   
 
 
 

(f) přesvědčit se, že jsou vozy vybaveny předepsanými bezpečnostními značkami a 

označením. Pokud je to vhodné, toto všechno musí být provedeno na základě 

přepravního dokladu a průvodních dokladů vizuální prohlídkou vozů nebo kontejnerů 

a popřípadě nákladu. 

 

Pokud dopravce zjistí porušení předpisů RID, nesmí přepravit zásilku, pokud nedošlo k 

odstranění nedostatků. Pokud je během cesty zjištěna závada, která by mohla ohrozit 

bezpečnost přepravy, pak se musí zásilka pokud možno co nejrychleji zadržet s ohledem na 

požadavky bezpečnosti provozu, bezpečného odstavení zásilky a bezpečnosti veřejnosti. V 

přepravě se může pokračovat až tehdy, až zásilka splňuje platné předpisy. Příslušný orgán 

může pro zbytek cesty vydat povolení pro pokračování přepravy. 

Pokud nemůže být dosaženo splnění předpisů a není vydáno povolení pro zbytek cesty, 

příslušný orgán musí dopravci poskytnout nezbytnou administrativní podporu. Totéž se 

vztahuje i na případ, kdy dopravce informuje tento příslušný orgán, že nebezpečná povaha 

přepravovaných věcí mu nebyla odesilatelem oznámena, a že by si přál v souladu s právním 

předpisem vztahujícím se zejména na přepravní smlouvu tyto věci vyložit, zničit nebo je 

učinit neškodnými. [11] 

 

 

 

Příjemce 

 

Příjemce je podnik uvedený v přepravní smlouvě. Jestliže příjemce určí třetí osobu v souladu 

s ustanoveními platnými pro přepravní smlouvu, je tato osoba považována za příjemce ve 

smyslu RID. Pokud je přeprava prováděna bez přepravní smlouvy, podnik, který přebírá 

nebezpečné věci po příjezdu, se považuje za příjemce 

 

Příjemce má povinnost nezdržovat bez pádných důvodů převzetí věcí a ověřit po vykládce, že 

předpisy RID, které se ho týkají, jsou splněny. 

 

V souvislosti s oddílem 1.4.1 musí zejména: 

(a) provést v případech, kdy je to předepsáno RID, čistění a dekontaminaci vozů a 

kontejnerů 



    

   
 
 
 

(b) zajistit, aby z vozů a kontejnerů bylo poté, co byly zcela vyloženy, vyčištěny a 

dekontaminovány, odstraněno oranžové označení a bezpečnostní značky. 

Vůz nebo kontejner smí být vrácen zpět nebo znovu použit, pokud byly výše uvedené 

požadavky splněny. 

 

Pokud se při ověřování zjistí porušení předpisů RID, příjemce nesmí vrátit kontejner 

dopravci, dokud zjištěné závady nebyly odstraněny. [11] 

 

 

5.2.2 Povinnosti ostatních účastníků 

 

Seznam některých ostatních účastníků a jejich příslušných povinností je uveden dále. 

Povinnosti těchto ostatních účastníků vyplývají z oddílu 1.4.1 uvedeného výše, pokud vědí 

nebo by měli vědět, že jejich činnost tvoří část přepravního procesu podléhajícího RID. 

 

Nakládce 

Nakládce je podnik, který nakládá nebezpečné věci do vozu nebo velkého kontejneru 

 

 

Nakládce má zejména následující povinnosti: 

(a) smí předat nebezpečné věci dopravci pouze tehdy, je-li jejich přeprava podle RID 

dovolena 

(b) musí, pokud předává k přepravě balené nebezpečné věci nebo nevyčištěné 

vyprázdněné obaly, zkontrolovat, zda obal není poškozen. Nesmí předat k přepravě 

kus, jehož obal je poškozen, zejména není-li těsný, a jsou úniky nebo možnost úniku 

nebezpečných látek, dokud závada není odstraněna; tato povinnost se vztahuje též na 

vyprázdněné nevyčištěné obaly 

(c) musí, pokud nakládá nebezpečné věci do vozu nebo velkého nebo malého 

kontejneru, splnit zvláštní předpisy pro nakládku a manipulaci. 

(d) musí po nakládce nebezpečných věcí, pokud je předává bezprostředně k přepravě, 

splnit požadavky o polepování vozů a velkých kontejnerů velkými bezpečnostními 

značkami a oranžovými označeními 

(e) musí při nakládce kusů dodržet zákazy společné nakládky rovněž s přihlédnutím 



    

   
 
 
 

k nebezpečným věcem, které jsou již ve voze nebo velkém kontejneru, jakož i 

předpisy týkající se oddělení potravin, poživatin a krmiv. [5] 

 

Balič 

Balič je podnik, který balí nebezpečné věci do obalů, včetně velkých obalů a IBC a, pokud je 

to nutné, připravuje kusy k přepravě 

 

Balič musí splnit zejména: 

(a) předpisy týkající se podmínek balení nebo podmínek společného balení 

(b) pokud připravuje kusy pro přepravu, předpisy týkající se nápisů a bezpečnostních 

značek na kusech. [5] 

 

Plnič 

 

Plnič je podnik, který nakládá (plní) nebezpečné věci do cisterny (cisternového vozu, vozu se 

snímatelnou cisternou, přemístitelné cisterny nebo cisternového kontejneru) nebo do vozu, 

velkého kontejneru nebo malého kontejneru pro volně ložené látky, nebo do bateriového vozu 

nebo MEGC 

 

 

Plnič musí splnit zejména následující povinnosti: 

(a) musí ověřit před plněním cisteren, že tyto cisterny a jejich výstroj jsou v dobrém 

technickém stavu 

(b) musí se přesvědčit, že neprošlo datum příští zkoušky cisternových vozů, 

bateriových vozů, snímatelných cisteren, přemístitelných cisteren, cisternových 

kontejnerů  

(c) smí plnit cisterny pouze nebezpečnými věcmi, které je dovoleno v těchto cisternách 

přepravovat 

(d) musí při plnění cisterny dodržet ustanovení týkající se nebezpečných věcí 

v sousedních komorách 

(e) musí během plnění cisterny dodržet nejvyšší dovolený stupeň plnění nebo nejvyšší 

dovolenou hmotnost obsahu na litr jejího vnitřního objemu pro plněnou látku 

(f) musí po naplnění cisterny zkontrolovat těsnost uzavíracích zařízení 



    

   
 
 
 

(g) musí zajistit, aby žádné nebezpečné zbytky naplněné látky neulpívaly na vnějším 

povrchu jím naplněných cisteren 

(h) musí při přípravě nebezpečných věcí k přepravě zajistit, že jsou předepsané 

oranžové označení a velké bezpečnostní značky nebo bezpečnostní značky umístěny 

v souladu s předpisy na cisterny, na vozy a na velké a malé kontejnery pro volně 

ložené látky 

(i) musí před a po naplnění cisternových vozů zkapalněným plynem, provést všechny 

příslušné předepsané kontroly[5] 

 

 
 

6. EVIDENCE PŘEVOZU NEBEZPEČNÝCH 
LÁTEK  
 
Dostávám se k hlavní části mé diplomové práce, ve které se pokusím do jednotlivých částí 

zapracovat své nabyté vědomosti a osobní zkušenosti. Nejsem sice bezpečnostní poradce, ale 

se spoustou již zkušených pracovníků v tomto oboru jsem prodiskutoval ty nejčastěji 

problematické kroky při převozu nebezpečných věcí po železnici a jejich evidence. Pro 

podnik v případě nutnosti převozu nebezpečné látky nastávají dvě možnosti. Buď pomocí 

dopravce, nebo po vlastní ose pomocí prostředků, kterými firma disponuje. Než se pustím do 

vlastního modelového příkladu, přiblížím okolnosti jednotlivých možností.  

 

6.1 Přeprava pomocí dopravce  
 

Nutným předpokladem je vyplnění nákladního listu 

 

Odesílatelem vystavený dokument, který doprovází zboží. Přitom slouží jako důkazní listina o 

uzavření a obsahu přepravní smlouvy a jako potvrzení o přijetí zboží, když se zboží převezme 

u zasílatele a dodá příjemci. [14] 

 

Povinnost vyplňovat nákladní list vychází z § 2 nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním 

řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu. [6] 

 



    

   
 
 
 

6.1.1 Nákladní list 

 
Nákladní list je čtyřdílný:  
1. díl prvopis je určen pro příjemce ve stanici určení  

2. díl účetní list doprovází zásilku do stanice určení a zůstane dopravci  

3. díl odběrný list  zůstává ve stanici určení, je dokladem o převzetí zásilky příjemcem  

4. díl druhopis nákladního listu obdrží odesílatel jako doklad přijetí zásilky k přepravě  

 

Nepostačuje-li místo v jednotlivých oddílech nákladního listu pro údaje odesílatele, použijí se 

doplňkové listy, které tvoří nedílnou součást nákladního listu. Musí mít stejné rozměry jako 

nákladní list a musí být vyhotoveny ve stejném počtu, jako má nákladní list. [12] 

 

6.1.2 Hlavní účastníci 

 

Odesílatel je povinen udat hmotnost zásilky pro účely uzavření přepravní smlouvy.  

 

Dopravce je oprávněn přezkoumat kdykoliv správnost hmotnosti zásilky udané odesílatelem 

v nákladním listu.  

 

Zjistí-li dopravce převážením po uzavření přepravní smlouvy rozdíl v udané hmotnosti, 

zůstává pro výpočet dovozného směrodatná hmotnost udaná odesílatelem v těchto případech:  

a) je-li rozdíl způsoben přirozenou povahou zboží nebo povětrnostními vlivy  

b) nepřesahuje-li výsledek vážení 2 % hmotnosti udané odesílatelem  

Pokud je zjištěná hmotnost vyšší než 2 %, účtuje dopravce rozdíl dovozného a za přezkoušení 

hmotnosti poplatky podle tarifu. Ve stanici určení dopravce hmotnost zásilky nezjišťuje, je 

však povinen přezkoušet hmotnost zásilky, která došla v poškozeném voze nebo ve voze s 

porušenými závěrami (plombami) nebo se stopami ztráty zboží v otevřeném voze. Hmotnost 

nezjišťuje, když hmotnost zásilky lze zjistit přepočítáním nebo jiným způsobem.  

 

 

 

 



    

   
 
 
 

6.1.3 Závěry vozů 

Ložené kryté vozy musí být před převzetím k přepravě opatřeny na všech přístupech do 

vozového prostoru závěrami (plombami) dopravce. Závěrami se opatřují ložené a prázdné 

kotlové vozy, prázdné vozy po přepravě živých zvířat odesílané k vyčištění nebo dezinfekci. 

Závěry se zavěšují tak, aby vůz nemohl být otevřen bez porušení závěry a aby se zamezilo 

poškození závěr působením otřesů během přepravy. [12]  

6.2 Přeprava pomocí vlastních prostředků 

Další možností jak přepravovat nebezpečnou látku po železničních tratích je pomocí vlastních 

prostředků. To znamená, že musíme mít k dispozici lokomotivu, která splňuje náležité 

předpisy a také vozy, ve kterých se může daná nebezpečná věc přepravovat. Proto, abychom 

mohli přepravovat vlakovou soupravu po vlastní ose, se musíte stát dopravcem.  

6.2.1 Portál ISOŘ KADR 

Přístup na portál ISOŘ KADR umožňuje účastníkovi železniční dopravy zajistit pro své 

prostředky dopravní kapacitu. Pro postoupení požadavku na dopravní kapacitu je potřeba 

uvést výchozí a cílovou stanici, délku a tonáž vlakové soupravy, jméno a číslo na mobilní 

telefon strojvedoucího, čas odjezdu a příjezdu a složení vlakové soupravy. Důležité je pro 

převoz nebezpečné látky tuto informaci v žádosti uvést. SŽDC tuto žádost postoupí a přidělí 

číslo dopravní kapacity. Po převozu je nutné, aby strojvedoucí vypracoval výkon o hnacím 

vozidle.  



    

   
 
 
 

 

Obrázek č. 23: Úvodní stránka SŽDC k portálu ISOŘ KADR 

Provozovat drážní dopravu na dráze celostátní nebo dráhách regionálních může fyzická nebo 

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, která splňuje následující podmínky: 

1. Je držitelem platné licence. Licenci na provozování drážní dopravy na dráze celostátní 

a dráhách regionálních uděluje Drážní úřad. Podmínky pro získání licence viz § 25-29 

zákona o dráhách. Za platnou licenci se považuje i licence udělená členským státem 

Evropských společenství (viz § 34a zákona o dráhách). [13] 

2. Má přidělenou kapacitu. Kapacitu na dráze celostátní nebo dráhách regionálních ve 

vlastnictví státu přiděluje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) 

viz § 34b zákona o dráhách. Podrobnosti stanoví Prohlášení o dráze celostátní a 

regionální vydané SŽDC. [13] 

3. Je držitelem platného osvědčení dopravce. Osvědčení dopravce vydává Drážní úřad. 

Podmínky pro jeho získání licence viz § 34h zákona o dráhách. [13] 

4. Má sjednanou cenu za užití dráhy viz § 24 odst. 5 zákona o dráhách. Cenu stanovuje a 

vybírá SŽDC. Vybrané poplatky slouží k úhradě nákladů za údržbu a provozování 

dopravní cesty. Cena za použití dopravní cesty je regulována. Podmínky stanoví 

Příloha číslo 4 k výměru MF zveřejněná v Cenovém věstníku. Podrobnosti stanoví 

Prohlášení o dráze celostátní a regionální vydané SŽDC. [13] 



    

   
 
 
 

5. Má uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy s provozovatelem dráhy. 

Provozovatelé soukromých regionálních drah v České republice:  

� Regionální dráhy Jindřichův Hradec - Nová Bystřice a Jindřichův Hradec - 

Obrataň 

Provozovatel dráhy: Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 

� Regionální dráhy Šumperk - Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou - Sobotín 

Provozovatel dráhy: SART - stavby a rekonstrukce a.s. 

� Regionální dráha Česká Kamenice - Kamenický Šenov  

Provozovatel dráhy: KŽC Doprava 

Provozovatelé regionálních drah ve vlastnictví státu pronajatých soukromým osobám:  

� Regionální dráhy Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou a Sokolov - Kraslice 

Provozovatel dráhy:VIAMONT a.s. 

� Regionální dráha Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem 

Provozovatel dráhy: OKD, Doprava, akciová společnost 

Provozovatelem celostátní dráhy a ostatních regionálních drah ve vlastnictví státu je 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. [13] 

6. Má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody z provozu drážní dopravy a zaplaceno 

pojistné viz § 35 odst. 2 písm. d) a e) zákona o dráhách. [13] 

7. Má finančně zajištěno řádné provozování drážní dopravy viz § 27a; § 35 odst. 2 písm. 

a), b) a c) zákona o dráhách a vyhláška č. 429/2001 Sb., o podmínkách prokazování 

finanční způsobilosti k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální, o způsobu 

prokazování finanční způsobilosti k provozování drážní dopravy na dráze celostátní 

nebo dráze regionální a o doplňkových přepravních službách. [13] 

 



    

   
 
 
 

 

Obrázek č. 24: Portál ISOŘ KADR s postoupenými kapacitami 

6.3 Modelová situace přepravy nebezpečné látky 
 

 Pokusím se tuhle problematiku nastínit od úplného začátku. V prvním případě producent 

nebezpečné látky potřebuje přepravit výrobek ze svého podniku, kde má zavedenou 

železniční vlečku. Jelikož je častým producentem nebezpečných věcí, má už v podniku 

zaběhnutého bezpečnostního poradce, který se postará o to, aby byl výrobek správně označen, 

zabalen naložen a na vagóně uspořádán. Také o označení samotného vagónu se musí postarat 

podnik. Zejména tedy přidělení UN kódu a Kemler kódu. Pokud podnik není až tak velkým 

producentem nebezpečných látek a tedy podnik nedisponuje vlastním bezpečnostním 

poradcem, může si najít seznam bezpečnostních poradců na internetu a nějakého si externě 

najmout. Teď už je na vagóně tento výrobek vykazující jednu z nebezpečných vlastností řádně 

naložený, zabalený a označený. Podnik ale nemá k dispozici vlastní tažné kolejové vozidlo, 

takže mu nezbývá než požádat nějakého dopravce o převoz nebezpečné věci po železniční 

trati. Dopravců je celá řada, ale my si vybereme jednoho z pěti největších dopravců v Evropě 

ČD Cargo. Pro nás tedy zůstává po sjednání smlouvy z ČD Cargo už jen vyplnit bezpečnostní 

list. Nesmíme zapomenout označit kolonku č. 23, čímž oznámíme dopravci, že se jedná o 



    

   
 
 
 

převoz podléhající předpisu RID. Dopravce si může zběžně prokontrolovat, zda je vše podle 

řádu RID zabaleno a označeno a pokud je vše v pořádku nezbývá než dokončit vlastní převoz. 

 

Může ale nastat ještě druhý případ, že podnik má k dispozici vlastní tažné kolejové vozidlo. 

V takovém případě nemusí žádat o přepravu dopravce, ale z ekonomických důvodů si 

nebezpečný náklad může přepravit sám. V takovém případě začíná všechno naprosto stejně. 

Je samozřejmě vše nutné správně určit, označit, zabalit, naložit a na voze umístit. Pokud je 

bezpečnostní poradce přesvědčený, že vše je řádně provedeno, může podnik realizovat 

dopravní cestu. V takovém případě musí mít podnik licenci jako železniční dopravce. Tu 

získá od drážního úřadu na základě splnění příslušných podmínek. Poté dostane podnik 

přístup na portál http://provoz.szdc.cz kde se nachází aplikace ISOŘ KADR pro přidělování 

kapacity dopravní cesty. Zde musí specialista pro dopravní cestu zajistit kapacitu převozu. Na 

rozdíl od nákladního listu, se zde neudává odesílatel a příjemce. Jinak se zde musí zadat tonáž 

a délka vlakové soupravy, rychlost s jakou se pojede, podrobné složení vlaku a časový rámec 

odjezdu a příjezdu. Na rozdíl od předchozího případu je zde ještě nutné zadat řadu tažného 

kolejového vozidla a hlavně jméno, příjmení a kontakt na mobilní telefon strojvedoucího, 

který musí mít během jízdy u sebe. Pokud máme vše dostatečně vyplněno, je žádost 

podstoupena a my dostaneme přidělenou kapacitu k vlakové cestě. Po ukončení jízdy se musí 

vyplnit výkaz o výkonu hnacích vozidel, který se zasílá na SŽDC (Správa železniční dopravní 

cesty). 

 

6.4 Evidence převozu  
 

A nyní se vrátím k podniku, který vykonal dopravní cestu s nebezpečnou věcí po železniční 

trati. Na bezpečnostním poradci je, aby si evidoval veškeré informace o těchto převozech, 

protože na konci musí vypracovat bezpečnostní zprávu. Jde vlastně o jediný způsob evidence 

převozu nebezpečných látek, který je řádem RID stanoven. Pokud byl ve společnosti ustaven 

více jak jeden bezpečnostního poradce, musí být vypracována jedna souhrnná výroční zpráva, 

k níž jsou přiloženy jednotlivé dílčí výroční zprávy. Výroční zpráva musí být k dispozici 

nejpozději k 31. březnu následujícího kalendářního roku. V úvodu se označuje období, za 

které je zpráva vypracována včetně názvu společnosti a jeho sídlo. Nesmí chybět ani kontakt 

zodpovědné osoby, jména všech bezpečnostních poradců s jejich čísly osvědčení. Celá 



    

   
 
 
 

výroční zpráva je rozdělená do sedmi částí. Vzor pro přepravu podle RID a ADR je naprosto 

shodný, ale já se budu pochopitelně zabývat pouze částmi pro RID.  

  V první části musí bezpečnostní poradce určit, jakou roli hraje společnost v přepravním 

řetězci. Zda je odesílatel, dopravce, příjemce nebo má jinou funkci. V tomto případě je nutný 

stručný popis činnosti. Bezpečnostní poradce je povinen zapsat svou pozici v organizační 

struktuře společnosti. A na závěr první části se uvede místo odeslání a přijmu. Zde je nutné 

uvést zejména jednotlivé závody (místa nakládky, vykládky, příjmu), které náleží ke 

společnosti. V případě dopravce lze uvést „netýká se“. 

    

  V druhé části výroční zprávy se souhrnně popíší dopravované nebezpečné věci a způsob, 

jakým jsou dopravovány s ohledem na činnost podniku. 

 
Do předtištěné tabulky je třeba napsat seznam manipulovaných nebezpečných věcí. 
  

obchodní název 
UN 
číslo 

Oficiální 
pojmenování 

třída 
klas. 
kód 

obal. 
skup. 

odeslání doprava příjem 

         
         

Obrázek č. 25: Tabulka manipulovaných nebezpečných věcí ve výroční zprávě 

 

V případě, kdy je možné kvantifikovat přepravu nebezpečných věcí, uvádí se i tato informace 

do příslušného sloupce odeslání, doprava nebo příjem, v ostatních případech lze použít 

například křížek. 

   

Další tabulka je zaměřená na látky vyňaté z předpisu RID. Jde o nebezpečné věci 

přepravované v omezených nebo podlimitních množstvích podle určitého oddílu řádu RID. 

 

Obchodní název 
UN 
číslo 

oficiální pojmenování třída 
klas. 
kód 

obalová 
skupina 

kód 
LQ  

       
       

Obrázek č. 26: Tabulka látek vyňatých z řádu RID    

    
Na závěr této části se uvede seznam podle druhu manipulace. Máme zvlášť tabulky pro 

přijaté, dopravené a odeslané věci. U každé ze tří možností je potřeba uvést druh přepravy. 

Zdali se jedná o kusovou přepravu, přepravu volně ložených látek nebo cisternovou přepravu.  

Tvar tabulek pro manipulaci jako odesílatel a příjemce je stejná, proto jí uvedu jednou. 

 



    

   
 
 
 

UN číslo 
č. vzorů 
nálepek 

kód obalu (cisterny) druh obalu 
poznámky 

např. pokyny pro 
balení 

     
     

Obrázek č. 27: Tabulka pro manipulaci jako odesílat nebo příjemce 

 
A v tabulce pro dopravu nebezpečné věci se musí vyplnit tyto údaje 
 

Třída přepravovaná UN čísla 
kódy obalů 

(kódy cisteren) 
Poznámky 

    
    

Obrázek č. 28: Tabulka pro přepravu věcí ve výroční zprávě 

 
 
Tímhle končí druhá část, která se zabývá zejména dopravovanými nebezpečnými věcmi. 

   

  Ve třetí části je nutné se zaměřit na přepravující vozy. Zde se zpráva liší pro ADR a RID. 

Zatím, co pro silniční dopravu je část 3.1.2, kterou se nebudu zabývat, pro RID platí část 

3.1.1, kterou se pokusím popsat. Je nutné uvést, ve kterých dopravních jednotkách splňujících 

předpis RID, byly nebezpečné věci přepravovány. Rozdíl je, pokud se přepravovaly věci 

pomocí kusové přepravy, volně ložené přepravy, cisternové přepravy či jinak ložené.  

 
řada vozů počet vozů *UN čísla 

   
   

Obrázek č. 29: Tabulka jednotek ve kterých byly nebezpečné věcí přepravovány 

 
V této tabulce se vypíší informace, pokud šlo o kusovou, volně loženou nebo jinou přepravu. 
 
Pouze u cisternového převozu je potřeba navíc doplnit kód cisterny. 
 

řada vozů počet vozů kód cisterny *UN čísla 

    
    

Obrázek č. 30: Tabulka jednotek, ve kterých byly nebezpečné věcí přepravovány pro cisterny 

 
  Ve čtvrté části se vyskytují osoby podílející se na manipulaci a přepravě nebezpečné věci. 

Jsou zde všichni bezpečnostní poradci, u ADR seznamy řidičů a veškeré ostatní osoby.  

 



    

   
 
 
 

  Obrázek č. 31: Tabulka bezpečnostních poradců zúčastněných při převozu 

 
Pátá část se zabývá souhrnem provedených kontrol ve vztahu k přepravě nebezpečných věcí.   
  

Obrázek č. 32: Tabulka kontrol ve výroční správě 

 
Pokud se vyskytují nějaká přijatá opatření nebo závady, které jsou většího charakteru a nelze 

je zapsat do tabulky, je nutné je vypracovat na zvláštní papír a připojit k výroční zprávě jako 

přílohu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jméno 
datum školení 

(číslo osvědčení) 
pozice ve 

společnosti 
Platnost 

školení do: 

    
    

Datum kontroly Místo a zaměření 
kontroly 

výsledek kontroly přijatá opatření 

    
    



    

   
 
 
 

 

 Celá šestá část výroční zprávy je pouze pro železniční provoz. Popisují se v ní veškeré 

nehody, které při manipulaci nebo při přepravě vznikly. Existuje na to předem předtištěná 

tabulka.  

 
 

celkem za aktuální 
rok 

celkem za 
předchozí rok 

komentář 
(stručná charakteristika, 

číslo zprávy) 
nehody při 
přepravách 

nebezpečných věcí 
s příčinnou 
souvislostí. 

   

 datum místo číslo zprávy o 
nehodě nebo číslo 

zprávy vedení 
podniku 

komentář 
(stručná charakteristika) 

skupina "A" 
mimořádné  události 
vzniklé v souvislosti 
s pohybem drážního 
vozidla, které měly  

za následek 
závažnou nehodu 

    

skupina "B"  
mimořádné události 

způsobené 
provozováním dráhy 

a drážní dopravy 
nezávisle na pohybu 

drážního vozidla, 
které měly za 

následek závažnou 
nehodu 

    

skupina "C" 
ostatní mimořádné 
události způsobené 

provozováním dráhy 
a drážní dopravy, 
které neměly za 

následek závažnou 
nehodu 

    

Obrázek č. 33: Tabulka nehod vzniklých při manipulaci nebo převozu nebezpeční látky 

 
  
A v poslední sedmé části je bezpečnostní poradce povinen shrnout činnost podniku za 

příslušné období a plnění povinností vyplívající z ustanovení pododdílu řádu RID. Pokud je 

s vyjádření spokojen podepíše výroční zprávu a proti podpisu předá vedení firmy.  



    

   
 
 
 

Tato výroční správa je uložena k nahlédnutí příslušným orgánům po dobu pěti let. Takhle 

probíhá evidence převozu nebezpečných látek po železniční trati.   

 

6.5 Evidence převozu nebezpečných věcí po železniční trati 
v zahraničí 
 

Stejně jako probíhá evidence u nás v České Republice, probíhá evidence i v zahraničí. 

V příloze č.4 je k dispozici zpráva o nehodě ze Švédska. Manipulace s nebezpečnými věcmi 

po železnici se provádí podle RID u všech evropských zemí, které přijaly úmluvu COTIF. [5] 

 

Členské státy COTIF (stav k 1. lednu 2009): 

Albánie, Alžírsko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, 

Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irák, Irán, Irsko, Itálie, Libanon, Lichtenštejnsko, 

Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, bývalá jugoslávská republika Makedonie, Maroko, 

Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, 

Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švédsko, 

Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina. [5] 

 

Právě v zahraničí a s největšími experty na převoz nebezpečných látek po železnici probíhá 

několikrát do roka zasedání znalců RID, kde se projednávají konkrétní poznatky a postřehy. 

Nejde jen o samotný převoz, ale třeba i o zkoušení cisteren, analýzu rizik či boji proti 

krádežím. Většinou se zúčastňují zástupci z patnácti zemí. Výsledkem je nakonec změna 

předpisu RID prováděna každé dva roky. Následná změna nás čeká 1.3.2011   

 

I v zahraničí existují dopravci, kteří jsou zodpovědní za převoz nebezpečné látky po železnici. 

Nejvýznamnější dopravci v zahraničí jsou : 

 

Polsko :  

PKP Cargo 

PCC Rail SZACKOWA S.A. 

CTL Rail Spólka z o.o. 

Przedsiebiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kameniem S.A. Rybnik 

Euronaft Trzebina Spólka z o.o. 



    

   
 
 
 

Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Sp. z o.o. Zabrň 

P olski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 

PCC SPEDKOL Spółka z o.o 

 

Polský železniční přepravce PKP Cargo získal od drážního úřadu licenci k provozování 

železniční dopravy v České republice. Licence, kterou vydal drážní úřad, má platnost od 27. 

ledna 2010. PKP Cargo zatím nemá smlouvu o užívání dopravní cesty, kterou vydává Správa 

železniční dopravní cesty. Po jejím získání může polský dopravce začít jezdit po české 

železnici. Polský dopravce může na české železnici provozovat nákladní přepravu, 

včetně přepravy nebezpečných věcí. PKP Cargo SA každý den vypraví v průměru více než 

1300 vlaků. Společnost je předním evropským dopravcem. V minulém roce přepravila 104,6 

milionu tun zboží. [15] 

  

Slovensko : 

Slovenská železničná dopravná spoločnosť 

Bratislavská regionálna kolajová spoločnosť 

INVESTEX GROUP, s.r.o. Zvolen 

Loko Rail, a.s. [9] 

 

Německo : 

BVO Bahn GmbH 

Arcelor Thüringen GmbH 

ITL Cargo GmbH 

Regental Bahnbetriebs GmnH - Bereich Regental Cargo 

ITL Eisenbahngesellschaft mbH 

CTL Rail GmbH[9] 

 

Rakousko : 

Logistic Service GmbH 

AG der Wiener Lokalbahnen[9] 

 

Ostatní významní dopravci podléhající řádu RID: 

ERS Railways B.V. 



    

   
 
 
 

Rail4Chem Benelux B.V. [9] 

 

České společnosti ČD Cargo patří pátá příčka v žebříčku největších Evropských dopravců. 

 

6.6 Návrh evidence 
 

Stávající evidence převozu nebezpečných věcí po železnici, poskytuje potřebné informace 

určeným orgánům. Dokážou si ve výročních zprávách jednotlivých podniků najít veškeré 

potřebné informace. Odkud a kam se převoz uskutečnil, jaké zboží a s jakou tonáží bylo 

převezeno. Pokud je v kontrolní skupině expert přes obaly prozkoumá, jaké obaly byly 

použity, zda byly zkoušeny a jak dokonale byla použita předepsaná označení. Z výroční 

zprávy se dá tedy vyčíst statistika manipulace s nebezpečnými věcmi určitého podniku. 

Ovšem k těmto informacím mají přístup pouze určité složky infrastruktury. Pokud bude chtít 

z konkrétního důvodu získat civilní fyzická osoba z nezasvěcených kruhů informaci ohledně 

převozu nebezpečných věcí určitého podniku, nastává nevyřešený problém. Pravdou je, že se 

podniky a dopravci mohou bránit tím, že běžný civilista nepotřebuje takové informace. 

Samozřejmě, naprosté většině lidí jsou tyto skutečnosti lhostejné, ale existuje určitá skupina 

osob, která se podílí na železničním provoze, a přesto tyto informace nezíská. Nemusí to být 

vyloženě železničáři, ale třeba projektanti, kteří se snaží v blízkosti železniční trati navrhnout 

stavbu a v případě zjištění rizika častého převozu nebezpečných látek by mohli projekt 

patřičně upravit. Jsou to i důležité údaje například pro návrh železničních tunelů a analýzu 

rizik. Některé společnosti uvádějí své výroční zprávy k prohlédnutí na internetu, což je 

chvályhodné. Zlepšují si tím dobré jméno firmy a zároveň poskytují potřebné informace 

určitým lidem. Bohužel existuje zákon, který pouze přikazuje evidovat převoz nebezpečných 

věcí po železniční trati, nikoli však poukazovat tyto údaje veřejnosti. Opakem jsou třeba 

nehody na železnici. Na internetu je veřejnosti k dispozici stránka, kde se můžeme dozvědět o 

nehodách naprosto všechno. Kdy a kde se stala, jaký měla rozsah, jméno dopravce i to co bylo 

převáženo. A to od roku 1996, kdy hned 1.1.1996 došlo na východní nádražní koleji č.5 

v Děčíně,  k zamoření místní komunikace při úniku močoviny UN 1511. Každá nehoda zde 

má jedenáctimístné evidenční číslo. Právě dokonalost tohoto systému by mohla být impulsem 

pro převoz každé nebezpečné látky. Podrobněji by se rozepsala i vlaková cesta, aby se dala 

vyhledat i vytíženost jednotlivý kolejových tratí. Tento prvek však v naší infrastruktuře chybí, 



    

   
 
 
 

ale možná že právě má práce může být popudem někomu zodpovědnému ke zlepšení. 

Samozřejmě je potřeba uvážit jestli by tyto informace měly být přístupny celé veřejnosti. 

V úvahu připadá zneužití těchto znalostí pro teroristické útoky a podobně. Přístup by musel 

z těchto důvodů být omezen. Prozatím se o ničem takovém nespekuluje, což na druhou stranu 

dokazuje, že stávající stav evidence převozu nebezpečných věcí po železniční trati je prozatím 

dostačující.       

 

7. STATISTIKY V ŽELEZNI ČNÍ DOPRAVĚ  
 

Statistiky jsou důležité informace kteréhokoli oboru. Ani v železniční oblasti se neobejdeme 

bez zjištění, kde se nejvíce jezdilo, co všechno se nejčastěji převáželo a kolik nehod bylo 

způsobeno. Na základě těchto informací lze zohlednit spoustu aspektů s železniční dopravou 

souvisejících. Podle statistik lze připravovat normy, projekty a třeba specializované zkoušky 

na drážní vozidla. Na rozdíl od evidence převozu nebezpečných látek je dáno legislativou, že 

evidence statistik je veřejnosti přístupná.  

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice 

železniční dopravy. 

 

Nejprve bych chtěl demonstrovat, jak velkou část v nákladní dopravě v ČR zaujímá silniční a 

železniční doprava. Silniční se využívá hlavně pro kratší vzdálenosti. Naopak železniční 

přepravou se převeze na velké vzdálenosti více zboží a z nebezpečných látek lze převážet i 

několik tříd společně. Oproti tomu například letecká doprava je zanedbatelná. 

 
     
 

Druh dopravy 
přepravených tun (tis.) průměrná přepravní vzdálenost 

(km) 

Železniční doprava 95 073  162,4  

Silniční doprava 431 855  117,8  
Vnitrozemská vodní 

doprava 
1 905  452,8  

Letecká doprava 20  1 806,7  

Ropovody 11 877  194,9  
Tabulka č. 3. Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy[4] 
 
Důležitou součástí mé diplomové práce, je poukázání na vytíženost kolejí v jednotlivých 

regionech při nákladní dopravě. Nejvytíženější jsou Ústecký a Moravskoslezký kraj, což lze 



    

   
 
 
 

pochopit díky nahuštění průmyslu v těchto lokalitách. V Ústecké kraji jsou to například 

organizace REICHHOLD CZ, s.r.o. , DEKONTA, a.s. , nebo v moravskoslezném kraji 

BOCHEMIE, s.r.o.   

 

Kraj Celkově(tis.tun) 

Hl.m. Praha 754,9 

Středočeský kraj 3 931,80 

Budějovický kraj 526,2 

Plzeňský kraj 1 293,40 

Karlovarský kraj 5 248,60 

Ústecký kraj 14 909,80 

Liberecký kraj 261,4 

Královéhradecký kraj  772,5 

Pardubický kraj 751,2 

Vysočina 397,4 

Jihomoravský kraj 1 722,60 

Olomoucký kraj 1 510,60 

Zlínský kraj 600,7 

Moravskoslezský kraj 11 467,00 
Tabulka č. 4. Přepravní proudy v regionech ČR[4] 
 
 
Abych se držel tématu mé diplomové práce, zohledním statistiku převozu všech komodit 

převezené v minulých letech železniční dopravou. Statistika pro rok 2009 by měla být 

veřejnosti přístupná k poslednímu dubnu roku 2010, proto jsem zobrazil informace pouze do 

roku 2008. Zvláštní pozornost jsem věnoval převozu chemických látek, jadernému palivu, 

ropě a zemnímu plynu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   
 
 
 

 

 
Přepravené komodity / rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Produkty zemědělství, 
myslivosti a lesnictví; ryby a 
jiné produkty rybolovu 

116  182  135  238  1 418 

Černé a hnědé uhlí (lignit); 
ropa a zemní plyn 

22 429  22 954  26 010  27 019  26 826 

Rudy kovů a produkty těžby a 
úpravy jiných nerostných 
surovin; rašelina; uran a 
thorium 

4 559  4 220  5 904  5 854  4 238 

Potravinářské výrobky, 
nápoje a tabák 

287  424  370  300  259 

Textilie a textilní výrobky; 
usně a výrobky z usně 

10  4  4  5  436 

Dřevo a dřevěné a korkové 
výrobky (krom ě nábytku); 
proutěné a slaměné výrobky; 
buničina, papír a výrobky z 
papíru; tiskařské výrobky a 
nahraná média 

1 736  1 851  2 632  3 609  554 

Koks a rafinované ropné 
produkty 

1 159  1 092  1 710  1 850  2 093 

Chemické látky, přípravky, 
výrobky a umělá vlákna; 
pryžové a plastové výrobky; 
jaderné palivo 

891  832  1 520  949  1 198 

Jiné nekovové anorganické 
produkty 

2 743  2 667  2 853  3 047  1 359 

Obecné kovy; kovové 
konstrukce a kovodělné 
výrobky, krom ě strojů a 
zařízení 

4 016  3 436  2 239  2 177  2 012 

Dopravní prostředky a 
zařízení 

894  661  731  702  236 

Druhotné suroviny; 
komunální a jiné odpady 

0  0  0  0  2 315 

Jiné věci jinde neuvedené 926  1 184  1 754  1 208  80 
Tabulka č. 5. Přeprava věcí po železnici v ČR[4] 
 
 
V položce chemické látky se jedná o anorganické a organické chemikálie a chemické 

výrobky, hnojiva a dusíkaté sloučeniny, plasty a syntetický kaučuk v primárních formách, 



    

   
 
 
 

základní farmaceutické výrobky a farmaceutické přípravky, pryžové a plastové výrobky a 

jaderné palivo.    

V železniční dopravě existuje kód SKP, kterým jsou označovány konkrétní látky jednotlivých 

komodit. Pro mou práci je důležitý chemický průmysl a proto jsem pro zajímavost přidal 

přehled SKP kódu chemických skupin. 

SKP kód Název skupiny převážených látek 

20.11 Technické plyny 

20.12 Barviva a pigmenty 

20.13.2 Chemické prvky j. n.; anorganické kyseliny a sloučeniny 

20.13.3 Halogenové sloučeniny kovů; chlornany, chlorečnany a chloristany 

20.13.4 Sulfidy, sulfáty; dusičnany, fosforečnany a uhličitany 

20.13.5 Soli ostatních kovů 

20.13.6 Ostatní základní anorganické chemické látky 

20.14 Ostatní základní organické chemické látky 

20.15 Hnojiva a dusíkaté sloučeniny 

20.16 Plasty v primárních formách 

20.17 Syntetický kaučuk v primárních formách 

20.3 Nátěrové barvy, laky a podobné ochranné materiály, tiskařské 
barvy a tmely 

20.4 Mýdlo a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a toaletní 
přípravky 

20.5 Ostatní chemické výrobky 

20.6 Chemická vlákna 

21 Základní farmaceutické výrobky a farmaceutické přípravky 

22 Pryžové a plastové výrobky 

20.13.1 Obohacený uran a plutonium; ochuzený uran a thorium; ostatní 
radioaktivní chemické prvky 

Obr. č. 34 : SKP kódy chemických skupin[4] 
 
Nyní bych se chtěl soustředit na statistiky nehod v železniční dopravě při převozu 

nebezpečných věcí. Každá taková nehoda se musí řádně zdokumentovat a odeslat na drážní 

inspekci. Za sepsání protokolu o nehodě a za místní šetření je zodpovědný bezpečnostní 

poradce zúčastněné firmy. Stejně jako výroční zpráva je formulář stejný jak pro silniční, tak 

pro železniční přepravu. Budu se tedy zabývat pouze železniční přepravou. V úvodních 

klasických informacích je nutné zadat datum a čas a místo nehody. Pro železniční provoz je 

důležité zdůraznit, zda šlo o železniční trať nebo o železniční stanici. V případě trati je nutné 

udat kilometr, což se dá vyčíst z kilometrovníků podél trati. Taky je nezbytné ozřejmit, zda 

šlo o stoupání či klesání, tunel nebo most a aktuální klimatické podmínky. Vyčerpávající 

popis události je doprovázen vyjasněním, zdali se jedná o srážku, výbuch nebo třeba uniklou 

látku. Pro popis konkrétní nebezpečné látky je tabulka, ve které je potřeba vyplnit UN kód, 

třídu, obalovou skupinu, množství uniklé a zadržené látky a způsob selhání zadržených 

prostředků. Potom už se jen vypíše příčina události, zda šlo o technickou závadu, ložnou 



    

   
 
 
 

závadu, provozní příčinu či jiné pochybení. Nakonec se balancují následky příčiny. Počet 

mrtvých, zda unikla látka, finanční předpoklad škody a seznam přítomných orgánů.  

Díky těmto zprávám o mimořádné nehodě, nebo závažné události je možno dohledat 

kteroukoli nehodu pří přepravě nebezpečných látek po železniční trati v novodobé historii.   

 

Statistiku nehod jsem podrobně rozpracoval a vytvořil grafy.  

 Procentuální vyjádření nehod v jednotlivých krajích nám vyjadřuje následující graf 
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Obrázek č. 35. Graf vyjadřující počet nehod v konkrétním roce  
 
Z grafu nehod v železničním provoze při převozu nebezpečných látek vyplívá, že nejhorší 

situace byla v roce 2004. Alarmující počet nehod a příklady z ostatních zemí EU zřejmě 

zadaly podnět ke zlepšení situace. Také globální nebezpeční terorismu zpřísnili podmínky pro 

převoz nebezpečných látek. Situace se až do roku 2009 převážně lepšila a dá se předpokládat, 

že snížení počtu nehod bude i nadále pokračovat.   
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Obrázek č. 36. Procentuální vyjádření nehod v jednotlivých krajích 
 
Graf pouze potvrzuje obrovskou frekvenci převozu nebezpečných látek v Ústeckém kraji. 

Trochu překvapením je 25% v Olomouckém kraji, což bude nejspíš způsobeno tím, že přes 

Olomoucko projíždí určité procento nákladních vlaků s nebezpečnou látkou. Pochopitelné je 

pouze 1% na Vysočině, kde je místo pro převoz nebezpečné věci po železnici nevýznamné   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

   
 
 
 

8. ZÁVĚR 
 
Cílem této práce bylo zpracovat přehled problematiky nebezpečných nákladů a jejich 

přepravy, dále navrhnout koncepci evidence převozu nebezpečných látek po železnici. Můj 

návrh kompletně vychází ze systému evidence dopravních nehod. Každý převoz 

nebezpečných věcí po železniční trati by se měl evidovat a zaznamenat do statistik 

přístupných určité skupině veřejnosti. Je nutné uvést, ze které stanice vlaková souprava 

vyjížděla a stanici, kde svou cestu ukončila. Vypsat postupně trať, po které se tento převoz 

uskutečnil. Každá vlaková stanice a zastávka má v rejstříku systému SŽDC své evidenční 

číslo. Nesmí se opomenout uvést další podrobnosti. Určitě je nutné zveřejňovat, kolik vozů 

jelo, jaké byly klimatické podmínky, jakou rychlostí byl náklad převážen, případně jaké byly 

použité specifické ochranné prostředky. Údaje by umožnily soustředit potřebná data pro 

statistické sledování přepravy nebezpečných nákladů a mohly by být využívány při 

projektování dopravních tras. Zjistila by se přehledně vytíženost kolejí pouze převozem 

nebezpečné věci a daly by se snadně ji dohledat případné slabiny při převozu nebezpečných 

látek po železniční trati. Momentálně se pozornost soustřeďuje pouze do blízkostí velkých 

podniků pracujících s nebezpečnými látkami. Avšak bezpečnost obyvatelstva se v každém 

směru zdokonaluje a je určitě pouhou otázkou času, kdy bychom se mohli dočkat i zlepšení 

podmínek při přepravě nebezpečných nákladů po železnici. Bohužel i v tomto problému 

musíme počítat se všudypřítomným terorismem. V případě, že by se tyto informace dostaly 

k dispozici nežádoucí skupině lidí, daly by se využít i v negativním směru. Možná právě proto 

je brzděn systém veřejnosti přístupné evidence převozu nebezpečných látek po železniční 

trati. Ale snad by nebyl, pro náš administrativně založený stát, problém vytvořit institut 

s pravomocí vydávání těchto informací určitým osobám. Tyto osoby by musely splňovat 

určité, předem stanovené podmínky, které by měly za úkol chránit tato citlivé data. Má práce 

je pouze návrhem evidence převozu nebezpečných látek po železniční trati, ale určitě 

poukazuje na nedokonalost stávajícího systému především ze strany lidí nezaměstnaných u 

ČD nebo SŽDC. Přínosem by měla být hlavně pro skupinu civilních osob, které se snaží do 

problematiky proniknout. Ale v klidu by neměla nechat ani určité zaměstnance ČD a SŽDC, 

kteří se v této problematice pohybují a věří, že je vše v naprostém pořádku. 

Lze tedy na závěr shrnout, že problematika převozu nebezpečných látek po železniční trati je 

stále zdokonalována. Na pravidelných poradách expertů pro převoz nebezpečných věcí po 

železniční trati ze zemí Evropské Unie, které probíhají několikrát během roku, se řeší mimo 

jiné i evidence převozu. Českou republiku tam většinou zastupuje p. Stanislav Hájek, 



    

   
 
 
 

bezpečnostní poradce ČD pro RID. Na základě těchto porad vychází každé dva roky 

inovovaný předpis RID. Snad se v něm brzy dočkáme i zlepšení v pododdíle evidence 

přepravy. 
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Příloha č.1 
 
Mapa železniční sítě rozdělená podle regionů ČR[23] 



 
 
 
Příloha č.2. 
Seznam dopravců působících na síti SŽDC 
 
AŽD Praha s.r.o. N 
BF Logistics s.r.o. N 
CZ Logistics, s.r.o. N 
České dráhy, a.s. O+N 
ČD Cargo, a.s. O+N 
D B V - I T L, s.r.o. N 
EDIKT a.s. N 
EUROVIA CS, a.s. N 
Elektrizace železnic Praha a.s. N 
Elektrizácia železníc Kysak a.s. N 
GJW Praha spol. s r.o. N 
Chládek & Tintěra, a.s. O+N 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. N 
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. N 
IDS CARGO a.s. N 
inTERRA CZ s.r.o. N 
JARO Česká Skalice, s.r.o. N 
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. O+N 
KK - provoz a opravy lok. s.r.o. N 
KŽC Doprava, s.r.o. O+N 
Lokálka Group, občanské sdružení O+N 
LOKO TRANS s.r.o.  O+N 
LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. N 
METRANS, a.s. N 
MIKO Havlíčkův Brod, spol. s r.o. N 
MTH Praha a.s. N 
NOR a.s. N 
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. N 
OHL ŽS, a.s. N 
OKD, Doprava, akciová společnost O+N 
OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. N 
Ostravská dopravní společnost, a.s. N 
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA N 
První Krušnohorská železniční společnost B.G.F.B. s.r.o. N 
Puš s.r.o. O+N 
RAILTRANSPORT s.r.o. O+N 
RM LINES, a.s. N 
RUTR, spol. s r.o. N 
SANRE, spol. s r.o. N 
SART-stavby a rekonstrukce a.s. N 
SD - Kolejová doprava, a.s. N 
SEŽEV-REKO, a.s. N 
SGJW Hradec Králové spol. s r.o. N 



    

   
 
 
 

Skanska DS a.s. N 
Slezské zemské dráhy, o.p.s. O+N 
SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s. N 
Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a.s. N 
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. N 
Společnost železniční výtopna Jaroměř O+N 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace O+N 
Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o. N 
STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s. O+N 
TCHAS ŽD s.r.o. N 
TOMI-REMONT a.s. N 
TORAMOS, s.r.o. N 
TRAKCE a.s. N 
TRAMO RAIL, a.s. N 
Traťová strojní společnost, a.s. N 
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. N 
Veolia Transport Morava a.s. O+N 
VIAMONT a.s. O+N 
Viamont DSP a.s. N 
VÍTKOVICE Doprava, a.s. N 
ZABABA, s.r.o. O+N 

N = nákladní 
O = osobní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   
 
 
 

 

 

Příloha č.3 

Zpráva o nehodě 

 

Zpráva o závažné nehodě nebo mimořádné události při přepravě nebezpečných věcí  

podle oddílu 1.8.5 RID/ADR 

Dopravce/provozovatel železniční dráhy: ………………………………………………………….. 

Adresa: …………………………………………………………………………………………………. 

Kontaktní osoba:...............................................  Telefon: ..........................................   Fax: …………… 

[Tento krycí list musí příslušný úřad oddělit před dalším postoupení zprávy.] 



    

   
 
 
 

 

1. Druh dopravy 
□ železniční 
číslo vozu (nepovinné) 
.................................................................................  

□ silniční 
registrační značka vozidla (nepovinná) 
.................................................................................. 

2. Datum a místo události 
Rok: ................................  Měsíc: ..............................  Den: ............................  Hodina: ............................. 
Železniční doprava 
□ železniční stanice 
□ seřaďovací nádraží 
□ místo nakládky/vykládky/překládky 
místo/stát: ................................................................  
nebo 
□ širá trať: 
číslo tratě: ....................  kilometr: ...........................  

Silniční doprava 
□ zastavěné území 
□ místo nakládky/vykládky/překládky 
□ mimo obec místo/stát: ..........................................  

3. Místopis 
□ stoupání/klesání 
□ tunel 
□ most/podjezd 
□ křižovatka 
4. Zvláštní povětrnostní podmínky 
□ déšť 
□ sněžení 
□ náledí 
□ mlha 
□ bouřka 
□ silný vítr 
teplota: …….. °C 
5. Popis události 
□ vykolejení/sjetí z vozovky 
□ srážka/náraz 
□ převrácení 
□ požár 
□ výbuch 
□ únik látky 
□ technická závada 
Dodatečný popis události: 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
6. Přepravované nebezpečné věci 
UN  
číslo1) 

Třída Obalová 
skupina 

Odhadované 
množství uniklé 
látky (kg nebo l)2) 

Zádržné 
prostředky3) 

Materiál 
zádržných 
prostředků 

Způsob selhání 
zádržných 
prostředků4) 

       
       
       
       



    

   
 
 
 

1) U nebezpečných věcí přiřazených k hromadným 
položkám, pro něž platí zvláštní ustanovení 274, 
musí být navíc uveden technický název. 

2) Pro radioaktivní látky třídy 7 musí být udány 
hodnoty podle hledisek uvedených v pododdíle 
1.8.5.3. 

3) Musí být uvedeno odpovídající číslo: 
1 obal 
2 velká nádoba pro volně ložené látky (IBC) 
3 velký obal 
4 malý kontejner 
5 drážní vozidlo 
6 silniční vozidlo 
7 drážní cisternové vozidlo 
8 silniční cisternové vozidlo 
9 drážní bateriové vozidlo 
10 silniční bateriové vozidlo 
11 drážní vozidlo se snímatelnými cisternami 
12 výměnná nástavba (cisterna) 
13 velký kontejner 
14 cisternový/nádržkový kontejner 
15 MEGC 
16 přemístitelná cisterna 

4) Musí být uvedeno odpovídající číslo: 
 
1 únik látky 
2 požár 
3 výbuch 
4 konstrukční vada materiálu 

7. Příčina události (pokud je jasně známa) 
 
□ technická závada 
□ ložná závada 
□ provozní příčina (železniční provoz) 
□ jiná: ............................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
8. Následky události 
 
Postižení osob v souvislosti s přepravovanými nebezpečnými věcmi: 
□ mrtví (počet: …….) 
□ zranění (počet: ………) 
 
Únik látky: 
□ ano 
□ ne 
□ bezprostřední nebezpečí úniku látky 
 
Škody na majetku/škody na životním prostředí: 
 
□ odhadovaná výše škod nejvýše 50.000 €  □ odhadovaná výše škod nad 50.000 € 
 
Účast orgánů (úřadů): 
 
□ ano  □ evakuace osob trvající nejméně tři hodiny zapříčiněná přepravovanými   
  nebezpečnými věcmi 
  □ uzavření veřejných komunikací na dobu nejméně tří hodin zapříčiněné   
  přepravovanými nebezpečnými věcmi 
□ ne 

Příslušný úřad může vyžadovat další údaje. 

 



    

   
 
 
 

Příloha č.4

 

Zpráva o nehodě v cizím jazyce : ze dne 28.2.2005 – došlo k nehodě železniční cisterny   

 



    

   
 
 
 

 



    

   
 
 
 

Příloha č.5 

Tabulka limitujícího množství pro zvlášť nebezpečné látky 

  

Třída  Podtřída Látka nebo předmět Množství 

      Cisterna 

(litry/kg)  

Volně 

ložená 

látka (kg)  

Kus (kg/l) 

1 1.1 výbušné látky a předměty a) a) 0 

  1.2 výbušné látky a předměty a) a) 0 

  1.3 výbušné látky a předměty skupiny 

snášenlivosti C 

a) a) 0 

  1.5 výbušné látky a předměty 0 a) 0 

2   hořlavé plyny (klasifikační kódy, 

zahrnující jen písmeno F) 

3000 a) b) 

    jedovaté plyny (klasifikační kódy 

zahrnující  písmena T, TF, TC, 

0 a) 0 

3   hořlavé kapaliny obalových skupin I 

a II 

3000 a) b) 

    znecitlivělé výbušné kapaliny a) a) 0 

4.1   znecitlivělé výbušné látky a) a) 0 

4.2   látky obalové skupiny I 3000 a) b) 

4.3   látky obalové skupiny I 3000 a) b) 

5.1   kapaliny podporující hoření obalové 

skupiny I 

3000 a) b) 

    chloristany, dusičnan amonný a 

hnojiva obsahující dusičnan amonný 

3000 3000 b) 

6.1   toxické látky obalové skupiny I 0 a) 0 

6.2   infekční látky kategorie A a) a) 0 

 3000 A1 (zvláštní   forma) nebo 7   radioaktivní látky 

3000 A2 jak je to vhodné, v kusech 

typu B nebo typu C 

8   žíravé látky obalové skupiny I 3000 a) b) 

 

a)  nevztahuje se 
b)  ustanovení oddílu 1.10.3. neplatí, bez ohledu na množství. 


