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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je mapování a přeprava nebezpečných věcí v regionu. Práce je roz-

dělena do dvou částí. Teoretická část práce je věnována problematice legislativy, způsobu 

přepravy, bezpečnosti a také informačnímu systému, který se zabývá přepravou nebezpeč-

ných věcí. V praktické části je mapován současný stav v České republice se zaměřením na 

Zlínský kraj. Je zde zpracována analýza jednotlivých okresů, které se v daném kraji vysky-

tují. Cílem práce je zlepšit průjezdnost a bezpečnost daného regionu. V neposlední řadě je 

vypracována SWOT analýza, která by měla pomoci zvýšit taktické a organizační opatření 

a zlepšit bezpečnost přepravy nebezpečných věcí. 

 

Klíčová slova:  

ADR, analýza, bezpečnost, informační systémy, přeprava nebezpečných věcí, riziko, 

nehoda. 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of the bachelor thesis is mapping and transportation of dangerous things in the 

region. The thesis is divided into two parts. The theoretical part is devoted to the issues 

of legislation, transport, security, and an information system dealing with the transport 

of dangerous goods. The practical part is mapped to the current situation in the Czech Re-

public with a focus on the Zlín Region. There is an analysis of the individual districts that 

occur in the region. The aim of the thesis is to improve the region's security and security. 

Last but not least, a SWOT analysis is being developed to help increase tactical and organ-

izational measures and improve the safety of transport of dangerous goods. 
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ADR, analysis, safety, information systems, transport of dangerous goods, risk, accident.
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ÚVOD 

Kaţdé odvětví ekonomické produkce nese sebou nějaká rizika či výhody. Jelikoţ se Česká 

republika nachází na velmi výhodném zeměpisném teritoriu, potýká se naše republika 

s převozem nebezpečných látek kaţdodenně. Pro samotnou přepravu nebezpečných věcí je 

velmi důleţité dodrţovat bezpečné zásady, které jsou stanoveny zákonem nebo normou 

a nařízením. 

Získání základních informací o specifických vlastnostech jednotlivých nebezpečných věcí 

v případě krizové situace je nevyhnutelnou podmínkou pro úspěšnou zásahovou činnost při 

jejich likvidaci. Zdrojem informací a údajů o nebezpečných vlastnostech a účincích jednot-

livých nebezpečných věcí jsou různé firemní katalogy, tabulky, databáze a odborná litera-

tura, zákony a také dohoda o ADR. 

Bakalářská práce se bude zabývat přepravou nebezpečných látek. Do této kapitoly můţeme 

zahrnout jak legislativní normy, různé dohody týkající se ADR přeprav, ale také samotné 

rozdělení přeprav.  

Teoretická část rozebírá rozdělení látek dle ADR, dále také legislativní normy, které jsou 

nezbytné pro bezpečnost přepravy. Můţeme zde také zahrnout způsoby přepravy (silniční, 

ţelezniční, leteckou, říční a námořní), včetně přepravy nebezpečných látek v jednotlivých 

formách (kusová přeprava, přeprava tekutin, přeprava v cisterně, ve volně loţeném stavu 

a další způsoby přepravy). Současně zahrnuje bezpečnost přepravy a informační systémy, 

které se týkají bezpečnosti při přepravě nebezpečných věcí. 

Praktická část analyzuje Zlínský kraj a také ostatní menší okresy, které se v daném regionu 

nacházejí. Součástí bakalářské práce je vypracovaná SWOT analýza, která definuje silné 

a slabé stránky přepravy a současně hrozby regionu, ale také navrhuje vylepšení současné-

ho stavu. Poslední část praktické části obsahuje návrh na opatření, jak trasy aktualizovat 

a zmodernizovat, nebo jak vyuţívat lépe objízdné trasy, aby se přeprava nebezpečných 

věcí nedotkla větších měst, jako jsou Zlín, Vsetín, Kroměříţ, případně dalších měst či obcí.  
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 TEORETICKÁ ČÁST 
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1 CHARAKTERISTIKA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A JEJICH 

ROZDĚLENÍ PODLE ADR 

V dnešní době problematika nebezpečných látek a jejich převozu čím dál více nabývá ve 

společnosti na významu. Neustále je vyráběno markantní mnoţství látek nebezpečných jak 

pro člověka, tak pro ţivotní prostředí. Ty se pak expedují z továren do širokého okolí. Lát-

ky mohou mít mutagenní, toxické nebo karcinogenní účinky na veškeré ţivé organismy. 

Nutno však podotknout, ţe tyto látky se staly nedílnou součástí našich ţivotů.  

Současným trendem je uţívání nebezpečných látek zvyšovat, a to nejen v průmyslových 

oblastech, ale i v obchodní oblasti, včetně jejich přepravy a uskladnění. Právě při sklado-

vání, a hlavně při přepravě můţe dojít k úniku části zásilky, nebo v případě mimořádných 

situací i ztrátě celého nákladu. Ve většině případů je na vině právě člověk, a to jak svou 

nevědomostí, neznalostí, nedbalostí nebo porušením bezpečnostních protokolů. Ztrátám 

v dopravě je moţno zamezit důkladným proškolením, ve kterém budou zahrnuta bezpeč-

nostní rizika, důsledným hodnocením moţných rizik a zavedením preventivních opatření. 

Těmito metodami lze zvýšit prevenci a sníţit moţné následky nehody.  

Šenovský tvrdí, ţe pro práci s nebezpečnými látkami musíme znát základní informace. To 

znamená rozpoznat, o jakou látku se jedná, jak ji poznat pomocí grafického nebo jiného 

označení. Za látky nebezpečné povaţujeme ty látky, které představují jisté nebezpečí pro 

ţivé organismy nebo ţivotní prostředí. Jako nebezpečnou látku označujeme tu, která splňu-

je alespoň jednu z následujících vlastností [1]:  

 hořlavost; 

 výbušnost; 

 toxicita; 

 ţíravost; 

 škodlivost pro zdraví; 

 dráţdivost; 

 karcinogenita; 

 mutagenita; 
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 nebezpečnost pro ţivotní prostředí; 

 radioaktivita. 

Ministerstvo dopravy definuje nebezpečné látky jako látky, u kterých při špatné manipulaci 

nebo při nedodrţení pokynů od výrobce či haváriích nebo mimořádných událostech můţe 

vzniknout určité nebezpečí, jako například výbuch, hoření, vzplanutí, samozápal, vývin 

hořlavých plynů, únik radioaktivity, infekce, otrava nebo poleptání. Tyto nebezpečné látky 

pak mohou představovat přímé ohroţení lidských ţivotů nebo mít negativní dopad na ţi-

votní prostředí. Na druhou stranu je nutné zmínit, ţe nebezpečné látky jsou pro naši spo-

lečnost nezbytné. Mezi tyto látky zařazujeme i ty, které jsou běţně pouţívány 

v domácnostech, u kterých si lidé ani neuvědomují, ţe mohou být nebezpečné. Mezi tyto 

prostředky patří například ředidla, nátěrové barvy nebo benzín. Lidé musí vědět, s jakou 

látkou nakládají. Pro usnadnění jejich identifikace slouţí mezinárodní předpisy [2]. 

1.1 Přeprava nebezpečných věcí 

Přeprava nebezpečných věcí je z důvodu své závaţnosti velice podstatná. Z tohoto důvodu 

je upravena mezinárodními předpisy, které vycházejí ze Vzorových předpisů OSN 

(tzv. „oranţová kniha“). Níţe jsou uvedeny základní mezinárodní předpisy pro silniční, 

ţelezniční, říční, námořní a leteckou dopravu.  

Pro silniční přepravu nebezpečných věcí:  

„ADR“ European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods  

by Road – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí [3].  

Pro přepravu nebezpečných věcí po ţeleznici:  

„RID“ Reglement international concernant le transport des marchandies dangereuses par 

chemins de fer – Řád pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečného zboţí.  

Řád je přílohou č. 1 k jednotným právním předpisům pro smlouvu o mezinárodní ţeleznič-

ní přepravě zboţí (CIM), Úmluvy o mezinárodní ţelezniční přepravě – COTIF [3].  

Pro leteckou přepravu nebezpečných věcí:  

„ICAO“ Technické pokyny Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous 

Goods by Air, které doplňují přílohu č. 18 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním 

letectví (Chicago 1944), uveřejněné Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) 
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v Montrealu; DGR – Dangerous Goods Regulations, tj. předpisy pro přepravu nebezpeč-

ných věcí, vydává IATA [3].  

Pro říční přepravu: 

„ADNR“ Accord Europeén relativ au transport international des archandises dangereuses 

par navigation du Rhin. Pro přepravu po vnitrozemských vodních cestách platí dohoda 

ADN „Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských 

vodních cestách“. Jedním z důvodu vydání Dohody ADN bylo sjednocení předpisů vztahu-

jících se k přepravě nebezpečných věcí po řekách [3].  

Pro námořní přepravu nebezpečných věcí: 

„IMDG Code“ Předpisy pro mezinárodní námořní dopravu nebezpečných věcí (Interna-

tional Maritime Dangerous Goods Code) naplňující kapitolu VII, část A Mezinárodní 

úmluvy o bezpečnosti ţivota na moři – International Convention for the Safety of Life at 

Sea (SOLAS), vydané Mezinárodní námořní organizací (IMO), Londýn [3].   

1.2 Legislativní právní norma  

Bezpečná přeprava nebezpečných věcí je základní věc, která se opírá o samotné zákony, 

vyhlášky a jiné průvodní dokumenty, které jsou důleţitou součástí jak přepravy, tak 

i samotného chování lidí, kteří se problematikou zabývají. Důleţitou sloţkou je dobrá le-

gislativa. 

Právní normy upravující přepravu jsou například směrnice a nařízení EU, mezinárodní 

dohody, právní normy ČR, zákony ČR, nařízení vlády ČR a také vyhlášení ministerstev 

ČR, kdy důleţité je poznamenat, ţe co platí v mezinárodním měřítku, platí i pro vnitrostát-

ní dopravu. 

V rámci přepravy nebezpečných věcí zasahuje legislativa do řady oborů lidské činnosti, 

počínaje hodnocením vlastností chemikálií, konstrukce obalů, značení obalů, vystavování 

přepravních dokladů aţ po konstrukci vozidel a plavidel, povinnosti posádek atd. 

Dohoda ADR byla sjednána v Ţenevě dne 30. září 1957 pod záštitou Evropské hospodář-

ské komise Organizace spojených národů. Tato dohoda vstoupila v platnost dne 29. ledna 

1968 a tehdejší Československá socialistická republika k ní přistoupila v roce 1987. Povin-

nosti plynoucí z dohody ADR jsou začleněny v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 

který mimo jiné uvádí, ţe po silnici lze přepravovat pouze nebezpečné věci, které jsou 
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upraveny v dohodě ADR, a to za podmínek v ní stanovených. Ministerstvo dopravy můţe 

v souladu s dohodou ADR, za určitých podmínek povolit odchýlení od dohody ADR, 

avšak nejvýše na pět let. Toto se ovšem netýká přepravy radioaktivních věcí, která se řídí 

zvláštními právními předpisy [4]. 

Dohoda ADR upravuje způsob, jakým je moţné věci spadající do její působnosti přepra-

vovat, a normy, které jsou důleţité z hlediska bezpečnosti. Klasifikuje nebezpečné věci do 

jednotlivých tříd podle jejich nebezpečných vlastností, stanovuje podmínky jejich přepra-

vy, balení a značení. Předepisuje pouţívání a vyplňování potřebných dokladů, určuje poţa-

davky na balení kusu, dopravní prostředky, určuje povinnosti účastníků přepravy atd. Do-

hoda ADR obsahuje přílohy A a B, které jsou dále členěny do devíti částí [5, 6]. 

1.3 Platnost dohody ADR  

Dohoda o platnosti ADR se rozděluje na dvě části, a to na časovou a územní. 

Časová platnost dohody ADR se novelizuje kaţdý lichý rok a aktuální vydání a znění do-

hody je platné od 1. ledna 2017. Před tímto vydáním bylo platné vydání z 1. ledna 2015, 

1. ledna 2013 atd. Samotné vydávání nových knih nám poskytuje novější informace, zku-

šenosti a ponaučení. 

Územní platnost dohody ADR je závazná na území států, které k ní přistoupily. Těmito 

státy jsou: Albánie, Andora, Ázerbájdţán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bul-

harsko, ČR, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, 

Itálie, Kazachstán, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maďar-

sko, Makedonie, Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugal-

sko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádţikistán, Tunisko, 

Turecko a Ukrajina. [7] 

1.4 Třídění dle ADR 

Podle evropské dohody o přepravě nebezpečných látek se přepravované látky třídí do deví-

ti tříd. Některé z uvedených tříd se dále dělí na podtřídy, ze kterých lze odvodit i nebez-

pečnost látky. Ke kaţdé číselné kombinaci podtřídy je přiřazen symbol. Jedná se o bezpeč-

nostní značku ve tvaru čtverce postaveného na vrchol. Rozdělení tříd je dáno podle nebez-

pečnosti a podle toho, jaké jsou na přepravovanou látku kladeny poţadavky z hlediska 
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bezpečnosti pro nakládání s uvedenou látkou. Tato tabulka je povinným doplňkem k tabul-

ce s UN systémem. Musí jí být vybaveno kaţdé vozidlo přepravující uvedenou látku [3]. 

V ADR jsou následující třídy nebezpečných věcí, které jsou shrnuty níţe v tabulce.   

Tabulka 1: Třídění dle ADR 

Třída nebezpečnosti Název třídy 

1 Výbušné látky a předměty 

2 Plyny 

3 Hořlavé kapaliny 

4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecit-

livěné tuhé výbušné látky 

4.2 Samozápalné látky 

4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 

5.1 Látky podporující hoření 

5.2 Organické peroxidy 

6.1 Toxické látky 

6.2 Infekční látky 

7 Radioaktivní látky 

8 Ţíravé látky 

9 Jiné nebezpečné látky a předměty 

                                                          Zdroj: [3, úprava vlastní] 

Samotná specifikace, označení a účinky těchto látek, viz příloha P I této práce. 

1.5 Obalové skupiny 

Určité látky mohou být přiřazeny (pro účel balení) na základě svého stupně nebezpečnosti 

do obalových skupin. Tyto obalové skupiny, které vyjadřují nebezpečí, mají následující 

význam pro ADR přepravu:  
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Tabulka 2: Obalové skupiny 

OBALOVÁ SKUPINA MÍRA NEBEZPEČÍ PŘÍKLAD 

I LÁTKY S VYSOKÝM 

STUPNĚM NEBEZPEČÍ 

Amylalkohol 

II LÁTKY SE STŘEDNÍM 

STUPNĚM NEBEZPEČÍ 

Benzín 

III LÁTKY S MALÝM 

STUPNĚM NEBEZPEČÍ 

Nafta motorová 

           Zdroj: [3, úprava vlastní] 

Samotné obalové skupiny jsou přiřazeny látkám třídy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 a 9. Oba-

lová skupina vyjadřuje míru nebezpečí přepravované látky nebo předmětu.  

Kaţdá látka a předmět má přirazeno tzv. identifikační číslo látky, nebo více pouţívané UN 

číslo. UN číslo je čtyřmístné, začínající číslovkami: 0, 1, 2, 3. Jako příklad můţeme uvést 

námi asi nejznámější a nejvíce pouţívané – UN 1203 Benzín nebo UN 1202 Nafta motoro-

vá. 

Pro jednoznačnou identifikaci nebezpečné věci je nutné znát výše uvedené UN číslo, také 

číslo třídy a číslo obalové skupiny. 

UN číslo je vţdy uvedeno na zádrţném prostředku, tzn. na kusu, cisterně nebo kontejneru. 

UN číslo je také vţdy uváděno v přepravním dokladu, který je nezbytnou součástí přepravy 

nebezpečných věcí [3]. 
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2 ZPŮSOB PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO SILNICI 

Samotná dohoda o ADR umoţňuje trojí způsob přepravy nebezpečných věcí – přepravu 

v kusech, přepravu ve volně loţeném stavu a přepravu v cisterně.  

Je důleţité, ţe ve volně loţeném stavu a v cisternách lze přepravovat pouze látky, u kte-

rých je tato moţnost v dohodě o ADR povolena [3]. 

2.1 Přeprava v kusech  

Je-li nebezpečná věc přepravována zabalená, jedná se o přepravu v kusech. Kusová pře-

prava můţe realizována těmito způsoby:  

 uzavřená vozidla nebo uzavřené kontejnery; 

 

 v zaplachtovaných vozidlech nebo kontejnerech; 

 v nekrytých vozidlech nebo kontejnerech je loţná plocha tvořena plošinami, nebo 

je opatřena bočnicemi a zadním čelem. 

Obrázek 1: Uzavřené vozidlo. Zdroj: [3]. 

Obrázek 2: Kontejnerové vozidlo. Zdroj [3]. 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 19 

 

2.2 Přeprava ve volně loţeném stavu 

Zde se jedná hlavně o přepravu tuhých látek nebo předmětů, které jsou bez obalů vyhovu-

jících kusové přepravě ADR. Zde lze přepravovat nejen sypké látky jako např. kontamino-

vanou zeminu, ale také např. autobaterie volně poloţené na loţnou plochu vozidla. Náleţí 

sem samozřejmě i přeprava v kontejnerech pro volně loţené látky. V případě, ţe kontejner 

převáţí volně loţené nebezpečné věci, musí být na obou bočních stranách a na kaţdém 

konci označen bezpečnostními tabulkami a velkými bezpečnostními značkami [3] [16]. 

 

Obrázek 3: Označení kontejneru přepravujícího volně loţené nebezpečné věci Zdroj: [3]. 

2.3 Přeprava v cisterně 

Jednokomorové cisterny či vícekomorové cisterny, které převáţejí pouze jeden druh ne-

bezpečné věci, se označují bezpečnostními tabulkami s identifikačními čísly vpředu a vza-

du. Dále musí být označeny velkými bezpečnostními značkami na obou bočních stranách a 

na zadní straně vozidla [3]. 

 

Obrázek 4: Označení cisterny přepravující jeden druh nebezpečné věci. Zdroj: [3]. 

U vícekomorové cisterny, která převáţí různé látky v různých komorách, je nutné označit 

kaţdý bok komory oranţovou tabulkou s identifikačními čísly. Na přední a zadní části cis-

terny musí být umístěny prázdné oranţové tabulky. Na bok kaţdé komory je třeba umístit 
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velké bezpečnostní značky, vzadu musí být cisternové vozidlo označeno všemi pouţitými 

bezpečnostními značkami [3]. 

 

 Obrázek 5: Označení cisterny přepravující více druhů nebezpečných věcí. Zdroj: [3]. 

2.4 Ostatní dělení přepravy 

Jelikoţ se ustanovení dohody o ADR nevztahují na všechny typy přeprav, rozdělujeme je 

podle následujících kritérií: 

a) Omezené mnoţství – to znamená skupinový obal, coţ můţe být krabice s vnitřními 

obaly, které jsou uloţeny na paletách se smršťovací či průtaţnou fólií. Musí mít určitou 

maximální hmotnost. Zásilka musí být správně označena.  

 

Obrázek 6: Omezené mnoţství 

Zdroj: [3].  

 

b) Vyňaté mnoţství – kaţdý kus musí mít takovou velikost, aby jej bylo moţné označit 

značkou 100 × 100 mm. Maximální počet kusů na vozidle je 1 000 (v mililitrech pro kapa-

liny a plyny a pro tuhé látky v gramech). Vozidlo naloţené těmito zásilkami nemusí být 

označeno dle ADR. Přepravní doklad musí obsahovat prohlášení, kde je uvedeno, o jaké 

nebezpečné věci ve vyňatém mnoţství se jedná a musí obsahovat údaje o počtu kusů na 

vozidle. Patří zde například vnitřní obal (porcelán, sklo, plast, materiál), meziobal (ab-

sorpční-fixační materiál), vnější obal (dřevo, lepenka). 
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Obrázek 7: Vyňaté mnoţ-

ství. Zdroj: [3]. 

 

c) Podlimitní mnoţství – tato přeprava v podlimitním mnoţství se dle dohody ADR nazý-

vá: „Vynětí z platnosti pro mnoţství přepravovaná na jednu dopravní jednotku“. U této 

přepravy musí provedení obalů odpovídat určitému pokynu pro balení podle určitého UN 

čísla. Některé látky lze v podlimitním mnoţství přepravovat, a některé logicky ne. Do-

pravní jednotka musí být vybavena přepravním dokladem dle ADR 5.4.1 a musí být vyba-

vena alespoň jedním hasicím přístrojem s obsahem nejméně 2 kg suchého prášku, řidiči 

vozidel musí absolvovat školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí, ne-

bezpečné věci musí být baleny do schválených obalů dle ADR, dále značení a stav obalů 

musí odpovídat dohodě ADR, nebezpečné věci musí být řádně upevněny na loţné ploše, a 

také platí zákaz společné nakládky. Důleţité je připomenout, ţe všechny prázdné nevyčiš-

těné obaly se přepravují v podlimitním mnoţství. 

d) Bez vynětí platnosti – u této kategorie musí být vozidla označena oranţovými tabul-

kami, včetně bezpečnostních značek. 
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3 BEZPEČNOST PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ 

Bezpečnou přepravu nebezpečných věcí v nejširším slova smyslu chápeme jako jistotu, ţe 

uvaţovaný systém je zbaven všech moţných neţádoucích událostí a jevů. Je to jistota, ţe 

nemůţe nastat nehoda, poţár, výbuch, havárie anebo jiná mimořádná událost. 

Z hlediska bezpečnosti přepravy je moţné nebezpečné věci členit do tří kategorií, a to zbo-

ţí, které je: 

 všeobecně povolené na přepravu (splňuje všechna ustanovení předpisů z hlediska 

bezpečnosti přepravy); 

 moţné přepravit jen za zvláštních opatření;  

 z dopravy úplně vyloučené. 

Nehody v rámci silniční dopravy nebezpečných věcí mohou být spojeny s:  

 lidským faktorem (85 %); 

 selháním techniky (5 %); 

 ostatními faktory (10 %). 

Proto je velice důleţité dodrţovat dopravní omezení, která se vztahují na přepravu nebez-

pečných látek. Pro názornou ukázku je přiloţena tabulka, která souvisí s nehodovostí a 

nedodrţováním předpisů, kdy dopravci nerespektují omezení. 
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    Tabulka 3: Nehodový stav v oblasti dopravy 

 

                                 Zdroj: [vlastní] 

3.1 Bezpečná technologie přepravy 

Tato kategorie zahrnuje celou řadu opatření, která je potřebné z hlediska bezpečnosti pře-

pravy vykonat. Mezi některé faktory ovlivňující bezpečnost přepravy nebezpečných věcí, 

a tím i moţnost předcházení vzniku nehod, případně jejich minimalizace, patří: 

 výběr vhodných osob a jejich kvalitní odborná příprava; 

 zodpovědné plnění stanovených povinností; 

 technický stav dopravních prostředků a případný způsob jejich označení; 

 úplnost a kvalita zpracované dokumentace; 

 pouţití správné manipulace při nakládání a překládání nebezpečných věcí; 

 havarijní vybavení dopravních prostředků přepravujících nebezpečné věci (je mi-

nimální). 
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Důleţité je poznamenat, ţe přeprava nebezpečných věcí se nedá vyloučit z provozu, neboť 

je tak rozvinutá a spojená s ekonomikou, ţe by to mohlo mít katastrofální následky jak pro 

ekonomiky států, tak pro samotné obyvatelstvo. Důleţité pro bezpečnost v provozu jsou 

samotné kontroly, které nejvíce vykonává policie, a v rámci EU je zaveden jednotný sys-

tém kontrol, které mají zvýšit bezpečnost přepravy nebezpečného zboţí. 

3.2 Obaly 

Nebezpečné věci mohou být přepravovány, respektive ukládány jen do obalů, které jsou 

k tomuto účelu určeny. Obal je definován jako obalový prostředek nebo soubor prostředků 

zabezpečujících ochranu výrobku před poškozením, zabraňujících škodám, které by mohly 

výrobky způsobit, umoţňujících oběh výrobků a usnadňujících jejich spotřebu. Vzhledem 

ke specifickým vlastnostem nebezpečných věcí lze při jejich balení pouţívat různé od-

zkoušené a schválené sériově vyráběné obaly.  

Z hlediska distribučního řetězce plní obal následující funkce: 

 informační; 

 ochranná; 

 dopravní; 

 skladovací; 

 manipulační. 

Kaţdý obal, který se pouţívá na přepravu nebezpečných věcí, musí být podrobený zkouš-

kám, které se provádějí volným pádem, stahováním nebo vnitřním pneumatickým a hyd-

raulickým přetlakem. Tyto zkoušky provádí výrobce předtím, neţ samotný obal uvede na 

trh. 

Nápisy a bezpečnostní značky na obalech musí být zřetelné, viditelné, čitelné a odolné vůči 

vlivu povětrnostních podmínek, a to bez podstatného zhoršení jejich čitelnosti. 

3.3 Dopravní omezení pro přepravu 

Jak je jiţ známo, tak pro Českou republiku platí omezení pro vozidla nad 7,5 t a pro vozi-

dla s přívěsy nad 3,5 t, kdy tyto dopravní jednotky nesmí vyuţít dálnice a také silnice první 

třídy. Převáţně se jedná o prázdninové termíny.  
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Tato situace komplikuje dopravcům podnikání, a proto neváhají vyuţít i silnice, na kterých 

by se nemělo vyskytovat ţádné nebezpečné zboţí nebo věc.  

3.3.1 Průjezd tunelem 

Samostatnou kategorií jsou průjezdy tunelem, jelikoţ se jedná o velmi rizikové místo, kde 

můţe nebezpečná věc způsobit fatální následky. 

Přeprava nebezpečných věcí se řídí při průjezdech tunelem hlavně zákazovou značkou 

B18, která zakazuje vjezd dopravní jednotky, která převáţí nebezpečnou věc. Kdyţ se 

značka nevyskytuje, je důleţité dbát těchto pokynů:  

 mít dostatečné mnoţství pohonných hmot; 

 rozsvítit potkávací světla vozidla; 

 sledovat v autorádiu dopravní informace týkající se cesty, kterou se dopravní jed-

notka vydává; 

 dodrţovat minimální vzdálenost od předchozího vozidla; 

 dodrţovat předepsané rychlosti; 

 neotáčet se, necouvat a nezastavovat, není-li to nutné [6, 7]. 

Důleţité je uvědomit si, ţe kaţdý stát si pravidla můţe upravit podle svého uváţení, a pro-

to je důleţité sledovat dopravní předpisy a značky země, do které se chystáme danou věc 

převáţet. 

Kaţdý tunel má svou specifikaci a musí se zohlednit, ţe kdyţ se zakáţe vjezd vozidel pře-

pravujících nebezpečnou věc, tak tato příkazová značka nebo signál musí být umístěny na 

takovém místě, kde je ještě moţnost vyuţití alternativní trasy. V České republice zodpoví-

dá za značení omezení Ředitelství silnic a dálnic ČR [7, 8]. 

Stavební provedení tunelu je další důleţitou sloţkou, ve které účastník silničního provozu 

můţe vidět, ţe například značka tunelu „A“ je nový tunel, který by měl obsahovat všechny 

moderní prvky a například označení tunelu „E“ je konstrukčně starší tunel, který nemá 

zcela dostačující bezpečnostní prvky. Z tohoto plyne, ţe v tunelu typu „A“ je větší pravdě-

podobnost, ţe můţeme s nebezpečnou látkou projet, a v tunelu typu „E“ je větší ohroţení, 

ať z důvodu poţáru, výbuchu nebo úniku těkavé toxické látky [9, 10]. 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 26 

 

4 INFORMAČNÍ A DOPRAVNÍ SYSTÉMY  

Moderní dopravní firma se dnes neobejde bez kvalitního a účelného informačního systému. 

Aktuální dopravní informace jsou získávány taktéţ z externích systémů: Policie ČR, 

Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná sluţba, silniční správní úřady všech 

úrovní, obecní a městské policie, Český hydrometeorologický ústav, řídicí systémy tunelů 

a mnoho dalších [11]. 

4.1 Dopravní informační systém DOK 

DOK je informační systém, jehoţ hlavním úkolem je podpora vybraných činností v oblasti 

krizových situací v dopravě. Tento celostátní informační systém slouţí pro záchranné a 

likvidační práce v oblasti zdrojů nebezpečí v dopravě [12]. 

Systém vyvinula firma WAK System, spol. s r. o. podle zadání odboru Ministerstva dopra-

vy České republiky [12]. 

Informační systém je rozdělen na veřejně přístupnou část a část pro registrované uţivatele. 

Veřejně přístupná část slouţí k vyhledávání informací v databázi nebezpečných látek a 

odpadů, k získávání přehledu ekologických havárií či k nahlédnutí do aktuálních legisla-

tivních předpisů a zákonů široké veřejnosti. Část pro registrované uţivatele jiţ poskytuje 

konkrétní databázi nebezpečných látek, co se smí převáţet bez povolení a na povolení a 

další uţitečné informace. Důleţité je poznamenat, ţe informační systém neslouţí jenom 

pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, ale také po ţeleznici [12]. 

4.2 TRINS – Transportní informační a nehodový systém 

Tento systém byl vynalezen, aby vypomáhal při nehodách spojených s přepravou nebez-

pečných látek, je dobrovolně zabezpečován členskými organizacemi Svazu chemického 

průmyslu České republiky na základě Dohody mezi GŘ HZS ČR a Svazu chemického 

průmyslu (SCHP ČR) uzavřené v roce 1996 [13, 16, 17]. 

Na plnění Dohody TRINS se podílí 22 členských společností. Dohoda TRINS od počátku 

představuje jistotu pro zasahující jednotky poţární ochrany při zásazích s výskytem nebez-

pečných látek. Zahrnuje pomoc specialistů, mezi kterou patří telefonická pomoc, ale také 

pomoc na místě události, kdy jednotky HZS vyuţívají systém jen u dopravních nehod, při 

kterých došlo k únikům nebezpečných látek [13, 16, 17]. 
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4.3 Aplikace Classific 

Samotná aplikace se zabývá snadným převodem a zařazením věci, podle dohody o silniční 

přepravě nebezpečných věcí. Tato aplikace je určena pro firmy nebo organizace, které se 

zabývají tvorbou bezpečnostních listů nebo samotnou přepravou nebezpečných věcí dle 

ADR. Aplikace je zaloţena a zabývá se hlavně tematikou, která minimalizuje chyby a ne-

přesnosti v bezpečnostních listech a také v celém procesu přepravy nebezpečných věcí [16, 

17]. 

4.4 Program ADRem 

Jak jiţ vyplývá z názvu programu, můţeme si všichni představit, co bude program předsta-

vovat. ADRem zpracovává všechny změny, které jsou uvedeny v dohodě o ADR, a tím 

umoţňuje jednoduše zjistit veškeré informace týkající se přepravy nebezpečných věcí po 

pozemní komunikaci [16, 17]. 

4.5 Program MEDIS – ALARM 

Tato databáze nebezpečných látek obsahuje podrobné údaje o klasifikaci a vlastnostech 

více neţ 10 000 nebezpečných látek. Důleţité je poznamenat, ţe databáze poukazuje na to, 

jak vybranou látku skladovat a přepravovat, jaké pouţívat způsoby hašení, dále právní 

předpisy a v neposlední řadě první pomoc a samotné zdravotní ošetření při styku 

s nebezpečnou látkou [16, 17]. 
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5 CÍLE A VĚDECKÉ METODY 

Cílem této bakalářské práce je navrţení bezpečnějších tras, týkajících se přepravy nebez-

pečných látek, následně ze získaných a dostupných zdrojů provést SWOT analýzu a po 

zjištění nedostatků vypracovat návrhová opatření ke zlepšení aktuální situace ve Zlínském 

kraji. 

Vědecké metody pouţité v bakalářské práci: 

 z rešerše literatury vypracovat teoretickou část; 

 popis současného stavu regionu v praktické části; 

 analýza – na základě popisu současného stavu byla vypracována analýza pomocí 

nástroje SWOT analýza, díky které byly zjištěny klady a nedostatky v přepravě; 

 syntéza  – metoda seskládání získaných informací v jeden celek. Z pouţité literatu-

ry a internetových zdrojů byla vypracována teoretická část. Z osobního pozorování, 

ze znalostí získaných po dobu studia, informací poskytnutých od zaměstnanců spo-

lečnosti a internetových zdrojů byla zpracována praktická část. 
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6 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V ČR 

Samotná poloha České republiky je v přepravě významnou a přirozenou křiţovatkou ev-

ropských cest, o čemţ svědčí poloha státu, intenzita provozu a také podnikatelské záměry 

jednotlivých podniků. Ministerstvo dopravy ČR zpracovává kaţdý rok přehlednou a důle-

ţitou statistiku o přepravních tocích, které se nejvíce vyuţívají. V této statistice můţeme 

najít jak převoz zvířat, tak také převoz ovoce a zeleniny, ale také zde najdeme statistiku 

přepravy nebezpečných věcí. V České republice je silniční přeprava nejdůleţitější pro 

přemístění určitého zboţí nebo věci, jelikoţ se nachází v polohách, kde se jiná přeprava 

nemůţe téměř vůbec vyskytovat. Mimo silniční přepravu můţeme také vzpomenout ţelez-

niční přepravu a v neposlední řadě nejméně vyuţívanou přepravu říční.  

I kdyţ má ČR velmi výhodnou polohu pro různé formy přeprav a různé druhy zboţí, není 

tato přeprava vţdy dostatečně bezpečná. Přeprava nebezpečných věcí můţe mít fatální ná-

sledky, a to hlavně tam, kde dochází ke kříţení dopravních cest se zalidněnými oblastmi, 

a také tam, kde hustota dopravy dosahuje aţ neúnosných parametrů dopravy, jako jsou 

například dálnice nebo silnice 1. třídy. Vzhledem k těmto poznatkům je důleţité přepravě 

nebezpečných věcí věnovat pozornost a snaţit se eliminovat mimořádné události, které 

jsou spojené s přepravou nebezpečné látky, ale také s obyčejnou přepravou věcí.  

Ze samotných evropských analýz vyplývá, ţe silniční přeprava nebezpečných věcí činí 

10˗15 % z celkového objemu silniční nákladní dopravy. Z tohoto důvodu je třeba provádět 

pravidelné silniční kontroly, protoţe bylo zjištěno, ţe u celkových cca 3 000 kontrolova-

ných vozidel se objevilo u 350 jednotek alespoň jedno porušení samotné dohody ADR. 

Můţeme také dokázat, ţe dopravci samotné řidiče nutí porušovat zákon i za cenu toho, ţe 

ohroţují bezpečnost řidiče, i za cenu toho, ţe jim za to hrozí nemalé sankce. Z toho důvodu 

mohou být řidiči ve stresu a tím pádem se dopouštějí více chyb, které mohou vést 

k dopravní nehodě nebo úniku nebezpečné látky. Je zřejmé, ţe systém sledování a dohle-

dávání vozidel by byl důleţitým a zásadním krokem ke zlepšení bezpečnosti na silnicích. 

6.1 Nehody  

Většina nehod vzniká z nepozornosti řidiče, mezi které patří únava řidiče, hustota dopravy, 

ale také tlak ze strany zaměstnavatele. U přepravy nebezpečných věcí je největším rizikem 

únik nebezpečné látky, tedy její nekontrolovatelné šíření do okolí, které vzniklo například 
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uvolněním nějaké látky, dopravní nehodou, ale také teroristickým útokem nebo poruchou 

dopravního prostředku.  

Nejvíce se nehodovost vyskytuje u kapalin, protoţe toto odvětví v přepravě vyţaduje vy-

soké nároky jak na řidiče, mezi které patří sloţitější školení a vyšší cena za kurz, tak také 

na zaměstnavatele, který můţe vést přepravu také nelegálním způsobem. 

Ve Zlínském kraji se ţádný významný únik nebo nějaká větší nehoda s nebezpečnou lát-

kou prakticky nevyskytly. Můţeme však podotknout, ţe Zlínský kraj je jedním z krajů nej-

více zatíţených nebezpečnými látkami, které vypouští karcinogenní a potenciálně karcino-

genní látky do ovzduší, a tím pádem je Zlínský kraj ohroţenou oblastí, jelikoţ vývoz a 

dovoz nebezpečných látek je prakticky na kaţdodenním pořádku. 

6.2 Podniky produkující nebezpečné věci ve Zlínském kraji 

Zlínský kraj má průmysl koncentrovaný ve větších městech. Jsou to především malé 

a střední podniky, které zaměstnávají 43,6 % pracujících lidí, coţ při porovnání s ostatními 

kraji je nejvíce v celé republice. Z toho plyne, ţe ve Zlínském kraji je velká průmyslová 

tradice, podpořená například koncernem obuvnictví Baťa, kteráţto značka je známá po 

celém světě. Co se týče velikosti podniků, pak je zajímavostí skutečnost, ţe při celorepub-

likovém srovnání vykazuje Zlínský kraj nejvyšší podíl malých podniků. Důleţitým odvět-

vím ve Zlínském kraji je strojírenství, v němţ podniká 29,8 % firem. Z trţního hlediska je 

nejvýznamnější gumárenský a plastikářský průmysl, ty jsou následovány kovodělným, 

chemickým, strojírenským a potravinářským průmyslem. V neposlední řadě musíme zmí-

nit i výrobu motorových vozidel [18]. 

Mezi distributory nebezpečných látek můţeme zařadit průmyslové subjekty jako ČEPRO, 

a. s., INDET Safety Systems, a. s., DEZA, a. s., ZEVETA Bojkovice, a. s. nebo STV 

Group, a. s. 

6.3 ČEPRO, a. s. 

ČEPRO, a. s. zajišťuje především přepravu, skladování a prodej ropných produktů. Je 

dvorním distributorem čerpacích stanic, jako jsou například EuroOil, Benzina a mnoho 

dalších čerpacích stanic, které se nacházejí nejen ve Zlínském kraji, ale také v celé České 

republice. Tato společnost můţe znamenat pro kraj velké i malé nebezpečí. Vţdyť jen malá 

chyba při přepravě pohonných hmot, můţe mít fatální následky a my se s ní setkáváme 

kaţdodenně [19]. 
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6.4 INDET Safety Systems, a. s. 

INDET Safety Systems, a. s. se zabývá výrobou pyrotechnických iniciátorů a generátorů 

plynu pro moduly pasivní ochrany v automobilech, to znamená předpínače bezpečnostních 

pásů a inflátory airbagů. Navazuje na tradici výroby průmyslové pyrotechniky ve Vsetíně. 

Společnost se označuje zkráceně ISS, a kdyţ chceme převáţet výrobky od této společnosti, 

musíme vykonávat přepravu plně dle ADR [20]. 

6.5 DEZA, a. s. 

Společnost se sídlem ve Valašském Meziříčí je výrobcem aromatických uhlovodíků a dal-

ších chemických látek s téměř 120letou tradicí. Rozsahem svého výrobního programu patří 

mezi významné chemické podniky v koncernu Agrofert a také významného zaměstnavate-

le v regionu. Akciová společnost zpracovává černouhelný dehet a surový benzol, vedlejší 

produkty z koksování uhlí, ze kterých vyrábí celou řadu produktů s širokým uplatněním. 

Můţeme tedy říct, ţe se snaţí zlepšit hospodaření s energiemi [21]. 

Dle autorova názoru patří tato organizace mezi největší nebezpečí, která mohou samotný 

kraj ohrozit. Určitě zde můţeme jmenovat i jiné organizace, které se nacházejí na území 

kraje, ale to není tématem práce. 

 

          Obrázek 8: Ukázka polohy konkrétních podniků. Zdroj: [9]. 
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7 ZLÍNSKÝ KRAJ 

Zlínský kraj se nachází ve východní části České republiky. Kraj sousedí s Jihomoravským 

krajem, Olomouckým a v neposlední řadě s Moravskoslezským krajem. Zlínský kraj je 

důleţitou spojkou se Slovenskem, kdy naše státní hranice navazuje přímo na slovenskou. 

Do kraje náleţí okresy Vsetín, Kroměříţ, Uherské Hradiště, Zlín. Poloha kraje je viditelná 

na níţe uvedeném obrázku, který je do práce pro názornost vloţen.  

 

 

                                   Obrázek 9: Rozdělení krajů. Zdroj: [9]. 

7.1 Silniční uzly v kraji  

Kraj upravuje celkem 1 767 km silnic II. a III. třídy včetně 714 mostů a mostků, které jsou 

jejich součástmi. Silnice I. třídy a dálnice jsou v gesci Ředitelství silnic a dálnic ČR. Kro-

mě toho kraj zajišťuje veřejnou dopravu pro své obyvatele a ve spolupráci se společností 

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje navrhuje jízdní řády a postupně buduje sys-

tém veřejné dopravy tak, aby byla zaručena jeho maximální moţná efektivita, návaznost 

spojů i další parametry pohodlného cestování [22]. 

Pro lepší orientaci je vloţen obrázek, kde můţeme přehledně vidět, které úseky jsou ne-

bezpečné, tedy kterým by se měla přeprava nebezpečných věcí vyhýbat, a které jsou nao-

pak průjezdné a dají se vyuţívat jak pro bezpečnou, tak i kvalitní a rychlou přepravu. 
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  Obrázek 10: Problémové úseky Zlínský kraj Zdroj: [17]. 

7.2 Zlín 

Pro názornou ukázku si vezmeme krajské město Zlín. Město Zlín se mezi nejnebezpečněj-

šími městy v zemi pohybuje několik let po sobě, coţ nebude náhoda. A z letošního 12. 

místa mezi krajskými městy uţ prakticky nemá kam klesat. Městu samozřejmě nepomáhá, 

ţe hlavní tah vede skrze něj jako jediná dlouhá a rovná silnice. Město má prostě smůlu, ţe 

hlavní tah vede přímo centrem tohoto města. Šance, ţe doprava ve Zlíně se zásadně změní, 

je opravdu malá, obchvat není kudy stavět, protoţe město svírají zastavěná úbočí kopců a 

od tranzitní dopravy můţe městu ulevit snad jen silnice R/49, bude-li dostavěná aţ na hra-

nice se Slovenskem. Samozřejmostí je, ţe všechno potřebuje své stavební povolení, a proto 

je otázkou, zda se této silnice ještě dočkáme, protoţe zde by měl únik nebo nehoda 

s nebezpečnou látkou nedozírné následky a mnoho obyvatel města by mohlo zemřít. 

 

 Obrázek 11: Dopravní síť Zlín. Zdroj: [vlastní] 
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7.3 Kroměříţ  

Situace v tomto městě není natolik kritická, jak se zdá být v krajském městě Zlíně nebo 

v okolí Uherského Hradiště. Zde můţeme označit za kritickou silnici D55, která vede 

z krajského města Zlína do Kroměříţe a dále navazuje na dálnici, která vede směrem do 

Prahy a Brna a také navazuje na silnici hlavního tahu do Olomouce či Ostravy. Na silnicích 

1. tříd a dálnicích řada řidičů riskantně předjíţdí a ohroţuje sebe i ostatní dopravní jednot-

ky, které mohou převáţet například nebezpečné předměty nebo látky. 

 

Obrázek 12: Dopravní síť Kroměříţ Zdroj: [vlast-

ní] 

7.4 Uherské Hradiště 

Tento okres se zdá být jako nejnebezpečnější v celém kraji. Můţeme říct, ţe pro řidiče ve 

Zlínském kraji je nejvíce nebezpečná silnice I/50 poblíţ Starých Hutí na Uherskohra-

dišťsku. Autor můţe z vlastní zkušenosti potvrdit, ţe nehody, které se vyskytují v okolí 

tzv. Buchlovských hor, jsou více neţ časté. Jestliţe mluvíme o této silnici, která se vyzna-

čuje mnoţstvím zatáček a dlouhým stoupáním a klesáním, tak je podstatné, ţe tuto silnici 

si pro své jízdy oblíbili především motorkáři, kteří ohroţují také přepravu nebezpečných 

věcí svou neopatrnou jízdou. Na této silnici je hlavní příčinou nehodovosti nedodrţování 

pravidel silničního provozu, protoţe se jedná o přehledný a dlouhý úsek. Pro zvýšení bez-

pečnosti je nutné zavést pravidelné kontroly, které vykonává Policie ČR, dále můţeme 

zvýšit bezpečnost například tím, ţe zakáţeme vjezd dopravcům, kteří vezou vysoce nebez-

pečné věci. Samozřejmostí je, ţe policisté se snaţí kontroly zvyšovat, ovšem nemohou být 

všude a samotná zodpovědnost je stále na řidičích. 
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Obrázek 13: Dopravní síť Uherské Hradiště Zdroj: 

[vlastní] 

7.5 Vsetín 

Okres Vsetín si z měst Zlínského kraje vede z hlediska bezpečnosti silničního provozu 

nejlépe. Okres se snaţí intenzivně angaţovat v přípravách a finančním zabezpečení ade-

kvátní silniční sítě. Mezi priority města by mělo patřit v prvé řadě dokončení důleţité spoj-

nice Vsetína a Valašského Meziříčí – silnice I/57 a její napojení na dálnice D48 Palačov a 

D49 Pozděchov, protoţe tato silnice by městům Valašské Meziříčí a Vsetín výrazně vy-

pomohla. V minulých letech došlo k významnému zvýšení plynulosti silničního provozu a 

zklidnění centra díky realizaci kruhových objezdů, které byly nezbytnou součástí pro ply-

nulost provozu. 

 

Obrázek 14: Dopravní síť Vsetín Zdroj: [vlastní]  
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8 ANALÝZA SWOT NÁKLADNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY 

Jako nástroj analýzy současného stavu dopravy ve Zlínském kraji byla pouţita metoda 

tzv. SWOT a vlastní pozorování z praxe. SWOT analýza je hojně vyuţívána univerzální 

analytická technika, které se pouţívá pro vyhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovliv-

ňujících úspěšnost záměru. Jejím autorem je Albert Humphrey, který na tento systém přišel 

v šedesátých letech 20. století. SWOT je akronym počátečních písmen anglických názvů. 

 Strengths – silné stránky; 

 Weaknesses – slabé stránky; 

 Opportunities – příleţitosti; 

 Threats – hrozby [15]. 

Tato metoda byla pouţita při vyhodnocování nynější situace v nákladní dopravě ADR ve 

Zlínském kraji. Cílem této analýzy bylo vyhodnotit současnou situaci a navrhnout opatření 

pro zlepšení bezpečnosti, zda je nutno eliminovat či omezit slabé stránky tím, ţe například 

budou zvoleny lepší trasy přepravy ADR. 

8.1.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky Zlínského kraje se můţe řadit velmi dobrá strategická poloha. Česká 

republika je „srdcem Evropy“, a proto jako tranzitní uzel evropské dopravy má velmi dob-

ré finanční ohodnocení jak v dotacích, tak ministerstvem dopravy, které má na tuto oblast 

přidělen ve státním rozpočtu vţdy značný podíl. Tato strategická poloha nahrává ekono-

mické situaci, a proto zde můţeme vidět mnoho spedičních firem.  

Další silnou stránkou můţe být silniční infrastruktura. Nově vybudovaná dálnice D55 pro-

pojila krajské město Zlín s dálnicí D1. Tato nová trasa propojila Zlínský kraj s hlavním 

tahem České republiky a řidiči kamionů se mohou pohodlně pohybovat po dvouproudé 

silnici aţ do Polska. 

Nově přeorganizovaná silnice 49 druhé třídy značně zrychlila provoz směrem na Sloven-

sko. Kamióny uţ nemusejí projíţdět přes všechny obce, silnice se narovnala a nejproble-

matičtější úsek ve vesnici Lhotsko, kterou delší soupravy musely projíţdět, se jiţ objíţdí. 

V poslední řadě je nutno vzpomenout dobře vyřešené obchvaty měst Vsetín, Uherského 

Hradiště a Uherský Brod. 
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8.1.2 Slabé stránky 

V první řadě mezi slabé stránky je nutno zařadit málo parkovacích míst a odpočívadel pro 

nákladní vozy. Z toho pak plyne nedodrţování silničních předpisů, které vedou k moţným 

pokutám. 

Další slabou stránkou můţe být přetěţování silnic druhé třídy, jelikoţ pouţívané trasy ná-

kladních vozidel bývají přetěţovány a nejsou opravovány v dostatečném mnoţství. Nekva-

lita silnice se můţe projevit ve zhoršené kvalitě řízení vozidla, a to můţe vést k dopravním 

nehodám, které u přepravy nebezpečných látek určitě nechceme. 

Mezi další slabé stránky lze řadit pomalý výkup pozemků a stavbu nových silnic a obchva-

tů. Například dvouproudová silnice Vsetín – Valašské Meziříčí je naplánována jiţ celou 

dekádu, a zatím je hotov pouze jeden úsek ze čtyř. Největším problémem je určitě „ucpa-

nost“ Zlína. Dvouproudová silnice se spoustou semaforů rozhodně neprospívá klidnému 

provozu, a to hlavně v dopravní špičce. 

Dalším z faktorů můţe být pouţívání vozidel, které nesplňují emisní normy, a tím pádem 

ničí ţivotní prostředí víc, neţ je nutné. To můţe také přispět k horšímu zdravotnímu stavu 

obyvatel a tím i niţší ţivotní kvalitě a doţitému věku. 

8.1.3 Příleţitosti 

Mezi příleţitosti lze zařadit stavbu obchvatů větších měst, které by výrazně přispěly 

k rychlosti provozu jak ve městě, tak mimo město. Zároveň by se docílilo rozprostření do-

pravy na více silnic, tudíţ k rychlosti by mohla být přidána ještě plynulost provozu. Další 

výhodou obchvatů by mohlo být zlepšení ovzduší ve městech. 

Další příleţitostí je získávání peněz na rekonstrukce a opravy silnic druhé třídy. To by 

mohlo výrazně pomoct dopravě obzvláště v nepřehledných a nebezpečných úsecích. 

Mezi další příleţitosti můţeme řadit zvýšení přenosu ţivého obrazu na dispečink pomocí 

dopravních kamer, které mohou varovat o dopravní situaci, popřípadě poskytnout bezpeč-

nostním sloţkám hrubé informace o dané situaci. Totéţ by mohlo pomoci k odklonění do-

pravy pomocí rádiových vln. 

V neposlední řadě mezi příleţitosti můţeme zahrnout stavbu protihlukových stěn, které 

zvyšují komfort ţivota lidí ve městech a na vesnicích. Protihlukové stěny zároveň mohou 

zamezit úniku tekuté nebezpečné látky z oblasti silnice a poté s ní můţeme snadněji zachá-

zet při vzniklém úniku. 
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V poslední řadě mezi příleţitosti můţeme zařadit moţnost výstavby dálnic a silnic pro mo-

torová vozidla, coţ by výrazně zvýšilo průjezdnost měst a urychlilo dopravu. 

8.1.4 Hrozby 

Mezi hrozby patří zdlouhavé vykupování pozemků pro případné nové stavby a sloţitá 

právní úprava při vyvlastňování. To vede k prodluţování termínu staveb, coţ vede 

k finančnímu prodraţení. 

Mezi další hrozby lze zařadit nedostatek financí na rekonstrukci, opravy a údrţbu stávají-

cích silnic, coţ by znamenalo zhoršení podmínek pro řidiče a zároveň zvyšování nebez-

pečnosti při dopravě, zejména kvůli přetěţování silnic vozy nad 3,5 tuny. 

Přetěţování dopravních cest vede k rychlejšímu znehodnocování vozovky, a to má násled-

ně vliv na zpomalení jízdy, coţ vede k hustšímu provozu. Hustější provoz můţe vést 

ke zvýšenému počtu dopravních nehod. 

Další hrozbou je vybrání nejlevnější nabídky pro výstavbu silnice, coţ můţe vést ke špat-

nému stavu silnice ihned po jejím zprovoznění, to pak úzce souvisí s hustotou dopravy, 

která musí být odváděna jinam, protoţe takovéto silnice pak musí být uzavírány a opravo-

vány. 

V poslední řadě můţe jako hrozba být vnímán vliv na ţivotní prostředí. To bývá jeden 

z faktorů při stěhování obyvatel a můţe to kraj ekonomicky poloţit, jelikoţ nebude dosta-

tek zaměstnanců do firem, a to můţe vést k poklesu kvality ţivota lidí v regionu. 

8.2 Vyhodnocení SWOT analýzy  

SWOT analýza má za úkol shrnout silné stránky, slabé stránky, příleţitosti a hrozby do 

přehledných tabulek, které zajistí její srozumitelnost. 

V první tabulce je shrnutí všech čtyř okruhů, které jsou rozepsány výše. Důleţité je říct, ţe 

SWOT analýza si zakládá především na silných a slabých stránkách, ale také na příleţitos-

tech a hrozbách. Tyto okruhy se dělí na vnitřní a vnější prostředí, jak můţeme vidět níţe 

v tabulce. 
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  Tabulka 4: SWOT analýza dopravy ve Zlínském kraji 

 

   Zdroj: [vlastní] 

U stránek silných je pouţita stupnice kladná s hodnotami 1 aţ 5, kde 1 je nejmenší spoko-

jenost a k 5 to jde vzestupně. U slabých stránek je to naopak. Stupnice je -1 aţ -5, kde -1 je 

nejniţší nespokojenost, která narůstá aţ do -5. V dalším sloupci je váha prvku, tedy vý-

znamnost poloţky v dané kategorii. Součet vah musí být roven 1. 

Výsledné číslo určuje výhodnost dané problematiky. Čím kladnější číslo, tím výhodnější 

poloţka, čím zápornější, tím nevýhodnější situace. 

Z vlastní tabulky výše bylo vyhodnoceno, ţe dopravní situace v našem kraji je poměrně 

výhodná, a proto je nutno rozšířit rozvoj silných stránek a eliminovat slabé stránky a 

hrozby. 

Z tabulky níţe lze usoudit, ţe dle subjektivního názoru silné stránky převyšují stránky sla-

bé a příleţitosti mají větší hodnotu neţ hrozby. Z toho plyne, ţe by bylo vhodné investovat 

do infrastruktury a rozšiřovat spediční dopravu. 

Silné stránky Slabé stránky

Velmi dobrá strategická poloha Málo parkovacích míst a odpočívadel

Propojení dálnice D55 s dálnicí D1 Přetěžování silnic druhé třídy

Zkrácení silnice 49 vedoucí na Slovensko Pomalý výkup pozemků a stavba obchvatů

Obchvaty měst Vsetín, Uherský Brod a Uh. Hradiště Neplnění emisních norem vozidel

Příležitosti Hrozby

Stavba obchvatů velkých měst Prodlužování termínu staveb, kvůli výkupu pozemků

Získávání peněz na opravy silnic druhé třídy Nedostatek financí na opravy silnic

Přehled o dopravě pomocí kamerového systému Hustý provoz, z důvodu špatné kvality silnic

Stavba protihlukových stěn Vybrání nekvalitní nejlevnější nabídky na stavbu

Výstavba dálnic a silnic pro motorová vozidla Vliv na životní prostředí
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Tabulka 5: Vlastní vyhodnocení SWOT analýzy 

 

         Zdroj: [vlastní] 
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9 NÁVRHY NOVÝCH TRAS KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI 

Pro zvýšení bezpečnosti je moţné udělat hned několik na sobě nezávislých aktivit. 

Nejdůleţitější je vţdy vlastní chování, výchova k bezpečnému chování a správnému řešení 

dopravních situací. Určitě existuje mnoho způsobů jak předejít lidské chybovosti na 

cestách, avšak důleţité je poznamenat, ţe jen samotné zákony, vyhlášky nebo předpisy 

tento lidský faktor neovlivní. Ve většině lidských selhání hraje roli únava, která má za 

následek neúplné soustředění na samotnou jízdu, kterou řidič v daný okamţik vykonává. 

Dále můţeme vzpomenout, ţe dopravci nutí své zaměstnance, aby porušovali pravidla 

týkající se přepravy za vidinou většího zisku, a aby byl náklad přepraven  v co nejkratším 

časovém horizontu a za nejniţší náklady. Důleţité je si uvědomit, ţe přeprava 

nebezpečných věcí můţe mít fatální následky nejen pro ţivotní prostředí, nebo pro 

dopravce, ale můţe dojít také ke ztrátám na ţivotech nevinných lidí a také samotného 

řidiče dopravní jednotky. Dále je také důleţitá praxe v oboru, protoţe dnešní vzrůstající 

trend převozu jakéhokoliv zboţí má za následek více práce a tím pádem také dopravci 

musí zaměstnávat více zaměstnanců, kteří jsou nezkušení, nemají praxi, a proto je potom 

větší nehodovost. Z výsledku analýzy SWOT je patrné, ţe hlavní příčinou nehody je 

únava, tlak na řidiče a také málo praxe v oboru. 

9.1 Návrh nových tras 

Jak jsme se snaţili výše rozebírat jednotlivé okresy ve Zlínském kraji, nyní se pokusíme 

navrhnout efektivnější trasy pro dopravce, ale také pro samotné řidiče. 

9.1.1 Vsetín 

Tento okres se zdá být ve Zlínském kraji nejbezpečnější, ovšem vţdy se dá najít silnice, 

která by se mohla více vyuţívat, ale přesto jí dopravci nevyuţívají. 
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  Obrázek 15: Mapa převozu Vsetín Zdroj: [vlastní] 

Na výše uvedeném obrázku je značená trasa černou a zelenou barvou. Obě trasy vedou od 

krajského města Zlína do námi vybraného podniku INDET Safety Systém. Černě označená 

trasa vede přes rušnou část města se dvěma kruhovými objezdy a je veliké nebezpečí, ţe 

v případě úniku nebezpečné látky můţe řidič přepravující tuto látku ohrozit více osob a 

můţe narušit celý chod města, jak jeho infrastrukturu, tak také můţe dojít k ohroţení ţi-

votního prostředí a mohou vzniknout velké ztráty na ţivotech. Jestliţe se bavíme o vyuţití 

zelené trasy, tak tato trasa vede přes klidný objezd celého města Vsetína a nemusela by 

v případě nehody mít tak fatální následky. Proto je doporučením vyuţívat zelenou trasu, 

která je sice delší, ale mnohem bezpečnější.  

9.1.2 Kroměříţ 

Ve většině případů se v tomto okrese snaţí dopravci vyuţívat rychlejší a pohodlnější pře-

pravu. Ovšem i tady se můţeme setkat se situací, ţe se dopravci snaţí ušetřit, a proto místo 

zmiňované D55 vyuţívají centrum města Kroměříţe, z důvodu neplacení mýtného.

 

 Obrázek 16: Mapa převozu Kroměříţ. Zdroj: [vlastní] 
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Na obrázku můţeme opět vidět černé a zelené označení tras, které dopravci vyuţívají. Čer-

ná trasa vede přes město Kroměříţ a je na první pohled viditelné, ţe trasa je z pohledu do-

pravců delší, ovšem není placená. Dopravci se snaţí vyuţívat v nejvíce případech zelenou 

trasu, ale najdou se i dopravci, kteří se snaţí ušetřit na kaţdé malé poloţce. U černě vedené 

silnice je opět vysoké nebezpečí, ţe při úniku nebezpečné látky můţe tato situace ohrozit 

tisíce obyvatel města Kroměříţe i okolních obcí. Určitě je doporučeno vyuţívat zelenou 

silnici, která je mnohem širší a je přípojkou na dálnici D1 směr Brno nebo Olomouc. 

9.1.3 Zlín 

Město Zlín protíná páteřní silnice I. třídy č. 49, která vede z Otrokovic do Zlína a následně 

pokračuje do Vizovic a opačně. Významným faktem je to, ţe tato silnice má napojení na 

dálniční síť a výrazně se tím urychlilo spojení s druhým největším městem České republi-

ky, a tím je Brno. Ve městě Zlín nemáme příliš moc alternativních tras, neboť trasa je ve-

dena přímo centrem města a bohuţel není jiná moţnost, kudy by silnice, nebo tedy přepra-

va mohla vést. Důleţité je v této části silnice dbát na vysokou pozornost a dodrţovat sil-

niční pravidla. 

 

Obrázek 17: Mapa silniční sítě Zlín Zdroj: [22]. 

Jak můţeme vidět na obrázku, silniční sítě města Zlína jsou vedeny všechny do centra 

města, a proto není moc moţností jak vyuţít jiné alternativní trasy. Zde bychom mohli vy-

uţít snad jen víru v to, ţe začne další výstavba dálnice D55 v úseku Fryšták – Lípa – Slo-
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vensko, která by hodně usnadnila situaci ve městě a samozřejmě také dopravcům a 

v neposlední řadě by stavba umoţnila objetí města Zlína a napojení na I/49 aţ za obcí Lípa. 

9.1.4 Uherské Hradiště 

Samotné město není tolik nebezpečné, protoţe v tomto okrese byl po stavebních pracích 

probíhajících od roku 1998 otevřen kompletní obchvat města, coţ mělo za výsledek vyšší 

bezpečnost při přepravě nebezpečných věcí. Ovšem i zde se můţe vyskytovat řada mimo-

řádných událostí, které mohou být velmi nebezpečné a mohou ohrozit zdraví osob. Bohu-

ţel v celkovém měřítku patří okres Uherské Hradiště mezi nejnebezpečnější silnice, a to 

z důvodu silnice I/50 poblíţ Starých Hutí na Uherskohradišťsku.  

 

 Obrázek 18: Mapa převozu Uherské Hradiště Zdroj: [vlastní] 

Obrázek nám znázorňuje nejnebezpečnější silnici, která je označena černou barvou. Tato 

silnice by měla být pro převoz nebezpečných látek naprosto zakázaná a dopravci by měli 

vyuţívat zeleně znázorněnou trasu, která je sice o několik kilometrů delší, ale také o dost 

bezpečnější. Samozřejmostí je, ţe dopravci se budou bránit z toho důvodu, ţe objízdná 

trasa je delší a placená mýtným systémem, ovšem je třeba si uvědomit, ţe únik nebezpečné 

látky můţe mít za následek výrazně horší dopad na ţivotní prostředí, můţe mít za následek 

třeba odpovědnost za způsobení škody na materiálních škodách a také můţeme přijít o 

lidské ţivoty. Je tedy důleţité si uvědomit, ţe dopravci by neměli myslet pouze na svůj 

výdělek, ale také na ostatní věci, které se jich dotýkají. 
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9.2 Organizační a technická opatření 

Vţdy před svojí cestou by si měl řidič naplánovat a promyslet takovou trasu, na které je 

minimum nebezpečných míst, tedy co nejméně projíţdět městy, vyhýbat se tunelům nebo 

jiným uzavřeným místům, kde by únik nebezpečné věci způsobil katastrofu. Samozřejmos-

tí je, ţe správná cesta není vţdy výhodná pro zaměstnavatele, a proto se snaţí tlačit na řidi-

če, aby vyuţil cestu kratší nebo výhodnější, jak z důvodu ušetření pohonných hmot, nebo 

ušetření na kilometrových nákladech. 

Dále můţeme navrhnout, aby vozidla převáţející nebezpečné věci jezdila převáţně 

v ranních nebo nočních hodinách, kdy provoz nedosahuje takových parametrů, jako napří-

klad odpoledne, kdy se většina obyvatelstva vrací z práce domů. Tento návrh by měl za 

následek, ţe by došlo k omezení nehodovosti s okolními vozy a tím pádem by nebyly 

ohroţeny tisíce osob, například únikem nebezpečné látky. Určitě zde existuje moţnost, ţe 

při průjezdu tunelem s nákladem nebezpečné látky je potřeba dbát na to, aby mělo vozidlo 

samotný jízdní pruh a neomezovalo ostatní vozidla v samotném provozu. 

Také stojí za úvahu při stavění nových silnic dbát na rozšíření této silnice. Důleţitou sloţ-

kou je také pokusit se vynalézt nový informační systém, který by při převozu nebezpečné 

látky pomohl řidiči vyhnout se kolonám, nehodám a jiným krizovým nebo mimořádným 

událostem. Tento systém by mohl pomoci také při objíţďce, kdy by se mohl propojit 

s navigací řidiče a řidič by jiţ věděl, co ho kde čeká a nemine, kudy můţe jet a nemusí se 

zdrţovat třeba uvnitř města nebo vesnice. Určitě by tento systém byl ţádaný, ale nevíme, 

jestli je reálné něco podobného vynalézt.  

Další moţností je zaměstnat v kaţdé firmě minimálně jednoho bezpečnostního poradce, 

který by jiţ dopředu věděl, co dělat v případě mimořádné události, věděl by, co řidič veze, 

jaké má nebezpečná věc následky a co je prioritou v případě úniku. Určitě tady tato moţ-

nost existuje, ale všichni dobře víme, ţe tuto práci ve firmě většinou zastává dispečer, kte-

rý sám neví, co řidič převáţí, jelikoţ na nakládce vůbec nebyl, a stará se jen o plynulý a 

včasný převoz poţadované věci. 

9.3 Shrnutí 

Z předešlých analýz můţeme říci, ţe Zlínský kraj, co se týče celkové silniční dopravy, na 

tom není moc dobře. Stačí si vzít příklad ze samotného Zlína, který nemá ţádný obchvat, 
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a tak je přeprava nebezpečných věcí nucena jezdit centrem města, coţ můţe vést 

k ohroţení obyvatelstva nebo ţivotního prostředí. 

Hlavním cílem Zlínského kraje by mělo být vybudování silničních tahů mezinárodního 

a celostátního významu s návazností na evropskou dálniční síť. 

Dále by se měl vytvořit dohledový, vyhodnocovací a informační systém, který by přispěl 

k plynulosti a bezpečnosti přepravy. 

V neposlední řadě zabezpečit lepší financování a efektivně alokovat do prioritních staveb 

základní silniční sítě a současně řešit kritická místa a úseky na silničních tazích v regionu. 

Jako zásadní počin pro rozvoj a bezpečnost Zlínského kraje se dá označit vybudování sil-

nice Hulín – Lípa, nová výstavba by navazovala na kompletní rychlostní silnice a na dálni-

ci D1, coţ by vedlo k uvolnění a bezpečí města Zlína a zároveň ke zlepšení kvality ţivot-

ního prostředí v oblasti CHKO Beskydy. 
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ZÁVĚR 

Rychle rostoucí ekonomika zahraničí a také České republiky vede člověka k téměř kaţdo-

dennímu styku s nebezpečnou látkou nebo předmětem. Bohuţel ani zákony nebo vyhlášky 

nepovedou k úplnému odstranění nehodovosti.  

V bakalářské práci bylo zjištěno, ţe za většinu dopravních nehod odpovídá únava řidiče, 

z důvodu toho, ţe zaměstnavatel se snaţí vydělat co nejvíce, a proto nutí své zaměstnance 

ke stálému výkonu a tím pádem také vzniká větší pravděpodobnost vzniku dopravní neho-

dy. 

Cílem této bakalářské práce bylo mapování a následné navrţení nových tras v regionu pro 

zvýšení bezpečnosti. Tato část práce byla zpracována z odborných literárních děl, t vychá-

zela rovněţ z osobních zkušeností autora a v neposlední řadě byla konzultována se specia-

listou v oboru týkající se přepravy nebezpečných věcí. 

V práci je sestavena SWOT analýza, která zjistila jako nejpodstatnější hrozbu fakt, ţe 

v kraji se nachází málo odpočívadel, a proto řidiči nemají ani kde zastavit, jezdí unavení a 

tím se zvyšuje nehodovost. SWOT analýza také zjistila moţné příleţitosti, mezi které mů-

ţeme jmenovat například stavbu obchvatů velkých měst a také rychlejší výkupy pozemků 

pro další stavbu silničních síti. 

Další část práce obsahuje rozdělení okrsků ve Zlínském kraji a návrh na zlepšení situace 

v daném regionu. Bakalářská práce se snaţí navrhnout v jednotlivých okresech lepší vyuţi-

tí tras, kde opět vyšel jako hlavní problém zaměstnavatel, který se snaţí ušetřit, nevyuţívá 

obchvatů a nutí řidiče jezdit městy, a tím ohroţuje ţivoty tisíců obyvatel. 

Bakalářská práce si také kladla za cíl navrhnout opatření, která by vedla ke sníţení počtu 

dopravních nehod a moţné návrhy výstavby nových dopravních sítí. Návrhů bylo vícero, 

a to zejména z hlediska opatření směřujících k důslednější přepravě, dále zaměstnávat vy-

školené zaměstnance s praxí a také netlačit na řidiče z pohledu zaměstnavatele. 

Beznehodovou přepravu bohuţel nelze stoprocentně zajistit, ale riziko, které nám při pře-

pravě hrozí, se můţeme snaţit sníţit na minimum a to buď zodpovědným přístupem, anebo 

také správným dodrţováním všech předpisů. 

Cíl bakalářské práce byl splněn. 
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PŘÍLOHA P I: TŘÍDĚNÍ DLE ADR 

Třída 1 – Výbušné látky a předměty 

 

Výstraţné tabulky třídy 1. Zdroj: [5] 

 

Daná třída se rozděluje na podtřídy 1.1 aţ 1.6. Zmíněné podtřídy uvádějí, jakým způsobem 

převáţené látky mohou reagovat. Příkladem lze uvést podtřídu 1.1, kdy výbuchu (destruk-

ci) dojde okamţitě u celé zásilky. U podtřídy 1.6 lze předpokládat, ţe převáţený má malou 

citlivost a nelze zde předpokládat předměty hrozící bezprostředním hromadným vý-

buchem. Předměty obsahují jen málo citlivé detonující látky. Ze zmíněných vět lze usou-

dit, ţe třída 1.1 je velmi nebezpečná na přepravu a pokud jiţ zásilka při nehodě nevybuch-

la, tak musíme dbát maximální obezřetnosti při přístupu k vozidlu. Čím vyšší číslo podtří-

dy, tím nebezpečí přepravované zásilky klesá. Číselné podtřídy se ještě doplňují písme-

nem, které definuje snášenlivost látek a předmětů. Toto značení se definuje písmeny od A 

aţ po písmeno S. Písmeno A značí třaskavinu. Písmeno S označuje věc, kdy k výbuchu 

dojde pouze uvnitř obalu, ve kterém je uloţena nebezpečná látka [4]. 

Třída 2 – Plyny 

 

Výstraţné tabulky třídy 2. 

Zdroj: [5] 

 

Třída 2 označuje čisté plyny, jejich směsi nebo směsi jednoho a více plynů s jednou nebo 

více odlišnými látkami, jakoţ i předměty, které obsahují tyto látky. Třída 2 se dále dělí na 

podtřídy 2.1 hořlavé plyny označené červenou výstraţnou tabulkou, 2.2 nehořlavé  



 

 

netoxické plyny označeny zelenou výstraţnou tabulkou a 2.3 toxické plyny, které jsou 

označeny bílou výstraţnou tabulkou.  

Třída 3 - Hořlavé kapaliny  

 

Výstraţné tabulky třídy 3. 

Zdroj: [5] 

 

Třída 3 označuje tuhé a roztavené látky s bodem vzplanutí nad 60º C, které jsou  

podány k přepravě nebo přepravovány zahřáté na teplotu rovnající se jejich bodu vzplanutí 

nebo vyšší. Do této třídy jsou zahrnuty látky znecitlivěné kapalné výbušné látky.  

Třída 4.1 - Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé 

výbušné látky  

 

Výstraţná ta-

bulka třídy 4.1. 

Zdroj: [5] 

 

Třída 4.1 zahrnuje hořlavé látky a předměty a znecitlivěné výbušné látky. Hořlavé tuhé 

látky jsou lehce hořlavé tuhé látky a tuhé látky, které se mohou zapálit třením. Pro účely 

ADR jsou samovolně se rozkládající látky tepelně nestálé látky, které se mohou i bez pří-

tomnosti kyslíku (vzduchu) silně exotermicky rozkládat. Znecitlivěné tuhé výbušné látky 

jsou látky, které jsou navlhčeny alkoholem nebo vodou, nebo bývají ředěny konkrétními 

látkami, které potlačují výbušné vlastnosti této třídy [4]. 

 

 



 

 

Třída 4.2 - Samozápalné látky  

 

Výstraţná ta-

bulka třídy 4.2. 

Zdroj: [5] 

 

Tyto látky se zahřívají sami od sebe, coţ vede k samovznícení. To je způsobeno reakcí 

kyslíku a dané látky. K vznícení stačí koncentrace kyslíku v běţném ovzduší a faktem, ţe 

vzniklé teplo se neodvede dostatečně rychle do okolí. Samovznícení nastane, je-li mnoţství 

vytvořeného tepla větší neţ vyvedeného a je-li dosaţeno teploty samovznícení.  

Název této třídy zahrnuje:  

- pyroforní látky, coţ jsou látky včetně směsí a roztoků (kapalné nebo tuhé), které při styku 

se vzduchem jiţ v malých mnoţstvích vzplanou do 5 minut. Tyto látky jsou nejnáchylnější 

k samovznícení. 

- látky a předměty schopné samo ohřevu, coţ jsou látky a předměty včetně směsí a rozto-

ků, které jsou ve styku se vzduchem bez přívodu energie schopné se zahřívat, se mohou 

vznítit jen při markantních mnoţstvích v řádech kilogramů a po dlouhé době v rámci desí-

tek hodin [4]. 

Třída 4.3 - Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny  

 

Výstraţná ta-

bulka třídy 4.3. 

Zdroj: [5] 

 



 

 

Název třídy 4.3 zahrnuje látky, které při reakci s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, náchylné k 

vytváření výbušných směsí se vzduchem. Do této třídy se zahrnují i předměty, které zmí-

něné látky obsahují. Některé látky mohou při kontaktu s vodou vyvíjet hořlavé plyny, které 

mohou při kontaktu se vzduchem výbušné směsi. Tyto směsi jsou snadno zapalitelné běţ-

nými zdroji, např. otevřeným ohněm, či běţnými jiskrami, atd. Takovéto plameny s tlako-

vými vlnami ohroţují nejen ţivotní prostředí, ale i lidi [4]. 

Třída 5.1 - Látky podporující hoření  

 

Výstraţné tabulky třídy 5.1. 

Zdroj: [5] 

Zmíněná třída obsahuje látky, které nejsou samy hořlavé, ale můţou vyvolat nebo podpo-

rovat hoření jiných látek, nebo jen i předměty, které takové látky obsahují [4]. 

Třída 5.2 - Organické peroxidy 

 

Výstraţná tabulka 

třídy 5.2. 

Zdroj: [5] 

 

Organické peroxidy jsou organické látky, které obsahují dvojmocnou skupinu -O-O- a na 

které můţe být nahlíţeno jako na deriváty peroxidu vodíku, ve kterých je nahrazen jeden 

nebo oba atomy vodíku organickými radikály. Organické peroxidy se mohou exotermicky 

rozkládat při normální nebo zvýšené teplotě. Rozklad můţe být vyvolán působením tepla, 

třením, nárazem i stykem s nečistotami (např. kyselinami, sloučeninami těţkých kovů, 

aminy). Rozpadová rychlost stoupá se zvýšením teploty a závisí na sloţení organického 

peroxidu. Při rozkladu se mohou vyvíjet škodlivé nebo hořlavé páry a plyny. Pro některé 

organické peroxidy je povinné řízení teploty během přepravy. Některé organické peroxidy 



 

 

se mohou, zvláště pod uzavřením, rozkládat výbušným způsobem. Tuto vlastnost můţeme 

ovlivnit přidáním ředidla nebo zvolením vhodného obalu. Mnoho organických peroxidů 

prudce hoří. Zrak člověka zásadně nesmí přijít do styku s organickými peroxidy. Některé 

organické peroxidy mohou jiţ po velmi krátkém styku způsobit váţné poškození rohovky a 

také mohou mít ţíravé účinky na pokoţku. Organické peroxidy se rozdělují na základě 

jejich stupně nebezpečnosti do sedmi typů. Typ A, který nelze převáţet v obalu, v němţ 

byl zkoušen aţ po typ G, který nepodléhá pravidlům pro organické peroxidy třídy 5.2. Ty-

py B aţ F jsou v přímém vztahu k maximálnímu povolenému mnoţství na jeden kus [4]. 

Třída 6.1 - Toxické látky  

 

Výstraţná ta-

bulka třídy 6.1. 

Zdroj: [5] 

 

Třída 6.1 obsahuje látky, které kdyţ se dostanou do ovzduší. Lze je vdechnout, přijmout 

pokoţkou nebo zaţívacími orgány. Tyto látky jiţ v poměrně malém mnoţství způsobují 

závaţné zdravotní komplikace ba i smrt.  

Uvedené látky musí být přiřazeny na základě svého stupně nebezpečí, které před-

stavují při přepravě, k následujícím obalovým skupinám [4]: 

Obalová skupina I: velmi toxické látky;  

Obalová skupina II: toxické látky;  

Obalová skupina III: slabě toxické látky  

Třída 6. - Infekční látky  

 

Výstraţná tabulka třídy 6.2. Zdroj: [5] 



 

 

 

Třída 6.2 zahrnuje látky schopné nakazit člověka. Pro účely ADR jsou infekčními látkami 

ty látky, o kterých je známo nebo lze důvodně předpokládat, ţe obsahují původce nemocí. 

Původci nemocí jsou definováni jako mikroorganismy a to i včetně bakterií, virů, rickettsií, 

parazitů a plísní a jiní činitelé, jako jsou priony, které mohou způsobit onemocnění u lidí 

nebo zvířat [4]. 

Třída 7 - Radioaktivní látky  

 

Výstraţná tabulka třídy 7. Zdroj: [5] 

 

Radioaktivní látky jsou jakékoliv látky obsahující radionuklidy, ve kterých jak hmotnostní 

aktivita, tak i celková aktivita v zásilce převyšuje hodnoty uvedené v tabulce určené pro 

přepravu nebezpečných látek. V případě nehody je zde téměř stoprocentní pravděpodob-

nost kontaminace. Ta se definuje jako přítomnost radioaktivní látky na povrchu v mnoţ-

stvích větších neţ 0,4 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče a nízko toxické alfa zářiče, nebo 0,04 

Bq/cm2 pro všechny ostatní alfa zářiče [4].  

Třída 8 - Ţíravé látky 

 

Výstraţná ta-

bulka třídy 8. 

Zdroj: [5] 

 

Třída 8 obsahuje látky, které svým chemickým účinkem napadají vlákna epitelu pokoţky 

nebo sliznic, se kterými přicházejí do styku, nebo které v případě úniku mohou způsobit 

škody na jiných věcech nebo na dopravních prostředcích nebo je vést k jejich úplnému 

zničení. Pod tuto třídu se řadí také látky, které aţ po kontaktu s vodou tvoří ţíravé tekutiny, 



 

 

nebo které za přítomnosti přirozené vlhkostí vzduchu vytvářejí ţíravé páry nebo mlhy. 

Látky třídy 8 musí být na základě svého stupně nebezpečí, které představují při přepravě, 

přiřazeny k následujícím obalovým skupinám [4]:  

Obalová skupina I: silně ţíravé látky;  

Obalová skupina II: ţíravé látky;  

Obalová skupina III: slabě ţíravé látky. 

Třída 9 - Jiné nebezpečné látky a předměty  

 

Výstraţná ta-

bulka třídy 9. 

Zdroj: [5] 

 

Třída 9 obsahuje látky a předměty, které během přepravy představují odlišné nebezpečí, 

neţ jsou nebezpečí ostatních tříd. Tato třída se dále rozděluje na jednotlivá nebezpečí, kte-

rá jsou značena velkým písmenem M a také číslovkami od 1 aţ do 11. Příkladem lze uvést 

podskupinu M1. To jsou látky, které při vdechnutí jemného prachu mohou ohrozit zdraví. 

Dále jsou zde látky znečišťující vodu a ohroţující ţivotní prostředí [4].  



 

 

PŘÍLOHA P II: NEHODY V ROCE 2017 


