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ABSTRAKT 

P edkládána práce je zam ena na problematiku bezpečné silniční p epravy nebezpečných 

chemických látek v České republice. Teoretická část je v nována platným právním 

úpravám, které se týkají tohoto zp sobu p epravy v České republice, rozší ena o 

mezinárodní Dohodu ADR. Obsahuje nejčast jší p epravované látky a informační systémy, 

které shromažďují informace o nebezpečných látkách. 

V praktické části je analyzován současný stav silniční dopravy zam ený na 

Moravskoslezský kraj. Jsou zpracovány tabulky s nehodovostí. Je vytvo ena SWOT 

analýza, díky které byly vytvo eny organizační a technická opat ení pro zvýšení 

bezpečnosti p i p eprav .  

Klíčová slova:    

P eprava nebezpečných chemických látek, bezpečná silniční p eprava, legislativa České 

republiky a Evropské unie, Dohoda ADR, dopravní informační systémy, nebezpečné 

chemické látky. 

 

ABSTRACT 

This thesis is focused on the issue of hazardous chemical substances related to road 

transport security in the Czech Republic. The teoretical part is concerned with valid 

legislation, which applies to this mean of transport in the Czech Republic, widened by 

international ADR agreement. The thesis is also concerned with most commonly 

transported substances and information systems, which gather information about hazardous 

substances. 

The practical part analyzes current state of road transport focusing on Moravian-Silesian 

Region. The elaborated tables show the number of accidents. SWOT analysis was also 

created. Due to this analysis organizational and technical measures increasing transport 

safety were established.  

Keywords: 

The transport of hazardous substances, safe road transport, the legislation of the Czech 

Republic and the European Union, ADR agreement, transport information systems, 

hazardous chemical substances. 
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ÚVOD 

Dnešní rozvojová doba má za následek vyvíjení nových p ípravk , lék  a stále širší 

rámec nových či starých chemikálií d ležitých pro výrobu. U výroby chemické látky, její 

proces zpracování či využití zdaleka nekončí, pokud danou chemikálii pot ebujeme 

dopravit ke koncovému uživateli. Je tedy nezbytné, aby látka byla p epravena bezpečn .  

V této souvislosti nejde jen o znečišt ní životního prost edí, ale zejména o bezpečnost 

idiče a všech účastník  silničního provozu. 

Bakalá ská práce se bude zabývat legislativou, která upravuje p epravu 

nebezpečných látek po silnici. Ve zmínce bude legislativa vnitrostátní a mezinárodní, 

p edevším pak Dohoda ůDR v rámci Evropské unie. 

T etí kapitola této práce rozebírá vybrané nebezpečné látky, které jsou 

p epravovány o jejich vlastnostech a využitích. Jsou popsány požadavky na bezpečnou 

silniční p epravu, jako je označování vozidel a bezpečnostní značky. Dále pak je zmín na 

dokumentace nezbytná pro p epravu nebezpečných látek a dopravní informační systémy a 

databáze nebezpečných látek, které je nutné využít pro získání informací o chemických 

látkách. 

V praktické části byl analyzován současný stav nákladní silniční dopravy 

v Moravskoslezském kraji. Veškeré získané informace byly shrnuty do p ehledných 

tabulek. Následn  za použití SWOT analýzy byl podrobn ji rozebrán současný stav v kraji  

a v záv ru bakalá ské práce byla navržena technická a organizační opat ení, která by m ly 

tento zp sob dopravy ješt  více modernizovat, zefektivnit a hlavn  zajistit vyšší 

bezpečnost. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 SILNIČNÍ DOPRAVA 

Doprava p edstavuje jednu z d ležitých sfér ekonomiky státu nebo nadnárodních 

celk , jako je nap íklad EU. Podle významu a úlohy v národním hospodá ství je stejn  

d ležitá jako jednotlivá pr myslová odv tví. Je využívána k p eprav  produkt  z místa 

výroby  

na místo spot eby, nebo z místa výroby do místa dalšího zpracování, slouží k zásobování 

obyvatelstva a také k p eprav  osob. [1] 

Historie silniční dopravy, resp. výstavby ve ejné komunikační sít , je stejn  stará jako 

historie stavby m st, neboť ulice, nám stí a ve ejné prostory sloužily odedávna k doprav  

osob a náklad . Silniční doprava využívající již dopravních prost edk  jako jsou nap . 

automobily, však pat í k nejmladším a zároveň nejrychleji se rozvíjejícím odv tvím 

dopravy. [2] 

Díky svým p ednostem Ěoperativnosti a rychlostiě úsp šn  konkuruje n kterým starším 

odv tvím dopravy, p edevším doprav  železniční. Ve sv tovém dopravním systému 

zajišťuje p epravu náklad  a osob p evážn  na krátké vzdálenosti a má rozhodující podíl  

na objemu sv tové nákladní i osobní p epravy. Ve v tšin  ekonomicky vysp lých zemí  

již získala i vedoucí postavení ve výkonu nákladní p epravy. [2] Uplatňuje se hlavn  v 

p eprav  vnitrostátní Ěvnitrooblastníě, začíná se však prosazovat i v p eprav  mezinárodní.  

Ve vysp lých zemích tvo í d ležitý článek v systému tzv. „kombinované p epravy“,  

v n mž navazuje na ostatní odv tví dopravy. V rozvojových zemích n kdy p edstavuje 

jediný moderní zp sob pevninské dopravy, nap . v n kterých afrických a asijských zemích, 

v nichž chybí železnice.  

Silniční doprava je nejmén  bezpečným odv tvím dopravy a vyznačuje se nejvyšší 

nehodovostí. Denn  zem e na silnicích ve sv t  1100 lidí. Ročn  p i dopravních nehodách 

p ijde o život 400 000 lidí, z toho 66 000 lidí zem e na evropských silnicích a 57 000  

v USů, Kanad  a Japonsku. Ročn  se p i dopravních nehodách zraní kolem 12 mil. lidí. [2] 

ůutomobily mají také značný podíl na znečišťování životního prost edí. Proto  

se ve vysp lých státech prosazují jiné druhy hromadné dopravy, nap . rychlíkové elektrické 

železnice nového typu [2]. Z obdobného d vodu vznikla nap . kombinovaná p eprava, 

která spojuje výhody p epravy silniční a železniční a krom  energetických úspor dochází ke 
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zmenšení ekologické zát že p i p eprav  automobil  vlakem a snížení energetické 

náročnosti. 

1.1 Mezinárodní p eprava 

Pro mezinárodní p epravu platí: 

 Evropská dohoda o mezinárodní silniční p eprav  nebezpečných v cí (dohoda 

ADR) 

 ád pro mezinárodní železniční p epravu nebezpečného zboží Ě ád RIDě, který 

je součástí Úmluvy o mezinárodní železniční p eprav  ĚCOTIFě 

Oba p edpisy platí i na území našeho státu a jsou výchozími podklady pro provád ní 

vnitrostátní p epravy nebezpečných látek a p edm t . [3] 

1.2 Nebezpečné v ci 

Jsou vymezeny v zákon  č. 111/1řř4 Sb., o silniční doprav , [25] ve zn ní jeho 

novelizací, jako látky a p edm ty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav m že být 

v souvislosti s jejich p epravou ohrožena bezpečnost osob, zví at a v cí nebo ohroženo 

životní prost edí. Sama Dohoda ůDR definuje nebezpečné v ci jako látky a p edm ty, 

jejichž p eprava je Dohodou ůDR zakázána nebo dovolena, a to pouze za podmínek v ní 

p edepsaných. 

Jedná se tedy o látky a p edm ty, které mohou mít nap . jednu nebo více následujících  

nebezpečných vlastností: výbušnost, tlak plyn , ho lavost kapalin či tuhých látek, 

samozápalnost, oxidační schopnost, toxicitu, infekčnost, radioaktivitu, žíravost, 

rakovinotvornost, jsou nebezpečné svou vysokou teplotou p i p eprav , poškozují životní 

prost edí apod. 

Nutnost sjednocení podmínek p epravy nebezpečných látek a p edm t  vedla státy  

ke vzniku mezinárodních p edpis  pro jejich p epravu.  

Evropská dohoda o mezinárodní silniční p eprav  nebezpečných v cí ĚůDRě mezi 

nimi zaujímá významné místo. Nové zn ní jejich p íloh bylo vyhlášeno jako Sd lení 

Ministerstva zahraničních v cí České republiky. 
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2 VŠEOBECNÉ P EDPISY ů P EDPISY SOUVISEJÍCÍ 

S P EPRůVOU NEBEZPEČNÝCH V CÍ 

Každý zp sob p epravy má svá odlišná rizika, to vedlo k tomu, že bylo nutné zpracovat  

pro jednotlivý druh p epravy zvlášť odlišné p edpisy: 

 silniční doprava ADR 

 železniční doprava RID 

 námo ní doprava IMDG CODE 

 letecká doprava IATA-DGR 

 íční doprava  ADN 

Jako podklad t mto p edpis m slouží vzorové p edpisy „UN – Model Regulations“, 

které jsou zpracované Výborem expert  pro p epravu nebezpečných v cí OSN. 

Evropská dohoda o mezinárodní silniční p eprav  nebezpečných v cí – ADR 

ĚL’Accord européen relativ au transport international des marchandises dangerous par 

routeě, jejímž členem bylo Československo od roku 1řŘ6, p ijata byla v Ženev  30. zá í 

1957. Zn ní této Dohody ůDR bylo vyhlášeno MZV pod č. 64/1řŘ7 Sb. [30] Česká 

republika dne 2. června 1řř3 oznámila generálnímu tajemníkovi Organizace spojených 

národ , že jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky se považuje za 

vázanou Evropskou dohodou o mezinárodní silniční p eprav  nebezpečných v cí ze dne 

30. zá í 1ř57, včetn  výhrad a prohlášení, s účinností od 1. ledna 1řř3. [3] 

Podmínky pro ůDR jsou obsaženy v p íloze „A“ ĚVšeobecná ustanovení, týkající se 

nebezpečných v cí a p edm t ě a v p íloze „B“ ĚUstanovení o dopravních prost edcích a 

p eprav ě.  

K novelizaci Dohody ůDR dochází každé 2 roky, vždy v lichý rok. Mezi 

jednotlivými verzemi Dohody ůDR je vždy p echodné období o délce 6 m síc  pro 

zapracování zm n. ůktuáln  platí ůDR 2015 č.11/2015 Sb. m. s. do 30. června 2017. [3] 
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2.1 Legislativa České republiky 

V České republice je množství zákon , vyhlášek a na ízení vydaných jednotlivými 

ministerstvy, které obsahují tuto problematiku. České normy jsou pod ízeny Evropským 

sm rnicím, protože z nich vycházejí. 

 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční doprav , ve zn ní jeho novelizací, [25] 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických sm sích a o zm n  

n kterých zákonů, [26] 

 Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, [27] 

 Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, [28] 

 Vyhláška MZV č. 11/1975 Sb., o úmluv  o přepravní smlouv  v mezinárodní silniční 

doprav , [29] 

 Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohod  o mezinárodní silniční přeprav  

nebezpečných v cí ĚADRě [30] 

Pro zakotvení p íloh Dohody ůDR do právního ádu České republiky bylo nutné, aby 

povinnosti uvád né v t chto p ílohách byly uloženy zákonem, proto zákon o silniční 

doprav  mimo jiné definuje nebezpečné v ci jako látky a p edm ty, pro jejichž povahu, 

vlastnosti nebo stav m že být v souvislostech s jejich p epravou ohrožena bezpečnost osob, 

zví at a v cí nebo ohroženo životní prost edí. [5] 

Dále zákon uvádí, že silniční dopravou je dovoleno p epravovat pouze nebezpečné 

v ci vymezené mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána a která byla 

vyhlášena ve Sbírce zákon  nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínek v ní 

uvedených. 

P eprava radioaktivních v cí se ídí zvláštními právními p edpisy. 

Zákon o silniční doprav  též p esn  vymezuje základní povinnosti odesílatel , 

dopravc  a p íjemc , státní odborný dozor nad pln ním t chto povinností a sankce, které je 

možné za nepln ní povinností ud lit dopravc m i odesílatel m. [25] 

P edpisy o p eprav  nebezpečných v cí se velmi často ídí i p eprava n kterých 

nebezpečných odpad . Právní úprava odpad  je však ešena zvláštním p edpisem. Tím je 
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zákon č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech a zm n  n kterých dalších zákon  ve zn ní pozd jších 

p edpis . K tomuto zákonu byla vydána ada provád cích vyhlášek. [6] 

2.2 Legislativa Evropské unie 

Než Česká republika vstoupila do Evropské unie, m la uzav ené dohody o doprav  

nebezpečných látek s okolními státy. Tyto smlouvy stále platí se státy, které ješt  nemají 

členství v Evropské unii.  

V Evropské unii jsou dva základní p edpisy, které upravují nakládání s nebezpečnými 

látkami:  

 REACH 

 SEVESO 

[3] 

2.2.1 Sm rnice REACH 

REůCH je na ízení Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). 

Na ízení vstupovalo v platnost postupn , první část od 1. června 2007, od 1. června 200ř 

již platí celé. Toto na ízení již bylo novelizováno, naposledy na ízením ĚESě č. 1272/2008. 

[7] 

Hlavním cílem na ízení REůCH bylo, že p edpisy týkající se chemických látek byly 

již p es čty icet let zastaralé. Dále pak doplnit znalosti o nebezpečnosti látek, zdokonalit 

otázky, které se týkaly uvád ní chemických látek na trh, vylepšit ochranu zdraví lidí a 

životního prost edí, zajistit volný ob h chemických látek na vnit ním trhu Evropské unie. 

Na ízení REůCH nahrazuje asi 40 evropských právních p edpis . Sjednocuje 

postupy pro "staré" - existující látky (cca 100 tisíc chemických látek, které byly na trhu 

p ed 1Ř. zá ím 1řŘ1ě, pro které platila jiná "mírn jší" pravidla, a pro "nové" látky Ěcca 4 

tisíce uvedené na trh po tomto datu). Nové chemické látky se musely testovat, u starých 

tato povinnost nebyla. Tato pravidla komplikovala výzkum a inovaci a EU začala zaostávat 

za ostatními vysp lými státy. [7] 
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Na ízením REůCH se také z izuje Evropská agentura pro chemické látky ĚECHů - 

European Chemicals ůgencyě, která koordinuje veškeré postupy vztahující se k CHL, 

provádí činnosti týkající se technických, v deckých a administrativních aspekt  na ízení 

REACH, poskytuje poradenství a zve ejňuje informace o chemických látkách. [7] 

Na ízení REůCH požaduje, aby ti, kte í vyráb jí či uvád jí na trh chemické látky v 

množství p esahujícím 1 tunu na společnost a rok kontrolovali rizika a dokázali, že 

požadavky ochrany zdraví i životního prost edí splňují. [7] 

2.2.2 Sm rnice SEVESO 

 SEVESO I – sm rnice Rady Ř2/501/EEC z r. 1982, 

 SEVESO II – sm rnice Rady ř6/Ř2/ES z r. 1996, 

 Úprava sm rnice – 2003/105/EC, 

 SEVESO III – nová sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2012/1Ř/EU ze dne  

4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s p ítomností 

nebezpečných látek - s účinkem od 1. června 2015 zrušila SEVESO II. 

2.3 Územní platnost ADR 

ůDR je dohodou mezi státy a neexistuje tudíž žádný nadnárodní orgán, který by mohl 

vynucovat její dodržování. V praxi jsou silniční kontroly provád ny smluvními stranami 

ůDR a nedodržení jejích ustanovení m že vyústit v uložení sankce národními orgány 

podle jejich vnitrostátních právních p edpis . Vlastní ůDR žádné sankce nestanoví.  

K 1. lednu 2015 bylo t chto 4Ř stát  smluvními stranami ůDR: 

Albánie, Andora, Ázerbájdžán, Belgie, B lorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, 

Česko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, 

Kazachstán, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, 

Makedonie, Maroko, Moldavsko, N mecko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, 

Rakousko, Rumunsko, Rusko, ecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska, Srbsko, Špan lsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Tunis, 

Turecko a Ukrajina. [8] 
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3 P EPRůVOVůNÉ NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY 

Celosv tová produkce chemikálií stoupla z 1 miliónu tun v roce 1ř30 na 450 milión  

tun v současnosti. Podle OSN asi 1 500 nových chemických látek p ibude každoročn  na 

trh.  

Chemický pr mysl EU pat í k nejv tším na sv t . Hodnota sv tové chemické 

produkce v roce 1řřŘ se odhadla na 1 244 miliard EUR, z čehož 31 % p ipadalo na 

chemický pr mysl EU, který dosáhl obchodního p ebytku ve výši 41 miliard EUR. 

Chemický pr mysl je také t etím nejv tším výrobním odv tvím v Evrop . P ímo je v n m 

zam stnáno 1,7 miliónu lidí a závisí na n m další až 3 milióny pracovních míst. Krom  

n kolika p edních nadnárodních společností do n j pat í p ibližn  36 000 malých a 

st edních podnik . Tyto malé a st ední firmy p edstavují ř6 % z celkového počtu podnik  a 

p ipadá na n  2Ř % chemické výroby. Chemické látky p ispívají ke ztrát  350 milión  

pracovních dní v d sledku nemocí z povolání a pracovních úraz  a k utrpení více než 7 

milión  lidí, kte í trpí nemocemi z povolání. [7] 

P eprava nebezpečných v cí po silnicích p edstavuje riziko pro obyvatelstvo, jejich 

majetek a životní prost edí. V posledních t iceti letech stoupl počet silničních nehod 

s únikem nebezpečných látek o ř5%. [4] 

V současnosti jsou p epravovány rozmanité škodlivé a jedovaté chemické látky 

využívané jako suroviny v pr myslu. Množství t chto chemických látek p i p eprav  se 

pohybují od kilogram  po desítky tun. Jelikož možnost úniku t chto škodlivých 

chemických látek p i p eprav  je nejvíc nebezpečná Ěschází specializované záchytné 

za ízení, na míst  obvykle nezasahují hned specializovaní pracovníci, vycvičení a vybavení 

p ímo pro likvidaci podobných únik ě a také je relativn  nejsnadn jší Ěmožnost proražení 

nádrže p i dopravní nehod , úniky p i p ečerpávání, p eh átí, p epln ní nádob atd.ě, je 

nutno mít tuto oblast upravenu zákony, které stanovují nakládání, p epravu i technické 

požadavky na p epravní za ízení. V České republice je slabou stránkou skladování a 

p eprava nebezpečných látek. [10] 

3.1 Vybrané nebezpečné chemické p epravované látky 

V této kapitole bude v nována pozornost vybraným chemickým látkám, u kterých se 

hlavní riziko posuzuje práv  podle jejich výbušných, toxických a ho lavých vlastností. Jsou 
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to látky, bez kterých se dnešní pr mysl p i výrob  neobejde, a dále jsou to látky, které 

pot ebujeme p i b žném život . 

3.1.1 Benzín 

Benzín je používán jako palivo. Je sm sí kapalných uhlovodík . Vysoce ho lavá 

kapalina, snadno vzn tlivá, toxická pro vodní organismy, m že vyvolat rakovinu, dráždí 

k ži. Vdechování par zp sobuje ospalost a závrat . Benzín je lehčí než voda, p i úniku do 

životního prost edí plave na vodní hladin  a havárii lze likvidovat nornými st nami. Od 

místa havárie je pot eba bez ochranných prost edk  dodržet odstup minimáln  100 m. [11] 

3.1.2 Kapalné uhlovodíky 

Uhlovodíky jsou základní organické sloučeniny tvo ené pouze atomy uhlíku a 

vodíku. Nejvýznamn jším zdrojem uhlovodík  je zemní plyn, ropa a n které produkty 

zpracování uhlí a d eva Ědehtyě. Zemní plyn obsahuje hlavn  plynné uhlovodíky, složkami 

ropy jsou p evážn  uhlovodíky kapalné a pevné. Uhlovodíky jsou dnes nejd ležit jším 

zdrojem energie a základní surovinou chemického pr myslu. [11] 

3.1.3 Amoniak 

Využívá se jako chladící médium v p ímých okruzích chlazení na zimních 

stadionech a v potraviná ském pr myslu, v chemickém pr myslu k výrob  kyseliny 

dusičné a výrob  dusíkatých hnojiv. Je zkapaln ný plyn s typickým zápachem, který je 

klasifikován jako toxický a nebezpečný pro životní prost edí. Páry siln  dráždí dýchací 

cesty, p i nadýchání m že dojít k plicnímu otoku se zpožd ním i n kolik dní. Zkapaln ný 

amoniak se p i havárii chová jako plyn t žší než vzduch. Od místa havárie je pot eba bez 

ochranných prost edk  dodržet odstup minimáln  100 m. [11,34] 

3.1.4 Chlor 

Používá se k úprav  pitné vody, k výrob  dezinfekčních p ípravk , rozpoušt del, 

PVC, dále k b lení celulózy a textilií. Zkapaln ný nažloutlý dráždivý plyn, který je 

klasifikován jako toxický a nebezpečný pro životní prost edí. Kapalný chlor zp sobuje 

popálení k že a poškození očí. Chlor je t žší než vzduch. Od místa havárie je pot eba bez 

ochranných prost edk  dodržet odstup minimáln  100 m. [11] 
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3.1.5 LPG 

Používá se jako palivo. Sm s zkapaln ných uhlovodík , p evážn  propanu a butanu. 

Vysoce ho lavá látka, snadno vzn tlivá p i všech teplotách, tvo í výbušné sm si se 

vzduchem. Od místa havárie bez ochranných prost edk  p i úniku plynu dodržet odstup 

minimáln  50 m, p i požáru 200 m. [11] 

        Tabulka 1: Souhrnná tabulka vybraných NCHL s H-v tami a P-v tami. 

NCHL H-v ty P-v ty 

Amoniak 

H314 P261 
H335 P273 
H400 P280 

  P305+P351+P338 
  P310 

Benzín 

H224 P201 
H304 P210 
H315 P273 
H336 P280 
H340 P301+P310 
H350 P403+P233 
H361 P501 
H411   

Chlor 

H270 P403 
H331 P308+P313 
H319 P314 
H335 P273 
H315   
H400   

Kapalné uhlovodíky - - 

LPG 

H220 P102 
H280 P210 

  P403 

  P410 
                                                [Zdroj: 23, úprava vlastní] 
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4 POŽůDůVKY Nů BEZPEČNOU SILNIČNÍ P EPRůVU 

Pro p epravu nebezpečných látek v silničním provozu je nezbytné, aby vozidla 

podílející se na této p eprav , pro ostatní účastníky silničního provozu, byla z eteln  

označena. Výše zmín ná platná legislativa dává p esná pravidla a povinnosti osobám 

odpov dným za p epravu, jak označovat p íslušná vozidla, obaly, cisterny a nádrže, aby 

bylo možné rychle a efektivn  identifikovat obsah nákladu. Vozidla dále se základními 

dokumenty pot ebných k p eprav  musí být vybavena pokyny pro p ípad dopravní nehody, 

ve kterých jsou d ležité údaje o možných nebezpečích dané látky a o prvotních opat eních 

pro snížení ohrožení v d sledku dopravní nehody. Tyto písemné pokyny jsou vloženy 

v příloze P III. V členských státech Evropské unie jsou soub žn  vozidla označována 

dvojím bezpečnostním značením. Jde o značení pomocí UN systému a o značení 

bezpečnostními značkami dle Dohody ůDR. 

Dohoda ůDR se vztahuje na p epravy vykonávané po území minimáln  dvou 

členských stát . N které státy, které nejsou členy EU, p ijali p ílohy ů a B jako základ pro 

svou vnitrostátní legislativu. [9] 

4.1 UN systém 

Mezi základní povinnosti idiče, který p eváží nebezpečné v ci dle Dohody ůDR je 

správné označení vozidla oranžovými tabulkami, p íp. pokud je to p edepsáno, tak i 

velkými bezpečnostními značkami. [23] 

Označování kontejner  a kus  je povinností odesilatele. [3] 

Vždy je pot eba dv  pravoúhlé reflexní oranžové tabulky o základn  400 mm a 

výšce 300 mm. Tabulky se umísťují kolmo k podélné ose dopravní jednotky, jedna na 

p ední, druhá na zadní stranu dopravní jednotky a to tak, aby byly z eteln  viditelné. 

Tabulky musí vydržet ve svých držácích p sobení p ímého ohn  po dobu 15 minut a to i 

p i p evrácení vozidla. [3] 
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Obrázek 1: Rozm ry oranžových tabulek [Zdroj: 3] 

 

 

Obrázek 2: Umíst ní tabulek pro označování vozidel přepravujících nebezpečné v ci [Zdroj: 3] 

Tabulky musí mít černý okraj 15 mm široký a musí splňovat p edepsané sou adnice 

barevnosti, koeficient jasu odrážející barvy a koeficient odrazové svítivosti. [3] 

4.2 Bezpečnostní značky 

Bezpečnostní značky musí mít tvar čtverce postaveného na vrchol pod úhlem 45° 

s nejmenšími rozm ry 100x100 mm. Pokud to velikost kusu vyžaduje, m žeme p izp sobit 

velikost značky na menší rozm ry, ale musíme zachovat z etelnou viditelnost. 
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Bezpečnostní značky jsou rozd leny na dv  poloviny. V horní polovin  

bezpečnostní značky je vyhrazený prostor pro obrazový symbol a v dolní polovin  pro text 

a číslo t ídy. 

Symboly, text a číslice musí být dob e čitelné a nesmazatelné. [3] 

Všechny bezpečnostní značky musí být schopné odolat pov trnostním účink m, a 

to bez podstatného snížení jejich funkční čitelnosti.  

4.2.1 Označování kus  

Napln ním obalu – tzn. sud, pytel, kanystr vznikne KUS – to je obal plus 

nebezpečná v c v n m obsažená. 

Každý kus musí být z eteln  a trvale označen UN číslem, jemuž jsou p ed azena 

písmena „UN“, a bezpečnostní značkou de p edepsaných vzor . Všechna označení musí 

být z eteln  viditelná a čitelná, dále pak odolná v či vlivu pov trnosti bez podstatného 

zhoršení jejich čitelnosti. [3] 

 

Obrázek 3: Způsob značení bezpečnostními značkami. [Zdroj: Vlastní fotografie] 
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Obrázek 4: Způsob označování a balení. [Zdroj: Vlastní fotografie] 

4.2.2 Identifikační čísla nebezpečnosti 

Toto číslo slouží k rychlé identifikaci druhu a intenzity nebezpečí. Použití má 

zejména p i značení vozidel a kontejner  pro voln  ložené látky a cisternových vozidel. 

Identifikační číslo nebezpečnosti sestává ze dvou nebo t ech číslic.  

Obecn  označují číslice tato nebezpečí: 

1 Výbušnost 

2 Únik plynu tlakem nebo chemickou reakcí 

3 Ho lavost kapalin Ěparě a plyn  nebo kapalin schopných samooh evu 

4 Ho lavost tuhých látek nebo tuhých látek schopných samooh evu  

5 Podpora ho ení 

6 Toxicita nebo nebezpečí infekce 

7 Radioaktivita 

8 Žíravost 

9 Nebezpečí prudké samovolné reakce 

X Látka nesmí p ijít do styku s vodou 

Zdvojení číslice označuje intenzifikaci p íslušného nebezpečí. Postačuje-li 

k označení nebezpečnosti látky jedna číslice, doplní se na druhém míst  nulou. [3] 
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Obrázek 5: Příklad UN kódu, 33 – velmi hořlavá kapalina, 1203 – benzín. [Zdroj: 3] 

4.3 HAZCHEM kód (HAZard CHEMicals) 

Je to systém označování nebezpečných látek, který pomáhá zasahujícím složkám, 

jaké hasivo mají použít a informace o pot ebných opat ení pro ochranu nasazených sil. 

Tvo í jej číslice – ty nám íkají, jaké se má použít hasivo a písmena – ty určují typ ochrany 

p ed uniklou látkou. V České republice se tento zp sob nepoužívá, je využíván ve Velké 

Británii. Pokud je v tabulce použito písmeno E, znamená to, že je pot eba zvážit vhodnost 

evakuace. 

 

Obrázek 6: Příklad HAZCHEM kódu [Zdroj:32]  

4.4 Signální slova 

Signální slova označují p íslušnou úroveň závažnosti nebezpečnosti za účelem 

varování p ed možným nebezpečím. Signální slova mají dv  úrovn : 

nebezpečí – kde signální slovo označuje závažn jší kategorie nebezpečnosti, 

varování – kde signální slovo označuje mén  závažné kategorie nebezpečnosti.  
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4.5 H-v ty a P-v ty 

H-v ty jsou standardní v ty, které popisují nebezpečnost chemických látek a jejich 

sm sí. Jsou součástí Globáln  harmonizovaného systému klasifikace a označování 

chemikálií a nahrazují d ív jší R-v ty se stejným účelem a obdobným obsahem. V ty jsou 

p i azeny dané t íd  z hlediska nebezpečnosti pro zdraví lidí, životní prost edí, fyzikální 

nebezpečnost.  

P-v ty jsou standardizované pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a 

jejich sm smi. Jsou součástí Globáln  harmonizovaného systému klasifikace a označování 

chemikálií a nahrazují d ív jší S-v ty se stejným účelem a obdobným obsahem. [13,31] 
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5 DOKUMENTůCE POT EBNÁ K P EPRůV  

Každodenní riziko takové p epravy je obrovské, kde samotní idiči mají odpov dnost 

pilota dopravního letadla. Proto je pot eba klást velký d raz na dodržování a správné 

vypracování dokumentace p i p eprav . Je velice d ležité, aby hlavn  idič m l požadované  

a odpovídající informace o tom, co veze, p íp. v p ípad  havárie jsou tyto dokumenty 

pot ebné pro zasahující složky integrovaného záchranného systému. [23] 

5.1 Pr vodní doklady  

Průvodní doklady dle ADR informují: 

 o nákladu 

 o pokynech pro p ípad mimo ádné události či nehody 

 o kvalifikaci osádky dopravní jednotky 

 o spln ní požadavk  na technickou zp sobilost dopravní jednotky 

 o p ípadných dalších požadavcích ůDR 

Každý pr vodní doklad vlastní specifické informace, které se nesmí b hem p epravy 

ztratit, proto je velmi d ležitá pečlivost p i vyhotovení t chto doklad .  

5.2 P epravní doklad 

Vzor tohoto dokladu je přiložen v příloze PII. 

Základním dokumentem, který se vztahuje k nákladu, je p epravní doklad. M že jím 

být nap . nákladní list, dodací list, list CMR apod., jelikož Dohoda ůDR nemá p esnou 

definici pro p epravní list. 

Každý p epravní doklad musí obsahovat požadované údaje: 

 UN číslo s p ed azenými písmeny „UN“  

 Oficiální pojmenování 

 Číslo vzoru bezpečnostní značky – ne t ídy 

 Obalová skupina pro látku 
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 Kód omezení pr jezdu tunelem 

 Počet a popis kus  

 Celkové množství každé položky nebezpečných v cí 

 Jméno a adresa odesilatele a p íjemce Ě ě 

5.3 Bezpečnostní list 

Bezpečnostní list je soubor informací Ěbezpečnostních, ekologických, toxikologických, 

právních…ě pro nakládání s nebezpečnými látkami/p ípravky. V Evrop  a v mnoha dalších 

zemích musí být takové listy poskytovány osobou uvád jící látku/p ípravek do ob hu, 

dovozcem a výrobcem pro látky nebo p ípravky, které obsahují nebezpečné složky v mí e, 

která p ekračuje legislativn  stanovený limit. Zpravidla bývají ale bezpečnostní listy 

zhotoveny pro všechny chemické a biologické produkty, aby byl odb ratel t chto produkt  

informován i o tom, že produkt není klasifikován jako nebezpečný. [12,14] 

Jazyk bezpečnostního listu odpovídá zemi, ve které se uvádí nebezpečná chemická 

látka na trh a musí se zpracovat dle požadavk  Evropské unie. 

Podle p ílohy II na ízení 1ř07/2006/ES ve zn ní p ílohy na ízení Ř50/2015 ES musí 

bezpečnostní list obsahovat tyto údaje [14]: 

 Identifikace látky / sm si a společnosti / podniku 

 Identifikace nebezpečnosti 

 Složení / informace o složkách 

 Pokyny pro první pomoc 

 Opat ení pro hašení požáru 

 Opat ení v p ípad  náhodného úniku 

 Zacházení a skladování 

 Omezování expozice / osobní ochranné prost edky 

 Fyzikální a chemické vlastnosti 

 Stálost a reaktivita 
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 Toxikologické informace 

 Ekologické informace 

 Pokyny pro odstraňování 

 Informace pro p epravu 

 Informace o p edpisech 

 Další informace 

 

V p íloze bakalá ské práce je jako možný vzor vložen bezpečnostní list 

automobilového benzínu, který by m l být dostupný zákazník m na každé čerpací stanici, 

kde je tento produkt prodáván. Kv li rozsahu bezpečnostního listu od firmy ČEPRO, a.s., 

jsou proto vloženy pouze první dv  strany. 
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6 DOPRAVNÍ A INFORMůČNÍ SYSTÉMY 

6.1 Dopravní informační systém DOK 

DOK je informační systém, jehož hlavním úkolem je podpora vybraných činností 

v oblasti krizových situací v doprav  [15]. Je to celostátní informační systém pro záchranné 

a likvidační práce v oblasti mobilních zdroj  nebezpečí v doprav .  

Informační systém pro preventivní a záchranná opat ení v oblasti mobilních zdroj  

byl vyvinut na základ  racionalizačního programu Ministerstva dopravy ČR. Jeho hlavní 

náplní je komplexní informační podpora v p ípad  mimo ádných událostí a nehod 

s možnými ekologickými následky.  

Systém vyvinula firma WAK Systém, spol. s r. o. podle zadání bezpečnostního 

odboru Ministerstva dopravy ČR. [16] 

Informační systém DOK je rozd len na ve ejn  p ístupnou část a část pro 

registrované uživatele. Ve ejn  p ístupná část slouží k vyhledávání informací v databázi 

nebezpečných látek a odpad , k získávání p ehledu ekologických havárií či k nahlédnutí do 

aktuálních legislativních p edpis  a zákon  široké ve ejnosti. 

Je rozd len do n kolika částí, které využívají společnou datovou základnu. Systém 

DOK umožňuje p ehledným a intuitivním zp sobem vyhledávat nebezpečné látky a 

odpady podle r zných kritérií a dává uživatel m informace o nebezpečných látkách, které 

se smí dopravovat jen na povolení. Dále obsahuje seznam atestovaných obal  a zp sobu 

balení podle norem ůDR a p ehled organizací spojených s dopravou. Systém DOK také 

uživatel m umožňuje provád t vyhledání p edpis  ůDR a ostatních p edpis  v návaznosti 

na p epravu nebezpečných látek a p edm t . [15,16] 

Podrobnosti o uvedeném systému jsou voln  dostupné na webové stránce: 

www.waksystem.cz/produkty/wak-dok 

6.2 Transportní informační a nehodový systém TRINS 

Tento systém poskytuje prost ednictvím svých st edisek nep etržitou pomoc p i 

ešení mimo ádných situací spojených s p epravou či skladováním nebezpečných látek na 

území České republiky.  
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Prost ednictvím operačních a informačních st edisek Hasičského záchranného 

sboru ČR, která plní úlohu operačních a informačních st edisek Integrovaného záchranného 

systému, lze už od 1. července 1řř6 požadovat pomoc od st ediska TRINS v otázkách 

[16]: 

 údaj  k výrobk m, látkám a jejich bezproblémové p eprav  a skladování, 

 zkušenosti z praxe s manipulací s nebezpečnými látkami nebo s likvidací 

mimo ádných událostí spojených s nebezpečnými látkami, 

 praktické pomoci p i odstraňování škod a likvidaci mimo ádné situace spojené 

s nebezpečnou látkou. 

Dojde-li tedy na území ČR k nehod  p i p eprav  či jiné manipulaci s nebezpečnými 

látkami, mohou operační a informační st ediska Hasičského záchranného sboru využít 

odborné rady nebo i praktické pomoci p i likvidaci mimo ádné situace, aby byly její možné 

následky v co nejv tší mí e omezeny. [17] 

Pomoc TRINS je možné vyžadovat pouze prost ednictvím operačních a informačních 

st edisek HZS ĚIZSě. Pomoc je poskytována na základ  smluvního vztahu mezi Svazem 

chemického pr myslu ČR a MV ČR – generálním editelstvím HZS ČR.  

6.3 Databáze nebezpečných látek MEDIS-ALARM 

Databáze, která obsahuje podrobné informace o klasifikaci a vlastnostech více než 

9 500 nebezpečných látek. 

Podrobnosti o uvedené databázi a demoverze jsou voln  dostupné na webové stránce: 

www.medistyl.info/index.php/cz/databaze-nebezpecnych-latek 

6.4 Databáze RTECS 

Registr toxických účink  chemických látek – je databáze toxikologických informací 

sestavená z voln  dostupné v decké literatury bez odkazu na platnost nebo užitečnost 

publikovaných studií. Nyní ji spravuje soukromá společnost Symyx Technologies a je 

dostupná jen za poplatek. [18] 
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II. PRůKTICKÁ ČÁST 
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7 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STůVU SILNIČNÍ DOPRůVY 

Doprava je jedním z nejd ležit jších sektor  v evropské ekonomice. Má klíčovou roli 

v propojování ekonomických faktor  a dále umožňuje pohyb zboží i osob. Lidé by se 

nemohli dostat tam, kde pot ebují, celková pr myslová výroba, obchod a p evoz surovin by 

se bez za ízení a služeb pot ebných k doprav  zastavily. 

Celkov  doprava je výrazn  závislá na ekonomice a životní úrovni občan . P ípadné 

finanční krize by m ly negativní dopad na nákladní dopravu, nap . finanční krize v roce 

2008. 

Silniční doprava má také zásadní vliv na životní prost edí a proto je trendem dnešní 

doby inovace dopravních prost edk  tak, aby byly ekologičt jší. Dále se setkáváme 

s výstavbou nových silničních tah , obchvat  m st, aby nedocházelo k p ehlcování m st 

dopravou, a tím i motorovými splodinami. 

7.1 SILNIČNÍ DOPRůVů V ČESKÉ REPUBLICE  

V p tiletých intervalech se provádí celostátní dopravní sčítání pravideln . V roce 

2010 prob hlo Celostátní sčítání dopravy na všech dálnicích, silnicích I. a II. t ídy a na 

vybraných úsecích III. t ídy ČR. Následující sčítání dopravy probíhá letos od začátku dubna 

do konce íjna pod záštitou firmy Ipsos, která vyhrála zakázku na zhotovení. Nevýhodou je 

nesledování dopravních intenzit se zam ením p ímo na vozidla p epravující nebezpečné 

v ci. Dle odhadu autora je očekáván nár st frekvence jak osobních, tak nákladních 

automobil .  

7.1.1 Výstupní data ze sčítání dopravy 

K 1. červenci 2015 je v České republice zaevidováno tém  56 000 km všech t íd 

silnic a rychlostních silnic z toho necelých 800 km zaujímají dálnice. Nejv tší délku 

silniční sít  zaujímá St edočeský kraj. Fakt, že Česká republika je tranzitní zemí odpovídá i 

pentlogram intenzity dopravy v roce 2010 uvedený v p íloze P I. [33] 

Dle pentlogramu m žeme usoudit, že rozm ry našich silnic a dálnic mnohdy 

neodpovídají každodenním pot ebám. ů pokud pot ebujeme snižovat počet dopravních 

nehod a havárií bude pot ebné, aby došlo k restrukturalizaci naší dopravní sít  a zvyšování 
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počtu dopravních pruh  na dálnicích a samotné kvality silnic a dálnic. Dále více zrychlit 

výstavbu nových úsek  pro lepší dostupnost obyvatel  a vyšší Ěkvalitníě silniční síť. 

7.2 SILNIČNÍ NÁKLůDNÍ DOPRůVů 

  V České republice se pro p epravu nebezpečných v cí nejvíce využívá silniční a 

železniční doprava. Kamiony vozí po silnici Ř0% zboží. Protože nehodovost v silniční 

doprav  je n kolikanásobn  vyšší než u železniční dopravy, roste i riziko nehody silničního 

vozidla p epravujícího nebezpečné v ci. Obecn  lze íci, že p i zvýšené p eprav  

nebezpečných v cí v silniční doprav  roste riziko nehodovosti a doprava podléhá právním 

p edpis m. I ty nejpropracovan jší právní p edpisy a normy nezaručí nulový počet nehod a 

havárií u této specifické p epravy. Nejv tším problémem je tedy lidský faktor, 

nedodržování zásad a p edpis  pro bezpečnou jízdu s takovýmito náklady, mnohdy však i 

stav silnic, po kterých jsou nebezpečné v ci p epravovány.  

7.3 STůTISTIKY DOPRůVNÍCH NEHOD NEBEZPEČNÝCH 

CHEMICKÝCH LÁTEK ů JEJICH P ÍČINY 

V této podkapitole bylo cílem získat a analyzovat statistiky ohledn  celkové 

nehodovosti a následn  je vyt ídit na dopravní nehody s nebezpečnou chemickou látkou. 

Tabulky ukazují počty dopravních nehod v České republice, se zam ením na nákladní 

dopravu, a zda vozidla p epravovala pevné, plynné, kapalné, či jiné nebezpečné látky. Ze 

statistik bude vycházet i další část bakalá ské práce, která se bude týkat modelové situace 

úniku nebezpečné látky p i dopravní nehod . 

Tabulky byly vytvo eny na základ  poskytnutých statistik evidence Policie České 

republiky za období 2011 – 2014. [19,20,21,22] Statistiky za období roku 2015 se teprve 

p ipravují. 
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         Tabulka 2: Celková nehodovost a nehodovost ADR 

Rok 2011 2012 2013 2014 
Celkem 2011 - 

2014 
Celková 

nehodovost v ČR 
75137 81404 84398 85859 326798 

Nehodovost v 
nákladní 
doprav  

9579 10105 9879 9746 39309 

Nehodovost ADR 
v ČR 

106 113 106 123 448 

Nehodovost ADR 
v MSK 

4 5 6 8 23 

                      [Zdroj: autor podle statistik Policie ČR]  

Graf 1: Statistika počtu dopravních nehod v nákladní automobilové doprav  

 

     [Zdroj: autor]  

 Výše uvedená tabulka ukazuje, že počet dopravních nehod v České republice 

stagnuje, ovšem konečná čísla jsou stále alarmující. B hem posledních 4 let se v nákladní 

doprav  stalo 3ř 309 dopravních nehod, z toho 448 s nebezpečnou látkou. Nejvíce 

dopravních nehod s nebezpečnou látkou se stalo v roce 2014, celých 123, naopak nejmén  

v letech 2011 a 2013, a to 106.   
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Graf 1, zobrazující statistiku dopravních nehod v nákladní automobilové doprav  na 

území ČR ukazuje, že dopravních nehod s p eváženou nebezpečnou látkou je oproti 

celkovému počtu dopravních nehod vozidel nákladní dopravy jen zlomkový, i p es tuto 

skutečnost se dle statistiky takováto dopravní nehoda stane každý t etí den. 
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8 SOUČůSNÝ STůV NÁKLADNÍ DOPRAVY ADR 

V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

K analyzování současného stavu nákladní dopravy ADR v Moravskoslezském kraji 

byla použita metoda vlastního pozorování a SWOT analýza. Moravskoslezský kraj se adí 

mezi kraje s vysokou koncentrací pr myslu, díky hutnímu, chemickému, 

d evozpracujícímu a farmaceutického pr myslu. Stacionární zdroje produkce nebo místa 

zpracování jsou umíst ny ve v tšin  m st a obcí. Z toho vyplývá neustálá p eprava mezi 

dodavateli a výrobci, jak v rámci kraje, tak i v rámci České republiky, či okolních stát .   

Mezi stacionárními zdroji nebezpečných látek byly vzpomenuty hlavní chemické 

výroby kraje jako společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o., ArcelorMittal a.s. a T inecké 

železárny, a.s. 

8.1 SWOT ANALÝZA NÁKLADNÍ SILNIČNÍ DOPRůVY 

SWOT analýza je jedna z nejpoužívan jších analytických technik a její využití v 

praxi je velmi široké. Termín SWOT analýza pochází z anglického názvu, kde písmena 

označují: S – silné stránky (Strenghts), W – slabé stránky (Weaknesses), O – p íležitosti 

(Opportunities), T – hrozby (Threats). 

Pomocí této metody byl analyzován současný stav nákladní dopravy ůDR 

v Moravskoslezském kraji. Dále byly vzpomenuty možné p íležitosti, které by eliminovaly 

slabé stránky této dopravy. Cílem SWOT analýzy bylo určit a následn  navrhnout 

specifická organizační a technická opat ení, které by m ly najít nová ešení v problematice 

bezpečnosti p epravy nebezpečných látek, jak slabé stránky této dopravy eliminovat, aby 

nedocházelo ke vzniku požáru. Cílem SWOT analýzy je určit a následn  omezit slabé 

stránky a hledat nová ešení.  

8.1.1 Silné stránky 

Jako první silnou stránkou se jeví výhodné strategické umíst ní kraje z dopravního 

hlediska. Tím, že je Česká republika tranzitním státem, má velké p íjmy ze silniční 

dopravy. To napomáhá i ekonomickému r stu tím, že je na analyzovaném území velký 

počet nákladních dopravních podnik , které p sobí jak vnitrostátn , tak i na mezinárodní 

úrovni. 
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Další silnou stránkou nákladní dopravy na zkoumaném území je dobrá silniční 

infrastruktura a tím je zajišt no bezproblémové dopravní spojení s ostatními kraji České 

republiky. 

Daným územím prochází nejdelší česká dálnice D1, která již nyní prochází, až 

k hranicím s Polskem a dále pokračuje do Wroclawi a Krakowa, tudíž se stala hlavním 

dopravním spojením pro nákladní dopravu do Polska, což je op t silnou stránkou. Tato 

skutečnost by m la p inést další finance do rozpočtu Českého státu. 

Mezi silné stránky se také adí fakt, že Moravskoslezský kraj sousedí se dv ma 

dalšími státy a je zde vybudována relativn  dobrá silniční síť, díky tomu se tento kraj stává 

významným dopravním uzlem.  

Neposlední silnou stránkou nákladní dopravy v tomto kraji je množství 

vybudovaných silničních obchvat , nap íklad obchvat Velké Polomi, tím je ve m stech 

zajišt na menší intenzita nákladní dopravy a tak i bezpečn jší provoz pro osobní 

automobily, ale i mén  zplodin což p ispívá k lepší ekologické situaci m st. 

8.1.2 Slabé stránky 

Mezi slabé stránky lze za adit nedostatek parkovacích míst pro nákladní, ale i 

osobní dopravní prost edky a tím zhoršení dopravních situací z d vodu nedodržování 

právních p edpis  a obecných zásad, které pro parkování platí. 

Další slabou stránkou je fakt, že se jedná o území s velkou intenzitou nákladní 

dopravy, tím se i rychleji zhoršuje stav vozovek, což ohrožuje nejen plynulost dopravy, ale 

i zdraví a životy samotných idič  a cestujících. Tato skutečnost je také jeden z d vod  

dopravních nehod v kombinaci s tím, že idič nep izp sobí svou jízdu stavu vozovky. 

P i dopravní špičce, i p es relativn  dobrou silniční infrastrukturu dochází 

k p et žování t chto dopravních sítí, což je mnohdy dalším d vodem vzniku dopravních 

nehod a tím i ohrožování p epravy nebezpečných v cí a látek. Tento fakt autor také za adil 

mezi slabé stránky. 

Významnou slabou stránkou je negativní vliv dopravy na životní prost edí a to také 

díky používáním starších dopravních prost edk , které splňují jen základní emisní normy. 

Díky tomu dochází ke zhoršování životního prost edí a ovzduší, což celkov  m že 

p ispívat k horšímu zdravotnímu stavu obyvatel. 
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Za slabou stránku je také považována nekvalitní konstrukce dálnice D1 z Ostravy 

do Polska, která má za p íčinu dopravní zácpy, p i dopravní špičce také vysoké riziko 

dopravních nehod. Dále také pot ebu nemalých investic do dalších oprav. 

8.1.3 P íležitosti 

Jako p íležitosti této problematiky lze uvést stavbu obchvat  m st, která by m la 

mít za následek zlepšení plynulosti dopravy, zlepšení dopravní situace ve m stech a tím i 

zlepšení ovzduší a životního prost edí. 

Další z p íležitostí je získávání pen žních prost edk  na rekonstrukci silnic a dálnic 

v daném kraji, což také p ispívá zlepšení dopravní situace a tím i bezpečnosti v doprav . 

Významnou p íležitostí je modernizace a navýšení počtu kamer dopravního 

kamerového systému podél dálnic, aby v p ípad  dopravní nehody a možného úniku 

nebezpečné látky byli ostatní idiči informováni o situaci p ed nimi. 

P íležitostí pro p ípadnou dostupnost ve m stech či husté zástavb  je vybudování 

podzemních a nadzemních parkovišť pro osobní vozidla a tím zp ístupn ní komunikací a 

parkovacích míst pro vozidla nákladní dopravy. 

Výstavba protihlukových st n lze také považovat za p íležitost, hlavn  díky tomu, 

že poskytne vyšší komfort obyvatel m zastav ných oblastí, p es které vedou významné 

dopravní uzly. Protihlukové st ny lze také považovat za jakési odd lení silniční 

infrastruktury od obydlených částí, což p i dopravní nehod  do určité míry napomáhá 

k zamezení úniku nebezpečných látek do t chto zastav ných částí. 

8.1.4 Hrozby 

Jako hrozbu lze uvést nedostatek finančních prost edk  na modernizace a výstavbu 

nové silniční infrastruktury, což by znamenalo zvyšování rizika na stávajících dopravních 

komunikacích a to hlavn  z d vodu jejich zhoršujícího se stavu z d vodu jejich 

p et žování.  

Na první hrozbu navazuje hrozba další a to již zmín né p et žování dopravních 

cest. Díky takovémuto p et žování dochází k rychleji se zhoršujícímu stavu vozovky, to má 

za následek omezování rychlostí a zvyšování hustoty dopravy. Tyto faktory p ímo 

p ispívají ke zvýšení rizika dopravních nehod na p etížených úsecích. 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 39 

 

Další hrozbou je i vliv na životní prost edí, který obyvatelé kraje vnímají negativn . 

Tento fakt hraje významnou roli p i rozhodování obyvatel o p est hování se do jiného, ne 

tolik dopravou znečišt ného kraje.  

Významným faktem je i hrozba dlouhého trvání p i pozemkovém ízení o pozemky 

určené k výstavb  nových silničních komunikací, které by m ly p isp t ke zlepšení 

dopravní infrastruktury. 

Poslední z uvedených hrozeb je skutečnost, že modernizace a výstavba nové 

silniční sít  není jen finančn  velmi nákladná, ale také relativn  zdlouhavá, ádov  se jedná 

o n kolik let stavebních prací. P ipočteme-li pozemkové ízení, plánovaní a projektování 

t chto modernizací a staveb, nez ídka se dostáváme p es hranici desíti let. 
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V tabulce 2 je stručné shrnutí silných a slabých stránek SWOT analýzy, která je 

podrobn ji rozepsána a vysv tlena výše. 

Tabulka 3: SWOT analýza nákladní silniční dopravy v Moravskoslezském kraji 

V
ni

t
ní

 p
ro

st
ed

í 

Silné stránky Slabé stránky 

Výhodné strategické umíst ní kraje z 
dopravního hlediska 

Nedostatek parkovacích míst na 
odpočívadlech 

Dopravní spojení s ostatními kraji 
České republiky 

Zhoršující se stav vozovek vlivem 
nákladní dopravy 

Procházející dálnice D1 
V dopravní špičku p etížená dopravní 
síť 

Dopravní spojení se sousedními státy 
Negativní vliv silniční nákladní 
dopravy na životní prost edí 

Dopravní obchvat obce Velká Polom Nekvalitní konstrukce dálnice D47 

V
n

jš
í p

ro
st

ed
í 

P íležitosti Hrozby 

Stavba obchvat  m st Nedostatek finančních zdroj  na 
modernizaci a výstavbu cest 

Získávání pen žních prost edk  na 
rekonstrukci 

P etíženost dopravních cest 

Modernizace a zvýšení dopravního 
kamerového systému 

Množství dopravy ovlivňuje 
rozhodování lidí ke st hování se z kraje 

Výstavba separovaných parkovišť pro 
vozidla s nebezpečnými v cmi 

Pomalé vyjednávání o pozemky p i 
výstavb  komunikací 

Výstavba protihlukových st n 
Časov  zdlouhavá modernizace 
dopravní silniční sít  

                                                                                                                     [zdroj: autor]  

SWOT analýza si klade za cíl p edevším souhrn silných a slabých stránek, 

p íležitostí a hrozeb do p ehledných tabulek (tabulky 2 a 3), tím je zajišt na p ehlednost. U 

silných stránek a p íležitostí se používá stupnice v kladných hodnotách od 1 do 5, číslo 5 

reprezentuje spokojenost nejvyšší, naopak číslo 1 nejnižší spokojenost. U slabých stránek 

se používá stupnice záporná, od -1 až -5, kde -1 znamená nejnižší nespokojenost a -5 
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nejvyšší nespokojenost. V dalším sloupci je váha, tedy hodnota d ležitosti jednotlivých 

položek v každé kategorii. Součet vah v každé kategorii se musí rovnat 1. 

Výsledné číslo určuje, zda je zkoumaná problematika výhodná či nikoliv. Pokud je 

výsledné číslo kladné, jedná se o výhodnou situaci, pokud je záporné, jedná se o 

nevýhodnou situaci.  

Pro zjišt ní zda nákladní automobilovou dopravu v daném kraji rozší it a zároveň 

modernizovat a stav t nové silniční tahy, či naopak tuto dopravu omezit, je vhodné použít 

další, d kladn jší analytické metody s ohledem na statistiky, odborné posudky a odhady, a 

také finanční kalkulace. 

Dle výsledku z tabulky 3 – tedy dle vlastního ohodnocení plyne, že nákladní 

doprava v Moravskoslezském kraji je výhodná a je pot ebné, aby se dále usilovalo o rozvoj 

silných stránek kraje s minimalizovat jeho nedostatky a hrozby. 
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Tabulka 4: Vyhodnocení SWOT analýzy 

Silné stránky Váha Hodnocení Celkem 
Výhodné strategické umíst ní kraje z 
dopravního hlediska 

0,7 4 2,8 

Dopravní spojení s ostatními kraji 
České republiky 

0,5 3 1,5 

Procházející dálnice D1 0,6 4 2,4 

Dopravní spojení se sousedními státy 0,4 3 1,2 

Dopravní obchvat obce Velká Polom 0,7 4 2,8 
Součet 10,7 

Slabé stránky 
Nedostatek parkovacích míst 0,8 -1 -0,8 
Zhoršující se stav vozovek vlivem 
nákladní dopravy 

0,5 -2 -1 

V dopravní špičku p etížená 
dopravní síť 

0,6 -3 -1,8 

Negativní vliv silniční nákladní 
dopravy na životní prost edí 0,3 -2 -0,6 

Nekvalitní konstrukce dálnice D1 z 
Ostravy do Polska 

0,8 -1 -0,8 

Součet -5 
P íležitosti 
Stavba obchvat  m st 0,4 2 0,8 
Získávání pen žních prost edk  na 
rekonstrukci 

0,3 3 0,9 

Modernizace a zvýšení dopravního 
kamerového systému 

0,6 4 2,4 

Výstavba separovaných parkovišť 
pro vozidla s nebezpečnými v cmi 0,3 4 1,2 

Výstavba protihlukových st n 0,2 2 0,4 
Součet 5,7 

Hrozby 
Nedostatek finančních zdroj  na 
modernizaci a výstavbu cest 

0,7 -2 -1,4 

P etíženost dopravních cest 0,5 -3 -1,5 
Množství dopravy ovlivňuje 
rozhodování lidí ke st hování se z 
kraje 

0,3 -1 -0,3 

Pomalé vyjednávání o pozemky p i 
výstavb  komunikací 0,3 -2 -0,6 

Časov  zdlouhavá modernizace 
dopravní silniční sít  

0,3 -3 -0,9 

Součet -4,7 
Interní 5,7 

  
Externí 1 
Celkem 6,7 
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9 ORGůNIZůČNÍ ů TECHNICKÁ OPůT ENÍ KE ZVÝŠENÍ 

BEZPEČNOSTI P EPRůVY 

Existuje mnoho zp sob  jak p edejít lidským chybám za volantem, avšak pouhé 

zákony, p edpisy a na ízení tento lidský faktor neovlivní. Dopravci totiž často nutí své 

idiče, aby porušovali pravidla silničního provozu, jelikož závisí na dopravení nákladu, 

v co nejkratším čase. idiči poté jezdí unavení, vyčerpaní a nedokáží se zpravidla pln  

soust edit na jízdu. Ztrácí koncentraci a vzniká riziko zpomalených reakcí za volantem a 

nesmyslné chyby, díky kterým vznikají škody na životním prost edí, nap . únik nebezpečné 

látky. ů to nejd ležit jší, co má p i bezpečnosti p epravy, nejen nebezpečných látek, 

nejvyšší prioritu je lidský život. Z výsledk  metody SWOT analýzy a metody pozorování 

byly shrnuty výsledky a vytvo eny následující organizační a technická opat ení pro 

bezpečn jší p epravu. 

9.1 VLůSTNÍ ORGůNIZůČNÍ ů TECHNICKÁ OPůT ENÍ 

Jako hlavní organizační opat ení byly do této podkapitoly zakomponovány 

požadavky a post ehy dotázaných deseti idič , kte í se s t mito nedostatky setkávají každý 

den v práci. Pr zkum probíhal formou rozhovoru na odpočívadlech nebo p i čekání na 

nakládce. 

Tabulka 5: Seznam dotazovaných profesionálních řidičů 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                                            [Zdroj: vlastní] 

idič V k 
Délka 
praxe 

Počet zavin ných 
dopravních nehod 

Marek 32 let 8 let 0 
Tomáš 53 let 25 let 1 

Marcela 47 let 20 let 0 
Pavel 45 let 12 let 0 

Edward 55 let 20 let 1 
Maciej 51 let 18 let 1 

Katarzyna 34 let 3 roky 0 
Roman 33 let 5 let 0 
Łukasz 35 let 7 let 0 

Ji í 30 let 3 roky 0 
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P i výkonu práce se často setkávají s problémy p i čerpání povinných bezpečnostních 

p estávek. Hned jako první problém je nedostatek parkovacích odstavných ploch pro 

nákladní automobily podél všech českých dálnic. Po šestnácté hodin  je zcela nadlidský 

úkol n kde zaparkovat a jít spát nebo jen čerpat pauzu. Takovým jednáním je poté idič 

vzn tlivý, jelikož zákon jim ukládá povinnost dodržovat bezpečnostní p estávky a ukládá 

vysoké sankce za nedodržování, avšak poté idič musí zbytečn  odstavit auto na 

odpočívadle d íve než je pot eba, protože ví, že další odpočívadlo bude plné. ů naopak po 

p íjezdu na odstavnou plochu zjistí, že není pro n ho volné místo a tudíž musí pokračovat 

na následující i s v domím, že mu na tachografu svítí znak T jako p estávka.  

Dále jsem se mnohokrát setkal se situací, že vlivem dopravní zácpy kv li dopravní 

nehod  vznikaly n kolika kilometrové kolony a idiči poté byli nuceni odstavovat vozidla 

na dálnicích, což op t p ispívalo k zablokování jízdního pruhu a ke snížení plynulého 

provozu. Bohužel takové nebezpečné situace se d jí na našich silnicích a dálnicích každý 

den. Mezi další návrhy pat í, co nejvíce zviditelnit vozidla s nebezpečnými v cmi. 

Využitím reflexních prvk  a jednobarevných nást ik  cisteren s popisem p es celou délku 

cisterny, co se v ní p eváží a zavedení do zákonu o silniční p eprav .  

P i jakékoliv p eprav  nebezpečných v cí musí být vozidlo opat eno červenými 

výstražnými majáky a tyto mohou používat pouze vozidla s nebezpečnými v cmi. Dále 

bylo navrženo, aby vozidla p evážející nebezpečné v ci, jezdila práv  v nočních hodinách 

od 21 hod. do 6 hod., než začne ranní špička. Tento návrh je určen pouze pro vozidla 

s nebezpečnými v cmi p edevším nákladní vozidla. V noci a o víkendech je menší hustota 

dopravy a v nočních hodinách jsou silnice a dálnice docela prázdné, tudíž by to m lo za 

následek omezení počtu dopravních nehod s okolními vozidly a v p ípad  dopravní nehody 

s únikem nebezpečné látky by nebylo ohroženo tisíce osob nap . v dopravní kolon  za 

dopravní nehodou a v protism ru p i uzav ení jízdního pruhu. Ve zmínce stálo i samostatné 

rozd lení jízdních pruh  pro nákladní dopravu s nebezpečnými v cmi v tunelech, které 

nespadají do kategorie ů, tudíž bez omezení.  

Dalším účinným a praktickým pomocníkem pro idiče nákladní dopravy 

s nebezpečnými látkami bude navrhnut navigační systém, do kterého by se v reálném čase 

p enášely informace o objížďkách, dopravních nehodách a uzavírkách, které jsou mnohdy 

klíčové pro p epravu, aby se zboží dostalo do místa určení ve správném čase a idiči nebyli 

vystavováni krizovým situacím. V navigačních systémech by byly vyznačeny trasy, kde je 
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možné projet s nebezpečnou látkou, výšky podjezd  a tunel , p edevším kategorie tunel . 

Tento návrh, je určit  praktičt jší, než tišt ný mapový atlas. Nebyly by tak vysoké náklady 

na tisk a aktualizace by byla pohodln jší. idič by m l ihned k dispozici p ehled o své 

plánované trase a p ekážkách na ni v reálném čase.  Dále v každé dopravní firm , která 

zprost edkovává p evoz nebezpečných v cí minimáln  dva bezpečnostní poradci ůDR, 

kte í by byli v kontaktu s idiči a p ípadn  byli ihned p ipraveni s odbornou pomocí, aby se 

idič nedostal do krizové situace, že vlivem nepozornosti a nemožnosti se otočení na 

úzkých úsecích silnic, by byl nucen sklopit výstražné cedulky a tvá it se, že žádný 

nebezpečný náklad neveze. 
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ZÁV R 

Každý den jsme obklopováni chemickými látkami ať už více, či mén  

nebezpečnými. S rozvojem v dy a techniky se vyvíjejí a zdokonalují r zné nebezpečné 

látky. I p es všechny právní p edpisy a požadavky, dohody a smlouvy se nikdy nedá 

dosáhnout beznehodového provozu. ůvšak dle statistik dopravních nehod, které byly 

zap íčin ny idičem motorového vozidla, tudíž selhání lidského faktoru, je tento počet stále 

alarmující.  

Na adu p ichází otázka, zda je možné tento počet p iblížit k nule? Určit  ano, 

s pomocí bezpilotních tahač  a dopravních prost edk , aby se zcela vyloučila lidská chyba. 

Otev enou odpov dí pak z stává množství nezam stnaných lidí, kte í by v d sledku 

zautomatizování systému a provozu p išli o práci, která je živí. ešením této situace, dle 

mého názoru, jsou finanční prost edky. ů to, zaplatit dopravci i idiči více pen z za 

p epravený náklad, aby se p edešlo nátlaku ze strany dopravce, kdy nutí idiče, aby 

porušoval dopravní p edpisy a dopravil náklad ješt  p ed časem naplánovaného p íjezdu.  

Toto tvrzení bylo také nejčast ji zmiňováno mezi dotazovanými idiči, ale toto 

nelze využít p i technických ani organizačních opat eních, jelikož závisí na postoji 

dopravce a zam stnavatele, zda pro n j bude idič prioritou a bude naslouchat jeho 

pot ebám, tím dojde ke spokojenosti na obou stranách. Nebo naopak, dopravce bude idiče 

uhán t na úkor zdraví a bezpečnosti.  

Pomocí SWOT analýzy bylo zjišt no, že nedostatek finančních prost edk  má za 

následek zdlouhavé modernizování a naší dopravní silniční sít . Dále je pot eba, aby 

neustále docházelo k budování nových úsek  a propojování dálnic s výhledem do 

budoucnosti, protože naše nejstarší dálnice už dnešnímu provozu není uzp sobena.  

Záv rem je pot eba íct, že p es veškeré dodržování všech norem, p edpis  a dohod 

se nikdy nepoda í snížit počet dopravních nehod úpln  na nulu, i pokud by se vyloučil 

člov k jako hlavní aktér. K takovému zp sobu p epravy musíme p istupovat s respektem a 

zodpov dn . Vždy se budou po silnici pohybovat i jiní účastníci silničního provozu, kte í 

nap . pod vlivem alkoholu ud lají chybu, díky které systém selže a dojde k havárii.  
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SEZNůM POUŽITÝCH SYMBOL  ů ZKRůTEK 

ADN  Evropská dohoda o mezinárodní vnitrozemské vodní p eprav  

nebezpečných v cí 

ADR  Evropská dohoda o mezinárodní silniční p eprav  nebezpečných v cí 

CMR 

COTIF 

ČR 

DOK 

ECHA 

EU 

HAZCHEM 

HZS 

CHL 

NCHL 

IATA-DGR 

IMDG CODE   

IZS 

LPG 

MSK 

MV 

MZV 

OSN 

PVC 

REACH 

RID 

 Úmluva o p epravní smlouv  o mezinárodní p eprav  zboží po silnici 

Úmluva o mezinárodní železniční p eprav  

Česká republika 

Dopravní informační systém 

Evropská agentura pro chemické látky 

Evropská unie 

Kód chemického nebezpečí 

Hasičský záchranný sbor 

Chemická látka 

Nebezpečná chemická látka 

Mezinárodní asociace leteckých p epravc  nebezpečných zboží 

Mezinárodní námo ní kodex pro nebezpečné zboží 

Integrovaný záchranný systém 

Zkapaln ný ropný plyn 

Moravskoslezský kraj 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo zahraničních v cí 

Organizace spojených národ  

Polyvinylchlorid 

Evropská sm rnice o nebezpečných chemických látkách 

ád pro mezinárodní železniční p epravu 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 52 

 

SWOT 

TRINS 

UN kód 

USA 

 

 

 

 

Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats 

Transportní, informační a nehodový systém 

Identifikační číslo látky 

Spojené státy americké 
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