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ABSTRAKT 

Práce je zaměřena na problematiku přepravy zvláštních věcí u firmy XY, kdy za zvláštní 

věc je povaţován nebezpečný odpad. 

Teoretická část analyzuje současný stav v jednotlivých druzích dopravy, konkrétně je  

zaměřena na dopravu silniční, kde je rozebrána legislativa a základní pojmy týkající  

se logistiky. Klíčovým dokumentem této problematiky je dohoda ADR, která je zde struč-

ně popsána. Na ni navazuje odpadové hospodářství, které se jiţ zaměřuje na problematiku 

nebezpečného odpadu.  

Praktická část je pak zaměřena na celý postup nakládání a přepravy nebezpečného odpadu 

u firmy XY se zaměřením na povinnosti řidiče. Výsledkem práce bylo kompletní zhodno-

cení manipulace s nebezpečným odpadem u firmy XY a návrh moţných zlepšení. 

 

Klíčová slova: sběrný dvůr, nebezpečný odpad, přeprava, dohoda ADR 

 

ABSTRACT 

The work is focused on problems connected with a special things transportation at the XY 

company. The special things her eis a term for hazardous material.  

The theoretical part analyses a present situation in particular sections of transportation. It 

focuses on the road transportation concretely – legislation and basic terms connected with 

logistics are analyzed here. The key dokument in this matter is the ADR Agreement which 

is briefly described here. The following part, Waste Managment, is bringing attention to 

problems of hazardous waste.  

The practical part aims at the whole process of loading and transportation of hazardous  

waste at the XY company with a special attention being paid to the driver's duties. A result 

of the work was a comprehensive evaluation of handling with hazardous waste at the XY 

comany and a proposal for possible improvements.   

 

Keywords: Waste facility, hazardous waste, transportation, ADR Agreement 
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ÚVOD 

Logistika se v průběhu let dostala do takového stádia, kdy je velmi významnou součástí 

managementu. Logistika jiţ není jen v rámci firem, ale stala se jednou ze základních funkcí 

při řízení dodavatelských systémů spojených s řízením hmotných toků. 

Veškerá lidská činnost přináší velkou řadu odpadů, se kterými se musíme naučit nakládat 

a sniţovat tak jejich mnoţství i škodlivost vůči ţivotnímu prostředí, tak i nám samotným. 

V oblasti přepravy nebezpečných odpadů je velkým rizikem dopravní nehoda, kdy můţe 

dojít k úniku nebezpečných látek do okolí a ohrozit tak ţivoty nebo zdraví lidí. Celková 

problematika přepravy nebezpečných odpadů je velmi náročná a vyţaduje zodpovědný 

přístup a odborně vyškolené osoby podílející se na přepravě i manipulaci s těmito odpady. 

Teoretická část analyzuje současný stav v jednotlivých druzích dopravy konkrétně, pak je 

zaměřena na dopravu silniční, kde je popsána dohoda ADR vztahující se na přepravu ne-

bezpečných věcí. Dále je rozebráno odpadové hospodářství, které má návaznost na prak-

tickou část. 

V praktické části je rozebrána problematika nakládání, skladování a přepravy nebezpečné-

ho odpadu u firmy XY. Povinnosti řidiče při přepravě nebezpečného odpadu i ostatních 

účastníků. Závěrem praktické části je celkový souhrn a zhodnocení celého procesu naklá-

dání s odpadem i povinnosti všech zúčastněných osob. V poslední části práce jsou návrhy 

na jaké činnosti a oblasti se zaměřit a na co si dát pozor, aby se stala přeprava nebezpeč-

ných odpadů více bezpečnou. To vzhledem k ţivotnímu prostředí a ţivotu a zdraví osob.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU V JEDNOTLIVÝCH DRUZÍCH 

DOPRAVY 

Na začátku této práce je vymezena základní legislativa a pojmy, se kterými tato práce bude 

nadále operovat.  

1.1 Základní legislativa 

 Zákon č. 111/1994 Sb., O silniční dopravě – tento zákon upravuje provozování 

silniční dopravy silničními motorovými vozidly, pro vlastní a cizí potřeby za úče-

lem podnikání, práva a povinnosti fyzických osob a právnických osob, ale i pravo-

moc a působnost orgánů státní správy na tomto úseku. Základním ustanovením je  

§ 22 a 23, který pojednává o tom, ţe silniční dopravou je dovoleno přepravovat  

jenom nebezpečné věci vymezené Evropskou dohodou o mezinárodní silniční pře-

pravě nebezpečných věcí (dále jen dohoda ADR). [1] 

 Zákon č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích a o změně někte-

rých zákonů – tento zákon vymezuje práva a povinnosti účastníků provozu  

na pozemních komunikacích, pravidla provozu, úpravu a řízení provozu, řidičská 

oprávnění, řidičské průkazy, také vymezuje působnost a pravomoc orgánů státní 

správy a Policie České republiky ve věcech provozu na pozemních komunikacích. 

Významná část zákona je hlava II. Provoz na pozemních komunikacích, konkrétně 

§ 5 povinnosti řidiče, § 10 povinnosti provozovatele vozidla a § 52 přeprava nákla-

du. [2] 

 Vyhláška č. 64/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě 

o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) – Je nejdůleţitějším 

mezinárodním předpisem ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu.  

Má 2 přílohy A a B a ty bývají kaţdé 2 roky novelizovány. Příloha ,,A’’ Všeobecná 

ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů,  

Příloha ,,B’’ Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě. [3] 
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1.2 Základní pojmy 

Jak jiţ je zmíněno, tato práce je zaměřena na logistiku. Pro logistiku neexistuje jednotný 

význam, pro kaţdou oblast je její definice různá.  

 Logistika – „je ta část řízení dodavatelského řetězce, která plánuje, realizuje  

a efektivně a účinně řídí dopředné i zpětné toky výrobků, služeb a příslušných in-

formací od místa původu do místa spotřeby a skladování zboží tak, aby byly splněny 

požadavky konečného zákazníka. K typickým řízeným aktivitám patří doprava, 

správa vozového parku, skladování, manipulace s materiály, plnění objednávek, 

návrh logistické sítě, řízení zásob, plánování nabídky a poptávky a řízení poskyto-

vatel logistických služeb. V různé míře logistické funkce zahrnují také vyhledávání 

zdrojů a nákup, plánování a rozvrhování výroby, balení a komplementace a služby 

zákazníkům. Je zapojena do všech úrovní plánování a realizace – strategické, ope-

rativní a taktické. Řízení logistiky je integrující funkcí, která koordinuje a optimali-

zuje všechny logistické činnosti, stejně jako se podílí na propojování logistických 

činností s dalšími funkcemi, včetně marketingu, výroby, prodeje, financí a infor-

mačních technologií.“ [18 – str. 25] 

Jednoduše se logistika zabývá tokem materiálu a zboţí z místa vzniku do místa, 

kam je potřeba jej přemístit. V některých případech z místa vzniku do místa likvi-

dace. Tato disciplína se zabývá celkovou optimalizací, koordinací a synchronizací 

činností, které jsou nezbytné k pruţnému dosaţení konečného efektu. Pojem logis-

tika je často zaměňován za pojem doprava, coţ je z toho důvodu, ţe kaţdá logistic-

ká firma realizuje nějakým způsobem dopravní činnost. Přesto nelze tyto dva 

pojmy zaměňovat, jelikoţ doprava je pouze opěrný bod logistiky. Logistiku  

je moţné rozdělit na makrologistiku a mikrologistiku. [4, 5, 8] 

 Dopravní logistika – cílem dopravní logistiky je maximalizovat efektivnost obě-

hových procesů a minimalizovat náklady. [4, 6] 

 Doprava – můţeme označit jako jednu z nejdůleţitějších prvků logistického řetěz-

ce. Zajišťuje oběh jakýchkoliv věcí od výroby aţ po zákazníka či k likvidaci.  

Je to tedy „pohyb materiálu, zboţí, věcí nebo jiného sortimentu, prostřednictvím 

dopravních prostředků po dopravních cestách“. Je prováděna vţdy tak, aby byla  

co nejefektivnější. [7] 
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 Dopravce – je vykonavatel dopravy. Dopravce můţe být fyzická nebo právnická 

osoba, který provozuje dopravu a zabezpečuje přemístění zboţí vlastními doprav-

ními prostředky. Dopravce se od přepravce snaţí získat údaje o přepravních poţa-

davcích. Zajímá se o: 

o poţadované mnoţství přepravených tun,  

o předpokládané směry a vzdálenosti přeprav,  

o poţadavky na typ vozidla,  

o údaje o zboţí, jehoţ přeprava připadá v úvahu: 

 měrnou hmotnost, vlastnosti ovlivňující způsob přepravy,  

 způsob balení, typ i velikost případného pouţití přepravních pomůcek  

a prostředků,  

 údaje o uspořádání, rozměrech a vybavení předpokládaných míst loţ-

ných operací. [5, 7] 

 Přeprava – je tou částí dopravy, kterou se uskutečňuje přemístění čehokoliv s vyu-

ţitím určených přepravních a dopravních prostředků. Přepravními prostředky se ro-

zumí technické prostředky, které umoţňují provedení přepravy dopravním pro-

středkem např. palety, přepravky, roltejnery. Vykonavatelem je dopravce, objedna-

vatelem je přepravce, ten s dopravcem uzavírá přepravní smlouvu dle občanského 

zákoníku. [5, 7] 

 Přepravce – můţe být fyzická nebo právnická osoba, která vyuţívá sluţeb doprav-

ce, čili je to jeho zákazník. Pro přepravce jsou důleţité následující informace o: 

o moţnosti zabezpečení dopravních sluţeb z hlediska: 

 způsobu přepravy a loţných manipulací,  

 expedičních mnoţství zboţí,  

 místa a doby nakládky a vykládky,  

 kapacity dopravních prostředků, které budou k dispozici,  

 případně kapacity dopravních cest, 

o typech a parametrech dopravních prostředků: 

 hrubá a loţná plocha (hrubá plocha - součet všech ploch v budově včet-

ně sklepů a podkroví), 

 loţný prostor,  

 rozměry dopravních prostředků,  

 speciální vybavení apod., 
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o rychlosti přepravy,  

o pravidelnosti a spolehlivosti dopravní obsluhy,  

o moţnosti dalších sluţeb (např. balení, třídění, expedice),  

o ceny za různé způsoby přeprav a různé kilometrické vzdálenosti,  

o ceny za další poskytované sluţby. [5, 7] 

 Dodavatelský řetězec – je posloupnost událostí, které mají vyhovět a splnit všech-

ny poţadavky zákazníka. Čímţ se myslí od nákupu, výroby, distribuce a likvidace 

odpadů aţ po skladování a vyuţití informačních technologií. Neboli je to logistický 

řetězec vedoucí od dodavatelů aţ po konečného zákazníka respektive k recyklaci. 

Jeho účelem je dát do vzájemné souvislosti činnosti, které tvoří dějový sled. 

V případě této práce by mohl logistický řetězec vypadat následovně. [5, 18]  

 

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU VZNIK ODPADUVYŘAZENÍ 

SHROMÁŢDĚNÍ PŘEPRAVA A DOPRAVA 

SKLADOVÁNÍTŘÍDĚNÍ RECYKLACE LIKVIDACE 

1.3 Doprava 

Logistika v dopravě začala nabývat na významu na přelomu 70. a 80. let minulého století, 

kdy došlo k omezení regulačních zásahů dopravního průmyslu. Došlo k růstu konkurence  

v rámci jednotlivých druhů doprav. To mělo za následek více moţností dopravy pro pře-

pravce, kteří se tak stali pruţnější a konkurenceschopnější. Smyslem dopravy jako takové 

je přesun výrobků z místa výroby do místa spotřeby a zvýšit tak jejich hodnotu.  

Díky dopravě se propojují jednotlivé části logistického řetězce. Pokud jsou dopravní pro-

středky schopné zajistit i určité funkce manipulačních, skladovacích a obalových jednotek, 

tak je to pro dopravu o to jednodušší. [7, 34] 

V dopravě jsou důleţité logistické technologie ať jiţ jako fyzická nebo právnická osoba 

přijímáme nebo posíláme nějakou zásilku. Daný produkt, který neţ se dostane na místo 

určení, projde některou z logistických technologií.  

Mezi nejdůleţitější technologie řadíme:  

 Just in Time – je povaţována za nejznámější technologii. Jde o uspokojování po-

ptávky po konkrétním chybějícím materiálu po předchozí domluvě  

a v dodrţovaném termínu tedy „právě včas“ podle potřeb odebírajících článků. 
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Podstatou tedy je dodávky malého mnoţství materiálu, které jsou uskutečňovány 

velmi často a co moţná v nejpozdější chvíli. Díky tomu lze pracovat pouze 

s minimální zásobou materiálu. 

 Kanban – technologie, která nepracuje se zásobami. Nejčastěji se pouţívá ve stro-

jírenské výrobě a automobilovém průmyslu. 

 Quick Response – v českém překladu znamená „rychlá reakce“. Tato technologie 

je zaměřená na řetězce spotřebního zboţí. 

 Hub and Spoke – princip spočívá ve spojení menších zásilek do větších celků, kte-

ré jsou následně po přepravě velkými dopravními prostředky opět rozděleny  

do menších jednotek.  

 Cross-docking – vyuţívá distribučního centra jako mezičlánku mezi dodavateli  

na jedné straně a síti maloobchodů na straně druhé. V distribučním centru je zboţí 

roztříděno a následně vyexpedováno do jednotlivých prodejen. [7, 12] 

1.3.1 Druhy dopravních systémů 

Pokud podnik nemá vlastní podnikovou dopravu a volí veřejnou, vybírá si tak pro sebe  

tu nejvhodnější pro své potřeby. Je vhodné provést výběr, podle podmínek, které přepra-

vované zboţí vyţaduje. 

V České republice (dále jen ČR) tvoří základ silniční a ţelezniční doprava. Zbývající druhy 

dopravy nejsou tak často vyuţívány a zabezpečují jen malou část přeprav. Je to zejména 

z důvodu husté dopravní sítě, univerzálnosti a její cenou, proč jsou tyto dvě dopravy,  

tak nejţádanější. Dopravce však můţu různé druhy dopravy kombinovat a zajistit tímto 

ještě lepší přepravní podmínky. [7] 

Dopravu dále dělíme z několika dalších hledisek. Jelikoţ je doprava vnímána jako pohyb 

dopravních prostředků po dopravních cestách, odpovídá tomu tak i jedno ze základních 

členění dopravy, klade důraz na typ dopravních prostředků. 

 Členění podle přepravovaného objektu na: 

o osobní doprava (můţe být individuální nebo hromadná), 

o nákladní (se dále člení na veřejnou a na vlastní účet). 

 Podle místa realizace na: 

o vnitřní (vnitropodnikovou), 

o vnější (mimopodnikovou). 
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 Podle vztahu dopravce a přepravce na: 

o veřejnou, 

o neveřejnou, 

o individuální. 

 Podle obsluhovaného území na: 

o vnitrostátní, 

o mezinárodní. 

 Podle velikosti zásilky na: 

o celovozovou, 

o kusovou. 

 Podle druhu dopravní cesty a pouţívaných dopravních prostředků na: 

o ţelezniční, 

o silniční, 

o leteckou, 

o vodní (vnitrozemskou a námořní), 

o kombinovanou (integrovanou), 

o nekonvenční (pásovou potrubní atd.). [5, 7, 34] 

Nyní jsou konkrétněji rozebrány druhy dopravy dle pouţívaných dopravních prostředků. 

Ţelezniční doprava 

Je v ČR jako druhá nejvýznamnější. Je vhodná pro přepravu na střední a dlouhé vzdálenos-

ti zvláště hromadných a rozměrných dodávek v ucelených vlacích. Pokud vezmeme 

v potaz pozitivní a negativní aspekty ţelezniční dopravy, jako pozitivní můţeme brát pře-

devším bezpečnost, ekologičnost, niţší náklady, a tudíţ cena, dostupnost a schopnost pře-

pravit najednou větší mnoţství materiálu. Jako negativní aspekty lze uvést, ţe je ţelezniční 

doprava efektivní pouze v případě větších nákladů. V evropských poměrech se povaţuje  

za optimální vzdálenost 400 kilometrů a více. Tato doprava je zároveň nejšetrnější ve vzta-

hu k ţivotnímu prostředí. Největším národním dopravcem jsou dlouhodobě  

České dráhy, a.s. 

Ţelezniční tratě, které jsou primárně určeny pro dálkovou a tranzitní dopravu, se označují 

jako ţelezniční koridory. Ty jsou tzv. páteří ţelezniční infrastruktury. V ČR umoţňují prů-

jezdnost vlaků od 80 do 160 km/h, coţ ve srovnání s evropskými i mimoevropskými  
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standardy se jeví jako nedostatečné. Avšak v současné době jsou prováděny rozsáhlé opra-

vy ţelezničních tratí. Pro ČR jsou definovány 4 tranzitní ţelezniční koridory. [5] 

I. Východo-středomořský koridor 

(Berlin - Dresden) - Děčín - Praha - Pardubice - Česká Třebová - Brno - Břec-

lav - (Wien / Bratislava - Budapest). 

II. Baltsko-jadranský koridor 

(Gdaňsk - Warzsawa - Katowice) - Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov – 

Břeclav. 

III. Rýnsko-dunajský koridor (Česko-Slovenský koridor) 

(Le Havre - Paris - Frankfurt a. M.) - Cheb - Plzeň - Praha - Ostrava - (Ţilina - 

Košice - Lvov); odbočná větev Plzeň - Domaţlice - (Nürnberg). 

IV. Stockholm – Dresden 

Děčín - Praha - Tábor - Veselí nad Luţnicí - České Budějovice - Horní Dvořiště 

- (Linz - Salzburg - Ljubljana - Rijeka - Zagreb). [13] 

 

   Obrázek 1 – Ţelezniční koridory v ČR;  Zdroj: [13] 

Silniční doprava 

Patří k nejmladším, ale také k nejvíce se rozvíjejícím odvětvím dopravy. Díky této dopravě 

lze propojit jednotlivé druhy dopravy. Nejčetněji je vyuţívána silniční nákladní doprava.  

Je vhodná pro vyuţití přepravy na krátké, střední i někdy dlouhé přepravní vzdálenosti.  



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 19 

 

Základní charakteristika vymezující silniční dopravu: 

 rychlost (z výchozí pozice do koncové destinace), 

 dostupnost (kam všude je moţné zboţí dopravit), 

 spolehlivost (jaká je pravděpodobnost, ţe zboţí bude dopraveno včas a v poţado-

vaném stavu), 

 univerzálnost (co všechno je moţné přepravit), 

 frekvence (schopnost opakovat přepravu, jak často lze zboţí přepravovat), 

 náklady (za kolik je moţné náklad dopravit), 

 ekologická zátěţ (vliv dopravy na ţivotní prostředí. [7, 9, 10] 

Pro přepravu v dnešní době k dispozici velký sortiment vozidel, který trh nabízí. Jejich 

pouţití se odvíjí dle přepravovaného nákladu. Předmětem přepravy můţe být například 

uhlí, stavebniny, stroje, dřevo, zemědělské produkty, průmyslové výrobky.  

Samostatnou skupinou je zboţí, které potřebuje speciální dopravní prostředky a speciální 

technologie např.: 

 kapaliny,  

 plyny,  

 ţivá zvířata,  

 nebezpečné materiály,  

 nadměrné věci,  

 zvláštní věci. [9] 

Dopravní infrastrukturu v ČR tvoří silnice a dálnice, které tvoří páteř silniční dopravy.  

Silnice se dělí do tříd, dle významu. Celková délka silnic 1. třídy k 1. 7. 2017 je pro ČR 

vyčíslena na 5 832 km. Délka dálnic k 1. 7. 2017 činí 1 232 km. 

Nejdelší dálnice je D1 – (Praha – Jihlava – Brno – Vyškov – Hulín – Přerov – Lipník nad 

Bečvou – Bělotín – Ostrava – Polsko), délka tahu 352 km v provozu, dále 14 km je  

ve výstavbě a 10 km v přípravě. Další dálnice D0, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D10, D11, 

D35, D43, D46, D48, D52, D55, D56. [14, 36] 
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      Obrázek 2 – Dálnice v ČR; Zdroj: [14] 

Letecká doprava 

Letecká doprava umoţnila zrychlení překonání velkých vzdáleností nejen pro turistiku,  

ale také pro zajištění logistických sluţeb. Tento způsob dopravy patří mezi nejmladší, 

nicméně doprava v tomto sektoru prošla značným vývojem. Doprava je plně finančně 

soběstačná a jedna z nejefektivnějších způsobů dopravy. Její bezpečnostní úroveň je však 

stále na vzestupu. Tato přeprava se vyznačuje svou rychlostí, četností a spolehlivostí. Za-

jišťuje jak dopravu na střední, tak dlouhé vzdálenosti, kdy na střední vzdálenosti jí stále 

konkuruje doprava ţelezniční či kombinovaná. Nevýhodou letecké dopravy však je  

její vysoká cena.  

Dopravu můţeme rozdělit na: 

 civilní a vojenskou leteckou dopravu, 

 osobní a nákladní letecká doprava. [7, 9] 
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Vodní doprava 

Patří mezi nejlevnější způsoby dálkové dopravy, avšak její vyuţití rok od roku klesá a je 

nahrazována leteckou, silniční či ţelezniční dopravou. Hlavní nevýhodou pro dnešní dobu 

je její nízká přepravní rychlost, vysoké investice do lodního parku a do údrţby vodních 

cest a také míra znečištění povrchových vod ropnými látkami. 

Lodní dopravu dělíme na: 

 říční, 

 námořní, 

 osobní, 

 nákladní. 

Pro Českou republiku je významná především nákladní říční doprava. [7] 

 

Kombinovaná doprava 

Tato doprava představuje nasazení dvou a více způsobů dopravy (nejčastěji silniční a ţe-

lezniční) přičemţ dochází pouze k překladu přepravované jednotky, nikoli zboţí samotné-

ho. V podmínkách ČR lze o kombinované dopravě hovořit jako o nejperspektivnějším 

segment ţelezniční nákladní dopravy, který má podíl na zvyšování přepravních objemů. 

Výhodou kombinované dopravy je její niţší cena při delších vzdálenostech oproti přímé 

silniční dopravě. Nevýhodou pak je nutnost přeloţit přepravovaný náklad. [7, 36] 
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2 PŘEPRAVA ZVLÁŠTNÍCH VĚCÍ 

Pod pojmem zvláštní věci bychom si mohli představit např. přepravu munice, trhavin  

a třaskavin, převoz zemřelých osob či zvířat, přepravu nemocničního materiálu, přepravu 

jaderného materiálu nebo přepravy nebezpečného odpadu (dále jen NO). Právě problema-

tikou převozu NO se bude tato práce zabývat. 

Znečišťování ţivotního prostřední odpady je celosvětovým problémem, proto tato proble-

matika je upravena mnoha předpisy nejen vnitrostátními, ale také mezinárodními jakoţ je 

např. dohoda ADR. Mezi vnitrostátní legislativní zakotvení mimo jiné řadíme zákon  

č. 185/2001 Sb. O odpadech a změně některých dalších zákonů (dále jen ZO), vyhlášku  

č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů, vyhlášku č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání 

s odpady a vyhlášku č. 374/2008 Sb. O přepravě odpadů. 

Následně je řešena problematika dle dohody ADR. Kapitola 2.2 je zaměřena na odpadové 

hospodářství. 

2.1 Dohoda ADR 

Pod zkratkou ADR (z angl. Accord Dangereuses Route) se uvádí Evropská dohoda o me-

zinárodní přepravě nebezpečných věcí. Dohoda je rozdělena na přílohu ,,A’’– Všeobecná  

ustanovení  a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a na přílohu  

,,B’’– Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě. Platná je vţdy na dva roky, no-

velizována byla k datu 12. 4. 2017 s platností do roku 2018. Hlavním cílem jejího vzniku 

bylo, aby předpisy byly přístupnější, jednodušší a srozumitelnější pro jejich uţivatele. Vy-

mezily se tak povinnosti růţných účastníků přepravního procesu. Dohoda dále upravuje, 

jakým způsobem je moţno zboţí přepravovat, jak s ním manipulovat, jak ho balit, bezpeč-

nostní normy atd. Dohoda vymezuje nebezpečné věci, jako látky a předměty, pro jejichţ 

povahu nebo vlastnosti můţe být při přepravě ohroţena bezpečnost osob, zvířat věcí nebo 

ţivotní prostředí. 

Na tuto dohodu navazují další zákony jako zákon o silniční dopravě, zákon o odpadech, 

chemický zákon, zákon o obalech a další řada vyhlášek.  Smyslem dohody je omezit  

na co nejniţší míru rizika, která mohou být spojena se silniční přepravou nebezpečných 

věcí, jejich příjmem, manipulací, uloţením a to tak, ţe jsou sjednoceny podmínky  

jak s těmito věcmi nebo látkami zacházet. Například zařazením do příslušných tříd,  
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poţadavky na jejich obaly, označení bezpečnostními značkami, poţadavky na vozidla je 

přepravující, poţadavky pro průvodní doklady, poţadavky na řidiče atd. [11] 

2.1.1 Řazení nebezpečných věcí do tříd 

Dle ADR je uvedeno 9 tříd nebezpečných věcí a látek. V silniční dopravě lze přepravovat 

pouze nebezpečné věci, které jsou povolené dle dohody ADR, kterou jé také ČR vázána. 

Látky jsou rozděleny do tříd na základě převládající nebezpečné vlastnosti dané látky.  

U látek, které mají více vlastností, se bere v potaz ta, která převaţuje svými nebezpečnými 

vlastnostmi nad jinými. Kaţdá třída má svůj specifický grafický symbol na značce ve tvaru 

kosočtverce. Tyto značky bývají umístěny na vnější straně vozidla, v dolní části je číslicí 

nebo písmeny označen druh nebezpečí viz příloha P1. [11, 35] 

Tabulka 1 – Třídy nebezpečných věcí 

Třída Název třídy 

1 Výbušné látky a předměty  

2 Plyny  

3 Hořlavé kapalin 

4.1 

Hořlavé tuhé látek, samovolně se rozkládající látky, polymerizující látky a zne-

citlivěné tuhé výbušné látky 

4.2 Samozápalné látky 

4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 

5.1 Látky podporující hoření  

5.2 Organické peroxidy 

6.1 Toxické látky  

6.2 Infekční látky 

7 Radioaktivní látky 

8 Ţíravé látky 

9 Jiné nebezpečné látky a předměty  

Zdroj: [11 - upraveno] 

2.1.2 Kódy označující stupeň nebezpečnosti látek 

Kaţdé vozidlo, které přepravuje nebezpečné látky, musí být řádně označeno dle právních 

předpisů a z mnoha důvodů. Kaţdé látky si vyţadují individuální přístup při skladování 
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nebo při manipulaci s nimi. V případě vzniku mimořádné události je toto označení důleţité 

pro zasahující jednotky, aby bylo zřejmé, o jakou látku se jedná, jaké má nebezpečné 

vlastnosti a mohli zvolit správný postup a prostředky na odstranění.  

V ČR jsou nejvíce pouţívané oranţové výstraţné tabulky s Kemler a UN kódem. Spojené 

státy pouţívají značení DIAMANT a Velká Británie pouţívá HAZCHEM. [15] 

Identifikační číslo nebezpečnosti – Kemler kód 

Tento kód je kombinace dvoumístných nebo trojmístných znaků – číslic někdy doplněná  

o písmeno X. Číslice jsou uvedené na tzv. oranţové výstraţné identifikační tabuli, která je 

rozdělena na dvě poloviny a to horní a dolní. V horní části je uveden Kemler kód, ve spod-

ní je uveden UN kód, o kterém bude zmíněno dále. Kód slouţí, pro rychlou identifikaci 

nebezpečí v případě havárie. První číslice označuje hlavní nebezpečí látky. Druhá a třetí 

určuje vedlejší nebo dodatečné nebezpečí. Písmeno X je pouţito v případě, kdy látka nesmí 

přijít do styku s vodou. V případě, ţe jsou první dvě číslice stejné, značí to zvýšení hlavní-

ho nebezpečí. V tabulce jsou vypsána číslice a jejich nebezpečnost. [15, 16] 

Tabulka 2 – Kemler kód 

Číslo Nebezpečnost 

2 Uvolňování plynů pod tlakem nebo chemickou reakcí 

3 Hořlavost par, kapalin a plynů 

4 Hořlavost tuhých látek 

5 Oxidační účinky (podporuje hoření) 

6 Toxicita 

7 Radioaktivita 

8 Ţíravost 

9 Nebezpečí samovolné prudké reakce 

X Látka nesmí přijít do styku s vodou 

0 Zdali stačí k vyjádření jen jedna číslice, za ní se pouţije číslo 0 

Zdroj: [17 - upraveno] 
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Identifikační číslo nebezpečnosti – UN kód  

UN kód nebo také označovaný jako identifikační číslo nebezpečné látky. Přibliţně  

3 500 látek má přiřazen svůj UN kód, coţ jsou čtyřmístné kombinace čísel 0, 1, 2 nebo 3.  

Na základě tohoto kódu lze přesně určit, o jakou látku se jedná. [16] 

   

Obrázek 3 – Výstraţná identifikační tabule; Zdroj: [16- upraveno] 

V horní polovině tabule je Kemler kód označující hrozící nebezpečí, v dolní polovině je 

identifikační číslo látky UN kód. V tomto případě 33 znamená vysoce hořlavou látku a UN 

kód 1203 určuje, ţe se jedná o hořlavou kapalinu konkrétně o benzín. [16, 17] 

Systém značení DIAMANT 

Tento systém je určen k rychlému posouzení nebezpečí při nehodách s důrazem na znalost 

hlavních faktorů, které jsou spojeny s únikem. Neslouţí tedy k identifikaci látky. Jedná  

se o čtverec stojící na hraně, který je rozdělen do 4 polí viz obrázek 4.  

 

  Obrázek 4 – Systém DIAMANT; Zdroj: [17] 

 Červené pole – značí nebezpečí poţáru. 

 Modré pole – zobrazuje nebezpečnost látky, s ohledem na poškození zdraví. 

 Ţluté pole – určuje, zda je látka reaktivní. 

 Bílé pole – znázorňuje specifická nebezpečí. 
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V kaţdém poli je číslo, popřípadě znak, kterým se označuje stupeň nebezpečí. Škála čísel 

jsou od 0 - 4, kdy platí, ţe čím větší je číslo, tím větší je nebezpečí. [15] 

Informační systém HAZCHEM 

Tento systém kombinuje označení látky, způsob jakým se má likvidovat a třídy nebezpeč-

nosti. Toto označování je určeno pro stanovení prvotních opatření při zásahu, uvádí, jaké 

hasivo má být pouţito, informuje o opatřeních pro ochranu nasazených sil a upozorňuje, 

zdali má být provedena evakuace civilních osob. Skládá se ze tří symbolů: z jedné číslice  

a jednoho nebo dvou písmen. První číslice určuje doporučenou hasební látku. Druhé pís-

meno informuje o doporučeném stupni ochrany. Třetí symbol opět písmeno, zvaţuje nut-

nost evakuace. [15, 17, 35] 

2.1.3 Označení vozidel přepravující nebezpečné látky 

Pro přepravu nebezpečných látek vozidly po českých silnicích, je nutné, aby byly řádně 

označeny dle platné legislativy. Při značení vozidel dle dohody ADR musí být pouţito 

dvou oranţových výstraţných tabulí s uvedeným Kemler kódem a UN kódem. Tabulky 

musí být na vozidlech umístěny viditelně jak na přední straně, tak na zadní straně. Dle vo-

zidla nebo přepravované látky se označení liší. [15, 16] 

 

    Obrázek 5 – Značení vozidel; Zdroj: [11] 

Oranţové výstraţné tabulky nejsou jediným způsobem značení. Současně s těmito tabul-

kami se pouţívají, také bezpečnostní značky viz příloha P1. Bezpečnostní značky se pou-

ţívají např. při označování cisteren nebo kontejnerů, kde v horní části značky je obrázek 

určující nebezpečí a spodní část je vyhrazena pro určení třídy číslicí. Tyto značky musí být 

umístěny viditelně po obou bocích vozidla a na zadní části, tak aby nedošlo k jejich samo-

volnému uvolnění. Vozidla, která přepravují odpad, musí být dále označena dvěma reflex-

ními tabulkami s černým nápisem „A“. [15, 16] 
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2.1.4 Doklady určené pro přepravu, vybavení vozidla a školení řidičů 

Dle dohody ADR je nutné při přepravě nebezpečných látek, materiálu nebo předmětů,  

aby kaţdá dopravní jednotka byla vybavená technickými prostředky, tak řadou průvodních 

dokladů podle odpovídající legislativy. Dopravní jednotka, která převáţí tento druh nákla-

du, nesmí mít více neţ jeden přívěs. Všechny dokumenty musí být v takovém jazyce,  

aby mu rozuměl řidič a dále ve dvou světových jazycích.  

Základním dokumentem je přepravní doklad, který musí obsahovat dále uvedené údaje  

pro kaţdou nebezpečnou látku, materiál nebo předmět: 

 UN číslo (UN 1203), 

 oficiální pojmenování, popřípadě v závorce uvedené technickým názvem (Benzín), 

 pro látky a předměty uvedené třídy,  

 obalová skupina pro látku, 

 počet a popis kusů pokud je to moţné, 

 celkové mnoţství nebezpečných věcí označených odlišnými UN kódy, 

 jméno a adresa příjemce, 

 kód omezení pro průjezd tunely, pokud se předpokládá, ţe dopravce tunelem proje-

de. 

Bliţší informace o přepravované látce jsou uvedeny v bezpečnostním listu, který musí vý-

robce a dovozce vypracovat pro chemicky nebezpečnou látku ještě před uvedením na trh. 

Pro případ nehody musí řidič vlastnit písemné pokyny pro řešení mimořádné události.  

Dle dohody ADR, tyto pokyny předá řidiči dopravce. 

Průvodními doklady 

Průvodní doklady vůči řidiči – jsou pak průkaz totoţnosti s fotografií, osvědčení o školení 

řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci – průkaz ADR. Tento průkaz se vystavuje 

na dobu 5 let. 

Průvodní doklady vztahující se k vozidlu – přepravující nebezpečné látek, materiálu  

a předmětů mají platnost 1 roku o kaţdoročně provedené technické prohlídce vozidla  

na STK. [11] 
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Vybavení vozidla – povinná výbava  

Dopravní jednotka přepravující nebezpečné věci musí být vybavena přenosným hasicím 

přístrojem. Pro členy osádky musí být k dispozici fluoreskující výstraţné vesty, baterie, 

rukavice a brýle. Mezi dodatečná výbavu vyţadovanou pro určité třídy patří nouzová úni-

ková maska, lopata, ucpávka výpusti či sběrná nádoba. Mezi další výbavu pro osobní 

ochranu patří zakládací klín, dva stojací výstraţné prostředky a kapalina pro výplach očí. 

Školení řidičů 

Řidiči přepravující nebezpečné věci musí podle dohody ADR podstoupit speciální školení 

a být drţiteli osvědčení vydaného příslušným orgánem o tom, ţe vykonali školení a úspěš-

ně prošli zkouškou ze zvláštních poţadavků, které jsou nutné při přepravě nebezpečných 

věcí. 

Hlavním posláním školení je řidiče seznámit s riziky vznikajícími při přepravě, poskytnout 

základní informace pro minimalizování pravděpodobnosti vzniku nehod nebo popřípadě 

jak provést opatření pro jejich bezpečnost, pro bezpečnost veřejnosti a pro ochranu ţivot-

ního prostředí v případě ţe k nehodě dojde. Toto školení musí zahrnovat i praktická cviče-

ní jako základní školení pro všechny kategorie řidičů. [11] 

2.2 Odpadové hospodářství 

Odpadovým hospodářství se rozumí veškeré činnosti, které mají předcházet vzniku odpa-

dů, činnosti zaměřené na nakládání s odpady a následné ošetření místa kde jsou trvale ulo-

ţeny. V tomto smyslu nakládání s odpady znamená obchodování, shromaţďování, sběr, 

výkup, přeprava, doprava, skladování, vyuţití a odstranění odpadu.  

Dnešní společnost vytváří velké mnoţství odpadů. Vzhledem k ţivotnímu prostředí je vel-

mi důleţité sniţovat mnoţství tvorby NO. Způsob nakládání s odpady se vztahuje vzhle-

dem k jeho sloţení a vlastnostem. Do kategorie NO je nutné zařadit jakýkoliv odpad,  

který je konkrétně uveden v Seznamu nebezpečných odpadů nebo je znečištěn některou 

sloţkou vedenou v seznamu. Nebezpečný odpad je i takový, který vykazuje alespoň jednu  

nebo více nebezpečných vlastností. 

Původcem odpadu je kaţdá fyzická nebo právnická osoba, při jejíţ činnosti vzniká odpad. 

Odpadem jsou vesměs veškeré produkty lidské činnosti. Je to tedy kaţdá movitá věc,  

které se chce osoba zbavit. Vzniká jak z průmyslové činnosti, stavební činnosti, 
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v zemědělství tak i v běţném ţivotě člověka. Kvůli specifickým vlastnostem a různého 

ohroţení ţivotního prostředí vyţaduje kaţdý druh odpadu specifické nakládání.  

Způsob nakládání s odpady je stanoveno ZO. Cíle pro nakládání s odpady jsou vyspecifi-

kovány v Plánu odpadového hospodářství České republiky (dále jen POH ČR) pro období 

2015 - 2024. Pro pravidelné vyhodnocení odpadového hospodářství je vedena evidence, 

umoţňující získat podrobné informace o produkci a nakládání s odpady. [19, 20]  

2.2.1 Plány odpadového hospodářství (POH) 

Plán odpadového hospodářství zpracovávají ministerstvo, kraje a obce. Tyto plány se vy-

pracovávají za účelem předcházení vzniku odpadů a zajištění, ţe s odpady bude nakládáno 

v souladu s právními předpisy. Povinnosti vypracovat POH, vyplývá ze ZO. 

POH obce je sloţen ze tří částí:  

 analytická část – obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství ČR, 

 závazná část – obsahuje cíle a opatření jak předcházet vzniku odpadů, 

 směrná část – obsahuje návrhy na zlepšení a kritéria hodnocení změn. 

POH ČR se zpracovává na dobu nejméně 10 let. U obcí je doba stanovená na 5 let. Povin-

nost vypracovat tyto plány mají původci, kteří produkují ročně více jak 10 t NO nebo více 

jak 1 000 t ostatního odpadu. Obce jsou povinny, zaslat návrh POH v elektronické podobě 

na příslušný krajský úřad. [21] 

2.2.2 Zařazování odpadů 

Původci odpadů a oprávněné osoby jsou povinny zařazovat odpad buď podle Katalogu 

odpadů (dále jen katalog), nebo podle kategorií. 

Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů podle druhů 

Katalog vydává ministerstvo ţivotního prostředí (dále jen ministerstvo). V případě, ţe ne-

lze odpad jednoznačně zařadit, provede tak ministerstvo na návrh příslušné obce s rozšíře-

nou působností. Katalog obsahuje specifickou část, kterou je Seznam nebezpečných odpa-

dů. 

Katalog nalezneme v příloze vyhlášky č. 93/2016 Sb. O Katalogu odpadů. Ten slouţí  

pro zařazování odpadů do skupin a pro identifikaci konkrétního odpadu. Seznam obsahuje 

šestimístná čísla podle jednotlivých druhů odpadů. První dvojčíslí označuje skupinu, druhé 
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podskupinu a třetí určuje konkrétní druh odpadu. Skupiny katalogu jsou označeny  

od 01 do 20. Jestliţe nebyl odpad zařazen do skupin 01 aţ 12 a 17 aţ 20, hledá se dále  

ve skupinách 13, 14 a 15. Nedojde-li k zařazení ani do těchto skupin pokračuje se skupinou 

16. V rámci vybrané skupiny se odpad zařadí do odpovídající podskupiny. V podskupině 

se vyhledá jiţ konkrétní druh odpadu s příslušným katalogovým číslem. 

Jestliţe nebyl ani doposud odpad zařazen, přidělí se odpadu dvojčíslí 99 a uvede se jeho 

technický nebo běţně uţívaný název. Tehdy, kdy by se odpad skládal z více sloţek,  

kdy kaţdá sloţka je pod samostatným číslem, přiřadí se k takovému druhu odpadu, který je 

nejvíce nebezpečný pro ţivotní prostřední a na zdraví člověka. 

Nebezpečné odpady jsou v katalogu označeny symbolem „*“ a pro účely evidence písme-

nem „N“. Odpady ostatní jsou označovány písmenem „O“. Například skupina 20 – Komu-

nální odpady, podskupina 20 01 27* - Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahu-

jící nebezpečné látky. [20] 

 

Zařazování odpadu podle kategorií 

Odpad je rozdělen do kategorie nebezpečný odpad nebo do kategorie ostatní. Do kategorie 

nebezpečného odpadu jsou řazeny odpady pokud:  

 vykazují alespoň jednu z nebezpečných vlastností, 

 je uveden v katalogu jako nebezpečný odpad,  

 je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů, který je uveden v katalogu. 

Seznam nebezpečného odpadu se nachází v příloze č. 2 vyhlášky MŢP č. 374/2008 Sb., 

kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů. [21] 

2.2.3 Evidence a ohlašování odpadů 

Evidenci o odpadech a způsobu nakládání s nimi jsou povinni vést původci a oprávněné 

osoby, které s odpady nakládají. Evidence je vedena pro kaţdou provozovnu i pro kaţdý 

druh odpadu samostatně. Jestliţe původci i oprávněné osoby produkují nebo nakládají 

s více neţ 100 kg NO za rok a více jak 100 t ostatních odpadů za rok jsou povinni zasílat 

kaţdoročně do 15. února hlášení o druzích, mnoţství odpadů a způsobech nakládání s nimi 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, dle místa provozovny. Obce s rozšířenou 

působností nasbírané evidence zasílá kaţdoročně do 15. února ministerstvu ţivotního pro-

středí a příslušnému krajskému úřadu. Ministerstvo zajistí přístup Českého statistického 

úřadu k hlášení. [21] 
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Přeprava NO se ohlašuje ministerstvu pomocí integrovaného systému plnění ohlašovacích 

povinností v oblasti ţivotního prostředí. Odesílatel je povinen: 

 kaţdou přepravu předem hlásit v podobě ohlašovacího listu, 

 ke kaţdé přepravě přiloţit doklad o obsahující informace o nákladu. 

Jestliţe není přeprava uskutečněna v daném termínu, zrušit ohlášení přepravy do 3 pracov-

ních dnů. [21] 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady jsou povinni ohlašovatelé zaslat hlášení v elek-

tronické podobě do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále  

jen ISPOP). Novinkou v ohlašování přepravy NO je v souladu s § 40 ZO, realizováno elek-

tronickou formou v modulu systému ISPOP zvaného Systém evidence přepravy nebezpeč-

ných odpadů (dále jen SEPNO). Tento modul umoţní odeslání ohlašovacího listu přepravy 

NO pomocí webového formuláře. Je nutné, ale aby subjekt byl zaregistrován v ISPOP. [23] 

2.2.4 Základní povinnosti při nakládání s odpady 

Kaţdý je dle zákona o odpadech povinen předcházet jejich vzniku, snaţit se omezovat je-

jich mnoţství a jejich nebezpečné vlastnosti, případně s nimi nakládat nebo je odstraňovat 

tak, aby nebylo poškozeno lidské zdraví a ţivotní prostředí. Původce a oprávněná osoba  

při nakládání s NO jsou povinni je řádně označit nápisem NO, grafickým symbolem a při-

řadit odpovídající identifikační list. Všechna zařízení, která slouţí k odstraňování, sběru 

nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu  

a na základě souhlasu k provozování zařízení. 

Další povinnosti původce odpadů jsou:  

 zařazovat odpady podle druhů a kategorií, 

 zajistit vyuţití odpadů, 

 ověřovat jejich nebezpečné vlastnosti a správně s nimi nakládat, 

 zabezpečit je před znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

 vést evidenci, ohlašovat odpady a zasílat na příslušné správní úřady, 

 platit poplatky za ukládání odpadů. [20] 
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2.2.5 Základní popis odpadu a identifikační list 

Při práci s odpady je velmi důleţitým nástrojem pro ochranu ţivotního prostředí základní 

popis odpadu, který jsou povinni zpracovat všichni původci odpadů a oprávněné osoby  

a identifikační list NO. 

Základní popis odpadu poskytuje podklady, které slouţí pro rozhodování jak s odpady dále 

nakládat v souladu se způsobem nakládání dle zákona o odpadech. Základní obsah  

jak správně odpad popsat je specifikován v příloze č. 2, bod 2 vyhlášky ministerstva ţivot-

ního prostředí č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady. 

Identifikační list odpadu je průvodním dokladem NO. Povinnost jeho vypracování pro prů-

vodce a oprávněné osoby vyplývá ze zákona o odpadech v souladu s přílohou č. 3 uvede-

nou ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady. Tento list musí 

obsahovat název a kód odpadu stanovený dle Katalogu odpadů, kód podle ADR, identifi-

kační údaje původce nebo oprávněné osoby, fyzikální a chemické vlastnosti odpadu, klasi-

fikaci NO, popis bezpečnostních a technických opatření při nakládání aj. [21,22]  

Shrnutí  

Teoretická část byla zaměřena na základní legislativu, která vymezuje celé zaměření této 

práce. Následně byly rozebrány konkrétní druhy dopravních systému, kde bylo více zamě-

řeno na dopravu silniční. Druhá kapitola je zaměřena na přepravu zvláštních věcí dle do-

hody ADR, kde je zaměřeno na zařazování nebezpečných věcí do tříd, jak se nebezpečné 

věci označují, označování vozidel tyto věci přepravující a jaké doklady musí mít řidič  

u sebe. V druhé části kapitoly je práce zaměřena na odpadové hospodářství, kde za zvláštní 

věci pro tuto práci byl zvolen nebezpečný odpad. Je tedy řešeno, co je to nebezpečný od-

pad, jak správně odpad evidovat a ohlašovat, jak s odpadem nakládat atd. Tento stručný 

přehled poskytl materiál pro vypracování praktické části. 
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3 CÍL PRÁCE A POUŢITÉ METODY 

Cílem této práce je analyzovat současný stav přepravy nebezpečného odpadu u firmy XY, 

objasnit problematiku spojenou s nebezpečnými odpady a navrhnout moţná zlepšení  

při přepravě.   

V teoretické části práce bylo pouţito sběru dat a rešerše odborné literatury pro danou pro-

blematiku, čímţ bylo dosaţeno orientace a umoţnění psaní práce. Dále byla pouţita analý-

za a následná syntéza.  

Praktická část je zaměřena na firmu XY. Firma sídlí ve Ţďáře nad Sázavou a provozuje  

jak sběrný dvůr, tak přepravu NO. Po důkladném pozorování celého procesu ve firmě XY 

bylo moţné pomocí analýzy, syntézy, indukce a následné dedukce stručně sepsat veškeré 

činnosti, které probíhají na sběrném dvoře a před následnou přepravou NO na skládku 

v Čáslavi. Pomocí těchto metod bylo dosaţeno pochopení celého procesu a mohly být na-

vrţeny moţné změny. 

Pro vypracování této práce byly důleţité získané informace z odborné literatury a z pokla-

dů poskytnutých personálním oddělením firmy XY. Velkým přínosem, také byly konzulta-

ce se zaměstnanci, kteří s NO pracují, kdy z jejich zkušeností z praxe byly vybrány důleţi-

té informace. 

Omezení – firma si nepřeje být uváděna, proto je pouţíván název firmy XY.  
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 LOGISTIKA PŘEPRAVY NEBEZPEČNÉHO ODPADU ZE 

SBĚRNÉHO DVORA 

Pro tuto práci byl zvolen sběrný dvůr (dále jen SD) ve Ţďáře nad Sázavou (dále jen Ţďár), 

který provozuje firma XY. V souvislosti s tímto objektem jsou v práci zahrnuty i okolní 

firmy či SD, které se podílejí na celém logistickém řetězci přepravy NO. Pod firmu XY 

spadá 5 dalších provozoven SD a to konkrétně provozovny SD ve Svratce, Herálci, Ţdírci 

nad Doubravou, v České Bělé a Bobrové viz následující obrázek. 

 

  Obrázek 6 – Provozovny spadající pod firmu XY; Zdroj: [26 - upraveno] 

4.1 Profil firmy XY 

Pro lepší pochopení celé práce je zde následně popsán stručný profil firmy XY, její zamě-

ření, úkoly apod. 

Tato firma XY se řadí mezi vedoucí společnosti, které se zabývají nakládáním s odpady  

ve střední a východní Evropě. Firma byla zaloţena v roce 1993 a v současné době zaměst-

nává přes 2 000 zaměstnanců. 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 36 

 

Mezi konkrétní činnosti firmy patří: 

 svoz a odstranění komunálního a ţivnostenského odpadu, 

 svoz a vyuţití tříděného odpadu, 

 svoz a odstranění nebezpečného odpadu, 

 provozování sběrných dvorů, 

 svoz velkoobjemového odpadu apod. 

Společnost sváţí a energeticky vyuţívá a odstraňuje NO. Transport je zajišťován moderní  

a bezpečnou technickou, odpovídající evropským standardům. Sluţby jsou součástí kom-

plexního odpadového hospodářství, které je poskytováno městům, obcím nebo konkrétním 

ţivnostníkům. 

Pro kraj Vysočina tato společnost disponuje 2 pobočkami a to ve Ţďáře nad Sázavou  

a Třebíči. Práce je zaměřena pouze na pobočku firmy XY sídlící ve Ţďáře, kdy tato firma 

provozuje sběrný dvůr umístěný ve stejném městě. Z tohoto sběrného dvora je NO dále 

převáţen do konkrétních zařízení, kde je s ním dále nakládáno. Nejčastěji je odpad odvá-

ţen do města Čáslavi, Třebíče nebo do Nasavrků, kde je s odpady dále náleţitě nakládáno 

dle druhu a specifikace zařízení. [24, 27] 

Firma XY disponuje v uvedeném SD v současné době 13 nákladními automobily  

jak pro přepravu nebezpečných věcí, tak pro přepravu volně loţených látek. Konkrétně  

na přepravu NO jsou vyhrazeny speciální 3 kontejnerové nosiče Abroll s nepropustnou 

vanou a dvojitým pláštěm pro zamezení úniku NO mimo kontejner. Tyto vyhrazené kon-

tejnery se pouţívají výhradně na přepravu NO, není moţné tedy v nich přepravovat jiný 

odpad. [28] 

4.2 Popis sběrného dvora ve Ţďáře nad Sázavou 

Tato kapitola má objasnit veškerý postup v SD od přijetí NO aţ po přepravu k následnému 

zpracování či likvidaci. 

4.2.1 Charakter a účel zařízení 

Sběrný dvůr se nachází v Kraji Vysočina ve Ţďáře nad Sázavou. Vlastníkem SD je firma 

XY a povolujícím orgánem je krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ţivotního prostředí  

a zemědělství. 
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Tabulka č. 3 uvádí mnoţství přijímaného do SD.  

Tabulka 3 – Kapacitní údaje sběrného dvora 

Mnoţství Kapacitní údaje o zařízení 

600 t odpadů Maximální okamţitá kapacita zařízení 

16 000 t/rok Roční projektovaná kapacita zařízení 

12 000 t/rok Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení 

100 t/den Denní projektovaná kapacita zařízení 

 

          Zdroj: [25] 

Tento SD je určen ke sběru, výkupu a k dalšímu vyuţití odpadů (způsobem R12). Odpad je 

přijímán jak od původců firem, tak i od občanů. V ZO jsou v příloze č. 3 specifikovány 

způsoby vyuţívání odpadů. Pod kódem R12 se uvádí úprava odpadů k aplikaci některého 

z postupů uvedených pod označením R1 aţ R11. Způsoby vyuţití odpadů jsou uvedeny 

v příloze P2. Tabulka č. 4 uvádí skupiny odpadů, které lze v SD vyuţít způsobem R12. 

Tabulka 4 – Druhy odpadů vyuţívané způsobem R12 

Skupiny Seznam druhů odpadů, které lze v zařízení vyuţívat způsobem R12 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  

17 09 02, 17 09 03 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

20 03 07 Objemný odpad 

 

        Zdroje: [25] 

 

Tabulka č. 5 určuje skupiny odpadů, které se do zařízení přijímají. Dále tento SD přijímá 

odpady v rámci odděleného sběru. Seznam těchto odpadů je uveden v příloze P3.   

Mezi tento odpad patří např. baterie obsahující rtuť, zářivky, elektrické a elektronické zaří-

zení. [25, 27] 
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Tabulka 5 – Přijímané druhy odpadů 

Skupiny Seznam druhů odpadů, které lze přijímat do zařízení 

02 01 01 Kaly z praní a z čištění 

02 01 02 Odpad ţivočišných tkání 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 

02 01 04 Odpadní plasty (kromě obalů) 

 

          Zdroj: [25] 

4.2.2 Stručný popis zařízení 

Celá plocha SD je proti neoprávněnému vstupu oplocena drátěným plotem a mimo provoz 

uzamčena. V době od 17:00 hod do 6:00 hod objekt zajišťuje hlídač se psem. Povrch areálu 

je zpevněn silničními panely. U vstupní brány do areálu je zřízena silniční váha dlouhá  

18 m s moţností váţení aţ do 60 t, která slouţí pro váţení větších nákladů pro příjem  

a výdej odpadu z areálu. Menší mnoţství odpadu je váţeno na škálové váze, která se na-

chází u třídící linky.  

V areálu jsou umístěny kontejnery o objemu 3 – 40 m
3
, ve kterých jsou umisťovány kovo-

vé odpady, objemný odpad eternit, pneumatiky, stavební suť apod. Kapalné odpady kate-

gorie „O“ i „N“ – zejména motorové oleje, emulze a barvy jsou soustřeďovány na záchyt-

ných vanách. Nebezpečné odpady jsou uloţeny buď ve speciálních kontejnerech, viz obrá-

zek 7, nebo zabezpečené proti úniku do ŢP v zastřešené hale nebo pod přístřeškem,  

viz fotodokumentace v příloze P4. Odpady s moţností infekce jsou uloţeny v jednorázově 

pouţitelných nádobách v samostatném uzavřeném kontejneru. Se všemi druhy odpadů je 

nakládáno dle ZO (viz hlava první – povinnosti při nakládání s odpady). V zadní části ob-

jektu jsou uloţeny odpady určené pro dodatečnou úpravu způsobem R12. Jedná se odpad 

jako je dřevo, sklo, kovy, textil atd. Tyto sloţky jsou dále tříděny pro maximální vyuţitel-

nost.  

Pro manipulaci s většími hmotnostmi odpadu se pouţívá vysokozdviţný vozík nebo čelní 

nakladač. Manipulace s kontejnery je zajištěna kontejnerovými nosiči provozovatele SD. 

[25, 27]  
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Kontejner na obrázku č. 7 je vyhrazen pouze na ukládání kapalného NO. Přístup do tohoto 

kontejneru má pracovník SD, který nosí u sebe klíče a NO sem ukládá. Podlaha je vyrobe-

na z propustných mříţí a spodní vanou, kde by byla popřípadě zachycena rozlitá kapalina. 

Jednak je zamezeno úniku NO do ŢP a také je zabráněno moţnému zranění z důvodu 

uklouznutí na rozlité kapalině. 

 

Obrázek 7 – Speciální kontejner pro uloţení kapalných NO; Zdroj: [vlastní] 

4.2.3 Technologie a obsluha zařízení 

Při vjezdu vozidla s odpadem provozovatel zajistí zváţení odpadu, provede vizuální kont-

rolu kaţdé dodávky odpadu a namátkově odpad prověří, zda odpovídají informace poskyt-

nuté od dodavatele, včetně identifikačního čísla zařízení oprávněných osob. Následně je 

provedeno zváţení, dále záznam o datu dodání odpadu, totoţnost dodavatele, kód, druh, 

kategorie a zváţená hmotnost. Jedná-li se o NO, zda je řádně označen. Dodavatel obdrţí  

od provozovatele potvrzení o přijatém odpadu. Jedná se o váţní lístek neboli příjemku.  

[25, 27]  

4.2.4 Pracovník sběrného dvora 

Celý chod SD má na starost pracovník, který:  

 odpovídá za provoz SD a za dodrţování provozního řádu, 
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 povoluje vjezd do areálu SD, 

 kontroluje přiváţený odpad, 

 určuje kontejner na uloţení odpadu, 

 vede provozní deník a odpovídá za správnost a úplnost záznamů,  

 kontroluje stav a označení kontejnerů, oplocení, informačních tabulí a provádí  

jejich údrţbu, 

 zajišťuje přístup k jednotlivým kontejnerům a úklid celé plochy, 

 vystavuje původcům (dopravcům) potvrzení o uloţení odpadu, 

 zařizuje vývoz naplněných kontejnerů apod. [25, 27]  

4.2.5 Monitorování provozu zařízení 

Ve SD je převáţně sledováno mnoţství přijímaných a vydaných odpadů a to z důvodu,  

aby byla v případě naplnění kontejnerů včas zajištěna přeprava pro další zpracování. 

V rámci monitoringu provozu zařízení a jeho vliv na okolní prostředí jsou sledovány ná-

sledující aspekty: 

 zda nedochází k neţádoucímu úniku provozních kapalin u vozidel, které manipulují 

s odpadem, 

 zda při manipulaci s odpady nedochází k nadměrné prašnosti, 

 zda nedochází k únikům odpadů do okolního prostředí a jeho znečišťování, 

 udrţování čistoty a pořádku v areálu, 

 neporušenost a uzavíratelnou sběrných nádob, 

 neporušenost oplocení SD. 

Tyto všechny údaje se zaznamenávají do provozního deníku. [25, 27]  

4.2.6 Organizační zajištění provozu zařízení 

U vstupní brány do SD je odpad od jednotlivých dodavatelů (dopravců) přijímán jiţ zmí-

něným pracovníkem. Odpad je manuálně tříděn podle druhu, zváţen a ukládán do urče-

ných značených kontejnerů, zvlášť podle jednotlivých druhů, kategorií a následného způ-

sobu nakládání. Pracovník SD s dodavatelem odsouhlasí identitu dodaného odpadu, určí 

způsob roztřídění a uloţení do příslušných nádob a odpad zváţí. Jedná-li se o dopad více 

druhů, zváţí se kaţdý odpad samostatně. Následně je vystaven doklad o přijatém odpadu 

neboli váţní lístek - příjemka. 
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Po naplnění kontejneru provozovatel SD zajistí přepravu odpadu oprávněné osobě 

k vyuţití nebo odstranění odpadů podle jednotlivých druhů a vlastností. Naloţený odpad je 

znovu kontrolován z hlediska identity, zváţen a jsou k němu vystaveny a potvrzeny po-

třebné doklady. Těmito doklady vystavené pro přepravu NO dále ke zpracování jsou:  

výdejka, ohlašovací list pro přepravu NO po území ČR (2 vydání) a přepravní doklad  

pro silniční přepravu nebezpečných věcí. [25, 27]  

4.2.7 Opatření k omezení vzniku havárií a bezpečnost provozu 

Za havárii je povaţována jakákoliv situace, která můţe způsobit ohroţení na ţivotech, 

zdraví, majetku a ŢP. Aby se předešlo havárii, všichni pracovníci ve SD musí dodrţovat 

stanovené zásady při zacházení s NO. Mezi tyto zásady patří: 

 všechny odpady jsou tříděny a shromaţďovány v určených prostředcích, 

 v případě vzniku nového typu odpadu, nebo poškození nádoby na ukládání NO  

musí být informován vedoucí, 

 je zakázáno pouţívat jiné pomocné pracovní prostředky, neţ ty které jsou stanove-

ny, 

 s NO je nakládáno, tak aby nemohlo dojít k úniku do ŢP tj. v souladu s bezpečnost-

ními listy NO, 

 veškeré odpadní vody, vznikající ve SD jsou vypouštěny schváleným způsobem  

a to odváděny kanalizací na čističku odpadních vod Ţďas a.s., 

 veškeré nenadálé skutečnosti, které vzniknou při manipulaci s NO, je nutné  

okamţitě hlásit vedoucímu SD. 

Pro bezpečnost provozu smí do SD vstoupit jen zástupci vlastníka a provozovatele za-

řízení, obsluha a pracovníci, kteří zde s odpadu manipulují. Ostatní osoby se smí v are-

álu pohybovat pouze za doprovodu oprávněné osoby vyjma záchranných sloţek. Areál 

je označen u vstupní brány cedulí „Nepovolaný osobám vstup zakázán“. Při manipulaci 

s odpadem jsou nutné pouţívat ochranné pracovní oděvy a pracovní ochranné pomůcky 

s ohledem na charakter odpadu. V celém areálu je zakázáno kouřit a jinak manipulovat 

s ohněm. Dále je zakázáno vstupu pracovníkům, jsou-li pod vlivem omamných látek. 

Zaměstnanci jsou pravidelně 1× ročně školeni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a poţární ochraně. [25, 27]  
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4.3 Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení 

Provozovatel SD ke sběru, výkupu a vyuţívání odpadů dle způsobu R12 musí zabezpečit 

dle § 18 odstavce 1 písmeno j) a § 19 odstavce 1 písmeno e) zákona o odpadech, aby byla 

vedena průběţná evidence, způsob nakládání s nimi, aby bylo zajištěno včasné ohlašování 

odpadů a zasílání příslušnému správnímu úřadu. 

Kaţdý příjem odpadu se řádně zaznamená do provozního deníku sběrného dvora, kdy jeho 

oddělenou součástí je evidence odpadů. Evidence odpadu se řídí dle § 39 ZO a dle § 21  

a § 22 vyhlášky č. 385/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady. 

Evidence je vedena elektronicky v programu EVI 8. Ke kaţdému výdeji či příjmu odpadu 

se váţí náleţité dokumenty, které jsou vypsány níţe. 

4.4 Obecné poţadavky na zařízení k vyuţívání a odstraňování, sběru  

a výkupu odpadů 

Tato zařízení (dále jen skládky) musí splňovat jisté právní předpisy na ochranu ŢP a zdraví 

a musí být provozováno, tak aby nedocházelo k znečišťování okolních cest a okolí. Kaţdá 

skládka dle § 4 vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady musí být 

vybavena:  

 manipulačními a skladovacími prostory, technickými prostředky pro příjem NO, 

váhovým systémem pro zjištění hmotnosti přijímaného odpadu,  

 vybavením nebo opatřením pro zamezení přístupu nepovolaných osob do prostor 

manipulování s NO, 

 informační tabulí s důleţitými údaji o zařízení. [22] 

4.4.1 Shromaţďování odpadů 

Pro shromaţďování NO mohou slouţit např. speciální nádoby, kontejnery nebo nádrţe, 

které splňují technické poţadavky pro shromaţďování NO. Tyto shromaţďovací prostřed-

ky musí splňovat dle § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 

následující poţadavky: 

 musí být odlišně označeny od prostředků pouţívaných pro ostatní odpady (popi-

sem, barevně), 
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 zajištěny proti povětrnostním vlivům a odolné vůči chemickým vlivům odpadů,  

pro které jsou určeny, 

 jestliţe slouţí zároveň jako přepravní obaly, musí splňovat kritéria pro přepravu 

NO (náleţitě označena), 

 zabezpečují, ţe uloţený odpad do nich uloţený je chráněn před znehodnocením, 

odcizením nebo únikem do ŢP. [22] 

V blízkosti shromaţďovacího prostředku NO musí být viditelně umístěn čitelný identifi-

kační list ke kaţdému druhu odpadu. 

4.4.2 Skladování odpadů 

Jako sklady odpadů mohou slouţit volné prostory, budovy, přístřešky apod., které splňují 

technické poţadavky pro sklady odpadů. Skladováním se rozumí dočasné soustřeďování 

odpadů do zařízení, které jsou k tomuto účelu určené. Pro moţnost skladování odpadů  

musí být vyţádán souhlas krajského úřadu k provozování tohoto zařízení. Sklady a jejich 

části musí splňovat tyto základních poţadavky: 

 musí být oddělené a utěsněné aby bylo zabráněno mísení různých druhů odpadů 

popřípadě úniku do ŢP, 

 musí zabezpečit, ţe nedojde k ohroţení zdraví člověka, 

 musí umoţnit snadnou manipulaci s NO v areálu skladu. 

Místa kde je NO uloţen, musí také řádně označeny identifikačními listy. [22] 

4.4.3 Technické poţadavky na skládky 

Technické poţadavky a podmínky, kde tyto skládky mohou být umístěny, musí odpovídat 

technickým normám stanovené vyhláškou č. 294/2005 Sb., O podmínkách ukládání odpa-

dů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, kterou se pro tyto účely mění vyhláška 

č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady.  

Skládky se dělí podle technického zabezpečení na následující skupiny: 

 skupina S-interní odpad, kdy se tyto skládky pro účely evidence a ohlašování ozna-

čují jako S-IO, 

 skupina S-ostatní odpad, tyto skládky se dále označují jako S-OO, 

 skupina S-nebezpečný odpad, dále označovaný jako S-NO. 
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Na skládky se odpady ukládají tak, aby nedošlo k nechtěné reakci v případě vzniku škodli-

vých látek, narušení těsnosti, k neţádoucí destrukci nebo k narušení celkové konstrukce 

skládky. [29] 

4.5 Doklady vztahující se k přepravě s odpady 

Následující doklady jsou provázeny celým logistickým procesem od převzetí odpadu  

do SD aţ po přepravení do konečného místa zpracování. 

4.5.1 Dodací list 

Jedná se o doklad o tom, ve kterém je uvedeno, jaký odpad byl odeslán, o jaký druh  

se jedná, jaké bylo mnoţství apod. Dodací list není dokument stanovený zákonem, slouţí 

tedy spíše pro kontrolu nad pohybem odpadu mezi odesílatelem a příjemcem. Vzorový 

dokument viz P5. 

Tento list musí obsahovat tyto náleţitosti: 

 adresu odesílatele/příjemce/dopravce/místa nakládky, 

 název odpadu, 

 kód odpadu a mnoţství, 

 datum a čas předání dopravci/příjemci. [27] 

4.5.2 Váţní lístek – příjemka 

Tento doklad je vystaven při příjezdu vozidla do SD a jeho zváţení. Tento doklad se uklá-

dá a následně z něj jsou vystaveny v účtárně faktury, které jsou zaslány konkrétním obcím 

a ostatním původcům odpadů na proplacení. Vzorový dokument je uveden v příloze P6. 

Váţní lístek obsahuje tyto náleţitosti: 

 evidenční označení příjemky, datum a čas vystavení, 

 adresu příjemce, 

 údaje o dodavateli, 

 název odpadu s kódovým označením, 

 mnoţství odpadu, 

 jméno řidiče a SPZ vozidla, 

 jméno vystavovatele dokladu. [27] 
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4.5.3 Identifikační list nebezpečného odpadu 

Kaţdý původce odpadu nebo oprávněná osoba, která nakládá s NO je povinnost zpracovat 

identifikační list NO (dále jen ILNO) a řádně jím označit jak místo uloţení, tak konkrétní 

odpad. Tato ustanovení vyplývají z § 13 odstavce 3 zákona o odpadech tak z § 5 vyhlášky 

383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady. ILNO se vystavuje pro kaţdý kon-

krétní NO. List slouţí pro přehled, odkud odpad pochází, jaké má nebezpečné vlastnosti,  

jak s ním nakládat apod. Vzor ILNO viz příloha P7. 

Hlavičku listu tvoří těchto 10 bodů: 

 název odpadu, 

 kód odpadu. 

 kód podle dohody ADR, 

 původce odpadu nebo oprávněná osoba, 

 fyzikální a chemické vlastnosti odpadu, 

 identifikace nebezpečnosti, 

 poţadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu, 

 opatření při nehodách, haváriích a poţárech, 

 ostatní důleţité údaje, 

 jméno, adresu, datum a podpis zpracovatele. [21, 22] 

4.5.4 Výdejka 

Je dokument vystavovaný pracovníkem SD po přijetí oznámení, ţe je nutné odvést naplně-

ný kontejner. Dle poskytnutých informací o jaký odpad se jedná a je vystavena výdejka.  

Ta slouţí pro přehlednost kolik a jaký odpad byl odvezen. Vzorový dokument je přiloţen 

v příloze P8. 

V tomto dokumentu jsou uvedeny tyto následující údaje: 

 číslo výdejky a místo vydání, 

 jméno odběratele, 

 datum a čas vystavení, 

 katalogové číslo odpadu, 

 jméno odpadu a přesné mnoţství, 

 podpis kdo odpad převzal/předal. 
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4.5.5 Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR 

Tento dokument vychází z § 25 vyhlášky 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání 

s odpady. Ohlašovací list se vystavuje ve 2 vydáních. Odesílatel odpadu vyplní dva listy, 

kdy jeden si ponechá potvrzený. Druhý list přiloţí k zásilce NO, který si po přijetí přepra-

vy ponechá příjemce. Vzorový dokument viz příloha P9. 

Ohlašovací list obsahuje: 

 adresu odesílatele/příjemce, 

 místo nakládky,  

 katalogové číslo odpadu a přesný název, 

 mnoţství a počet kusů, 

 dopravce odpadu, 

 datum, podpis a čas předání dopravci/příjemci. [22] 

4.5.6 Přepravní doklad pro silniční přepravu nebezpečných věcí (nákladní list) 

Tento doklad je stanovený v dohodě ADR v kapitole 5.4.1 přepravní doklad pro nebezpeč-

né věci a předepsané údaje. Přepravní doklad musí mít uvedené údaje pro kaţdý NO,  

který je určen k přepravě. Vzorový dokument lze najít v příloze P10. 

Doklad obsahuje: 

 adresa odesílatele/příjemce, 

 adresa místa nakládky/vykládky, 

 adresa dopravce, 

 UN číslo, 

 oficiální pojmenování, 

 číslo bezpečnostní značky, obalovou skupinu, kód omezení tunelu, 

 počet kusů, mnoţství, kód odpadu, 

 datum a čas předání dopravci/příjemci. [11]   

Evidence dokumentů včetně provozního deníku se ukládají po dobu 5 let. [25, 27]  

4.6 Popis celého procesu přijetí odpadu do sběrného dvora 

Do SD ve Ţďáře jsou přijímány odpady jak od občanů, tak firem, ale také od jednotlivých 

provozoven SD, které spadající pod firmu XY (viz kapitola 4 obrázek č. 6). Do těchto  
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provozoven SD sváţejí odpad občané na vlastní náklady. Pracovník konkrétní provozovny  

od nich odpad převezme, zváţí jej, určí druh odpadu, řádně jej označí a náleţitě uloţí  

v areálu. Celý tento proces je evidován do sešitu, kde je uveden datum, jméno, adresa pů-

vodce odpadu, mnoţství a druh odpadu. 

Odpad je odváţen tehdy, aţ jsou kontejnery plné a pracovník provozovny SD si odvoz 

odpadu objedná u firmy XY. Ta vyšle auto odpovídající pro daný náklad a doveze odpad 

do SD ve Ţďáře. Z provozoven spadající pod firmu XY jsou kaţdý měsíc ofoceny sešity 

s údaji o odpadu terénním pracovníkem SD. Informace zapsané v sešitě slouţí pro vytvo-

ření příjemky odpadu. Díky propojenému softwaru mezi SD a firmou XY jsou tyto ofocené 

materiály přístupné všem oprávněným osobám. Tudíţ kaţdý měsíc z informací ze sešitu 

jsou na účtárně vystaveny faktury, které jsou odeslány konkrétním obecním úřadům, odkud 

pochází majitelé odpadů, kvůli úhradě za likvidaci. 

Po příjezdu auta s odpadem do SD Ţďár dojde k jeho zváţení na váze u hlavní brány. Zde 

pracovník SD odsouhlasí identitu odpadu, zváţí celý náklad a vystaví váţní list. Je-li od-

pad sloţen z více druhů, dojde k jeho rozváţení a na kaţdý konkrétní NO se vystaví pří-

jemka. Dále pracovník SD určí, kam bude odpad uloţen, dle druhu a určí způsob nakládá-

ní. Pro NO vystaví identifikační list, kterým daný odpad označí, není-li tak jiţ učiněno 

z předešlého SD. Přijatý NO je zapsán do sešitů pro přehlednost o mnoţství odpadu. Sešity 

jsou rozděleny pro odpad tuhý, tekutý a veterinární. Aţ je dosaţeno mnoţství, které je po-

třeba odvést, ohlásí to pracovník SD vedoucímu, který objedná u firmy XY odvoz. 

 Vedoucí SD vystaví výdejku, kde jsou konkrétně vypsány jednotlivé druhy NO a jejich 

mnoţství. Výdejka slouţí pro přehlednost, o jaký odpad se jednalo, kdy byl odvezen a jaké 

bylo jeho mnoţství. Logistický pracovník ve firmě XY přijme poţadavek ze SD o odvozu 

NO, dle odpadu naplánuje řidiči trasu, kam odpad bude převezen a vyšle řidiče do SD. 

Zároveň oznámí příjemci, ţe k nim bude vypraveno vozidlo a určí předběţnou dobu doru-

čení.  

Ve SD vedoucí zároveň s výdejkou vystaví ohlašovací list pro přepravu nebezpečných  

odpadů po území ČR a přepravní doklad pro silniční přepravu nebezpečných věcí (náklad-

ní list). Ohlašovací list ve dvou vydáních a přepravní doklad jsou předány řidiči, který od-

pad převáţí k další likvidaci. Po naloţení automobilu, jeho řádném označení a po předání 

veškerých dokladů je řidič připraven odpad odvést. 
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Po převezení NO na místo určení po předem stanovené trase, je vedoucím pracovníkem 

odpad opět zváţen, překontrolován a je vystavena příjemka. Dále jsou podepsány náleţité 

doklady a to dodací list, ohlašovací list, kdy jeden zůstává přepravci a druhý příjemci  

a přepravní doklad. Řidič po sloţení nákladu, očištění kontejneru v případě znečištění  

a sundání bezpečnostního značení odjíţdí s prázdným kontejnerem zpět na firmu XY. 

Z firmy XY jsou na konci kaţdého měsíce zasílány faktury obecním úřadům dle původců 

odpadu k proplacení. Na konci kaţdého roku nejpozději do 15. února musí firma zaslat 

přesný počet a druh odpadu ministerstvu ţivotního prostředí a příslušnému krajskému úřa-

du pomocí ISPOP. [25, 27, 28, 33] 

4.7 Přeprava odpadu k likvidaci 

Jak jiţ bylo zmíněno, NO je převáţně odváţen na skládku v Čáslavi, kde je tento odpad 

trvale skladován. Vozidlo z firmy XY odpad převáţí vţdy stejnou trasou, ta je vyznačena 

na následujícím obrázku č. 8. 

 

Obrázek 8 – Trasa přepravy NO do SD Čáslav; Zdroj: [26 - upraveno] 

Automobil firmy XY tedy naloţí NO ve SD ve Ţďáře a veze ho přes Ţdírec nad Doubra-

vou, Chotěboř, Vilémov a Golčův Jeníkov do Čáslavi. Tato trasa byla vybrána logistickým 
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pracovníkem z důvodu, ţe je nejkratší, tudíţ i nejrychlejší. Na cestě nejsou přejezdy  

přes řeku ani tunely nebo nízké mosty, kvůli kterým by musela být přeprava vedena jinudy. 

Tato trasa je dlouhá 67 km a její doba trvání je cca 1:15 hod. Čas převozu je individuální, 

záleţí na denní době, kdy je odpad převáţen. V ranních hodinách od 6 – 8 hod je provoz 

hustší, tudíţ i doba přepravy se liší. Také v odpoledních hodinách v rozmezí  

od 14 – 16 hod je nutné počítat s větší dopravní hustotou. 

Trasu řidiče přepravující NO, dobu jeho jízdy, přesný čas naloţení a předání NO je moni-

torován logistickým pracovníkem v programu Protank-dynamics.cz, kde tyto údaje jsou 

ukládány pro přehlednost a dohledatelnost. Logistický pracovník tedy má přehled, kde se 

vozidlo momentálně nachází a jaký řidič byl vyslán. [28] 
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5 POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEPRAVY 

Kaţdý, kdo se účastní na přepravě NO, musí přijmout opatření a předvídat nebezpečí,  

tak aby bylo zabráněno vzniku škod nebo zranění popřípadě aby se minimalizovaly  

následky. Jestliţe je bezprostřední riziko, ţe můţe být přímo ohroţena bezpečnost veřej-

ných osob nebo místa, účastníci přepravy musí tuto skutečnost ohlásit zásahovým jed-

notkám a předat jim veškeré potřebné informace. 

5.1 Povinnosti hlavních účastníků přepravy z hlediska bezpečnosti 

Mezi hlavní účastníky patří odesílatel, dopravce a příjemce. Odesílatelem a dopravcem je 

v tomto případě firma XY. Dle dohody ADR kapitoly 1.4 – povinnosti účastníků přepravy 

a zákona 111/1994 Sb., O silniční dopravě je firma XY povinna předat k přepravě jen zá-

silky, které odpovídají dohodě ADR. Příjemcem NO je SD v Čáslavi.  

Odesílatel se musí zejména: 

 ujistit, ţe NO jsou zařazeny k přepravě podle ADR, 

 předat řidiči potřebné informace, údaje a doklady, 

 pouţívat pouze obaly, nádoby, cisterny a kontejnery vhodné a řádně označené  

pro přepravu NO dle ADR, 

 zajistit aby i prázdné a nevyčištěné cisterny a kontejnery, byly řádně označeny bez-

pečnostními značkami jako by byly plné. [1, 11] 

Dopravce je povinen: 

 přesvědčit se, ţe všechny informace ve vztahu k NO, které se mají přepravovat,  

byly poskytnuty a ţe ve vozidle jsou veškeré předepsané dokumenty, 

 zajistit, aby pro přepravu NO bylo pouţito vozidlo k tomu způsobilé, 

 zajistit, aby přepravu NO prováděli jen osoby k tomu způsobilé, 

 vizuálně se přesvědčit, zda je vozidlo bez viditelných závad, 

 přesvědčit se zda vozidlo není přetíţeno, 

 přesvědčit se, ţe je vozidlo řádně označeno pro přepravu NO, 

 přesvědčit se, ţe má vozidlo povinnou výbavu dle ADR. [1, 11] 
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Příjemce je povinen: 

 nezdrţovat bez důvodů převzetí NO, 

 jestliţe při kontrole zjistí porušení předpisů, nesmí příjemce kontejner vrátit  

dopravci, dokud nejsou závady odstraněny, 

 uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady. [1,11] 

5.2 Povinnosti ostatních účastníků 

Vzhledem k této práci byly mezi ostatní účastníky dále rozebrány nakládce a vykládce. 

Nakládce NO v rámci bezpečnosti má následující povinnosti: 

 při předávání NO musí zkontrolovat, zda není obal nebo kontejner poškození, 

 musí při nakládání NO splňovat předpisy pro nakládku a manipulaci, 

 musí po nakládce NO kontejner označit pro přepravu.  

Vykládce musí: 

 přesvědčit, ţe je vykládán správný NO, který je uvedený v přepravním dokladu, 

kontejneru nebo vozidle, 

 před vykládkou zkontrolovat, zda není vozidlo, kontejner nebo obal poškozen  

do takové míry, ţe by to ohrozilo vykládku, 

 dodrţet všechny předpisy týkající se vykládky, 

 ihned po vykládce odstranit veškerý NO, který zůstal na vnější straně kontejneru 

nebo vozidla a zajistit uzavření všech kontrolních otvorů, 

 zajistit aby kontejnery po vykládce a vyčištění nebyly dále označeny. [11] 
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6 POVINNOSTI ŘIDIČE PŘEPRAVUJÍCÍ NEBEZPEČNÝ ODPAD 

Řidič přepravující NO po silnici musí dbát nejen pokynů vyplývajících ze ZO o přepravě 

NO ale i pokynů uvedených v zákoně č. 111/1994 Sb., O silniční dopravě a to zejména  

§ 22 a § 23, zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, vyhlášky  

č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady, vyhlášky č. 374/2008 Sb., O pře-

pravě odpadů a také pokynů dle dohody ADR. 

Tudíţ po silnici smí být přepravovány nebezpečné věci jen ty, které jsou vymezené 

v příloze „A“ dohody ADR. V této příloze jsou dále uvedeny zejména poţadavky na bez-

pečnost při přepravě NO, označování a balení NO, kontroly a postup při nakládání, vyklá-

dání a samotné přepravě. Řidič musí být náleţitě proškolen dle dohody ADR a musí být 

vybaven potřebnými doklady, které jiţ byly zmíněny v předešlých kapitolách. Vozidlo 

přepravující NO musí být náleţitě označeno dvěma reflexními bílými tabulemi s černým 

nápisem „A“, které musí být viditelně umístěny jak vepředu tak vzadu na vozidle. Cedulky 

musí být řádně upevněny, aby za jízdy nedošlo k jejich uvolnění a případné ztrátě (viz ka-

pitola 2.1.3). [11] 

6.1 Školení řidiče přepravující nebezpečný odpad 

Řidič přepravující NO musí být řádně vyškolen dle dohody ADR, která je zakončená 

zkouškou před komisařem Ministerstva dopravy ČR. Řidiči firmy XY jsou školeni v Brně. 

Toto školení jim proplácí firma. Řidič po školení obdrţí osvědčení o školení řidiče  

pro přepravu NO tzv. průkaz ADR. Vydané průkaz je platný na dobu 5 let od data,  

kdy řidič úspěšně sloţil zkoušku. Doba platnosti lze prodlouţit, pokud se řidič zúčastnil 

obnovovacího školení. Vzor průkazu je uveden v příloze P11. 

Školení se musí zúčastnit všechny osoby, které s NO přijdou do kontaktu, školení je uzpů-

sobeno dle odpovědnosti a pracovní náplně. Personál musí být seznámen s veškerými 

předpisy o přepravě NO, bezpečnou manipulací a nouzovými postupy. Dále musí být pro-

školeni o moţných rizicích a nebezpečí, kterými NO disponuje. Školení musí být průběţné 

s ohledem na změny předpisů. Záznamy o školení musí být uchovány zaměstnavatelem. 

[11] 
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6.1.1 Struktura školení 

Školení musí, řidiči poskytnou nezbytné znalosti a dovednosti jak teoretické tak praktické. 

Základní kurz trvá 18 vyučovacích hodin (18 × 45 min). 

Mezi náplň základního školícího kurzu musí být zahrnuty nejméně tyto body: 

 všeobecné předpisy, které se vztahují na přepravu NO, 

 hlavní druhy nebezpečí, 

 informace jak ochránit ŢP, 

 preventivní a bezpečnostní opatření pro konkrétní druhy NO, 

 jak postupovat v případě nehody, 

 označování vozidla, znalost nápisů a bezpečnostních značek, 

 práva a povinnosti řidiče při přepravě, 

 bezpečnostní opatření při nakládce a vykládce. [11] 

6.2 Povinnosti řidiče na pozemních komunikacích 

Řidič má při přepravě NO velmi významnou úlohu. Jsou proto na něj také kladeny velká 

nároky, kterými se musí řídit. Řidič přepravující NO musí dodrţovat jak pravidla silniční-

ho provozu, dle § 4 a § 5 zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, 

tak splňovat podmínky, které jsou na řidiče kladeny dle části 8 dohody ADR.  

Povinnosti řidiče dle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Řidič je povinen: 

 chovat se tak, aby svým jednání neohrozil ţivot, zdraví nebo majetek jiných osob 

ani svůj a nepoškodil ŢP, 

 přizpůsobit jízdu technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostní podmín-

kám a situace na silnici, 

 řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích, pokyny policisty nebo ji-

ných oprávněných osob, 

 řídit se světelnými, akustickými signály, dopravními značkami a jinými zařízeními, 

 věnovat se plně řízení vozidla a sledovat situace na pozemní komunikaci, 

 mít reflexní vestu v případě nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci. 
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Povinnosti řidiče dle dohody ADR. Řidič je povinen: 

 vlastnit osvědčení pro přepravu NO (tudíţ být řádně proškolen), 

 znát rizika při přepravě NO, 

 vědět, jak postupovat v případě nehody, 

 znát bezpečnostní značky a řádně vozidlo označit, 

 během nakládky a vykládky vypnout motor a zajistit vozidlo proti neţádoucímu 

pohybu. 

Nelze zde vypsat veškeré povinnosti, které je řidič povinen provést před nebo během  

přepravy jelikoţ se jedná o velmi obsáhlou problematiku. Jsou zde však vybrány důleţité 

body, které povaţuji za základní. [11] 

6.3 Činnosti řidiče v případě nehody nebo nouzové situace 

V případě nehody nebo nouzové situace je řidič povinen učinit následující opatření  

stanovená dohodou ADR: 

 zabrzdit vozidlo a vypnout motor, 

 nemanipulovat s otevřeným ohněm, 

 informovat zásahové jednotky a poskytnout jim co nejvíce podrobných informací  

o události a přepravovaném nákladu, 

 obléct si výstraţnou vestu a umístit výstraţné prostředky, 

 umístit průvodní doklady snadno přístupné pro zásahové jednotky, 

 nevstupovat do vyteklého nebo vysypaného přepravovaného odpadu a vyhnout  

se vdechování výparů kouře, 

 kde je to moţné pouţít hasicí přístroje k uhašení malých nebo začínajících poţárů 

pneumatik nebo motorových prostorů, 

 poţáry v loţných prostorech nesmějí řidiči hasit, 

 kde je to moţné pouţít výbavu k zamezení úniku NO do vodního prostředí  

nebo do kanalizace, 

 vzdálit se od nehody a upozornit i jiné osoby, aby se vzdálily a poslouchat pokyny 

zásahových jednotek, 

 odloţit kontaminované oblečení i pouţitou výbavu a bezpečně je zlikvidovat. [11] 
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6.4 Řidič firmy XY 

Náplní řidiče, který pracuje u vybrané firmy je přepravovat NO z místa A do bodu B. Musí 

se řídit jak pravidly silničního provozu, tak pravidly při nakládání, přepravě a vykládání 

NO.  

6.4.1 Kontrola vozidla a vybavení 

Jeho povinností je kontrolovat stav vozidla a v případě podezření na závadu či zjištěné 

závadě ihned tuto skutečnost hlásit nadřízenému. Dále je povinen kontrolovat povinnou 

výbavu vozidla, která je uvedena v kapitole 2.1.4. V případě, ţe některá věc ve výbavě 

byla porušena či úplně chybí, řidič je to povinen v co nejkratší době oznámit logistickému 

pracovníkovi. Ten zajistí, aby daná věc byla doplněna.  

V případě havárie nebo jiné události tato výbava slouţí k zabránění větším škodám  

na zdraví, majetku nebo ŢP, avšak tato výbava nezabrání veškerým rizikům. Proto je důle-

ţité vybavení uchovávat v dobrém stavu, aby byla co nejvíce funkční. 

Výbava je uloţena v boxech na vozidle, které jsou vyhrazeny konkrétně pro tento účel. 

Některé vybavení, jako je lopata a zakládací klín, je připevněno na nápravě. Ostatní výbava 

je uloţena v havarijním vaku, který je uloţen v boxu (viz následující obrázek). Vak je vy-

baven ještě sorpční rohoţí, úklidovým sorpčním hadem a pytlem na pouţité sorbenty. 

 

Obrázek 9 – Box a havarijní vak s povinnou výbavou vozidla; Zdroj: [vlastní] 
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Kaţdého půl roku je prováděna průběţná kontrola namátkově vybraných vozidel  

(alespoň 3), u kterých se tato povinná výbava kontroluje a je zaznamenávána do kontrolní-

ho listu vozidla pro kusový a volně loţený reţim přepravy ADR. Dokument je uveden 

v příloze P12. Kontrolu vykonává poradce pro dohodu ADR. Výsledky z kontroly  

jsou zahrnuty ve výroční zprávě, o činnostech podniku týkajících se přepravy nebezpeč-

ných věcí ve smyslu kapitoly 1.8.3 dohody ADR. V této výroční zprávě jsou uvedeny veš-

keré informace týkající se firmy XY od konkrétních druhů NO, které firma převáţí,  

přes jména řidičů, zvláštní ustanovení pro vybraná UN čísla aţ po jiţ zmíněný kontrolní 

list. [28] 

Kaţdý řidič má přidělené své vozidlo, na kterém se střídá s dalším kolegou na dvousměn-

ném provozu. Záznam jízdy je zaznamenávám na kartu řidiče. Řidič musí dodrţovat záko-

nem stanovenou pauzu. Informace ohledně čerpání pauzy viz následující kapitola 6.4.2. 

6.4.2 Pracovní reţimy řidičů 

Předpisy stanovené pro silniční dopravu upravují dobu řízení, bezpečnostní přestávky  

a doby odpočinku řidičů a také jejich zaznamenávání. Tyto předpisy jsou stanoveny 

s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu a sjednotit podmínky v oblasti silniční dopra-

vy. Kaţdý dopravce musí tedy zajistit, aby jeho řidič dodrţoval stanovené bezpečnostní 

přestávky. 

Mezi předpisy patří zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  

č. 561/2006 ze dne 15. Března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti 

týkajících se silniční dopravy.  

Toto nařízení stanovuje: 

 bezpečnostní přestávku – je dle čl. 7 doba, během níţ nesmí řidič vykonávat ţád-

nou práci a je určena pro jeho zotavení. Bezpečnostní přestávku musí čerpat řidič 

po 4,5 hod jízdy a to nejméně 45 min, pokud mu nezačíná doba odpočinku. Tuto 

přestávku si smí řidič rozdělit na 15 min přestávku a následně 30 min přestávku, 

 denní dobu odpočinku – dle čl. 8 jde-li o 1 řidiče: 

o tzv. nedělený odpočinek – coţ znamená, ţe řidič v průběhu 24 hod musí mít 

odpočinek nejméně 11 hod po sobě jdoucích. Můţe dojít ke zkrácení avšak 

nejméně na 9 hod po sobě jdoucích nejvýše třikrát týdně, 
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o tzv. dělený odpočinek – ve dnech, kdy není zkrácen odpočinek, smí být čer-

pán ve dvou oddělených částech a to během 24 hod, avšak první část musí  

trvat nejméně 3 hod po sobě jdoucích a druhá nejméně 9 hod. V tomto  

případě se doba odpočinku prodluţuje na 12 hod, 

 týdenní dobu odpočinku – v době dvou týdnů po sobě jdoucích musí mít řidič dvě 

běţné týdenní doby odpočinku tedy 2 × 45 min, nebo jednu klasickou týdenní dobu 

odpočinku a jednu zkrácenou v celkové délce 24 hod. Celé zkrácení však musí být 

vyrovnáno odpočinkem a to před koncem třetího týdne, tedy  

1 × 45 hod  + 1 × 24 hod  + kompenzace, 

 dobu řízení – dle čl. 6 celková doba řízení v jeden den nesmí přesáhnout 9 hod. 

Dvakrát do týdne, však můţe být doba prodlouţena na 10 hod, 

 týdenní dobu řízení – nesmí být delší neţ 56 hod, 

 celkovou dobu řízení – ta nesmí překročit 90 hod za období dvou po sobě jdoucích 

týdnů.  

Záznam jízdy je zaznamenávám na tachograf, který má kaţdý řidič ve vozidle. Do něhoţ  

před kaţdou jízdou vkládá řidič svoji kartu, na kterou je zaznamenávána doba jízdy a tedy  

i zda měl řidič povinnou bezpečnostní přestávku. Povinností provozovatele dopravy tedy je 

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční 

dopravě vybavit kaţdé vozidlo tachografem. [30, 31] 

6.4.3 Pouţívání karty řidiče 

Řidič tuto kartu pouţívá kaţdý den, kdy řídí a to od okamţiku, kdy převezme vozidlo. Kar-

ta nesmí být vyjmuta z tachografu před koncem denní pracovní doby. Karta nesmí být  

pouţita po delší dobu, neţ je pro ni určeno (viz kapitola 6.4.2). 

Řidič musí s kartou nakládat tak, aby nedošlo k padělání nebo ničení zaznamenaných úda-

jů. Kaţdý řidič je oprávněn vlastnit a uţívat pouze jednu kartu řidiče, která byla vydaná  

na jeho jméno. Je-li karta poškozena nebo nefunguje, je řidič povinen to ohlásit příslušné-

mu úřadu obce s rozšířenou působností do 7 dnů a v případě potřeb zaţádat o vydání nové. 

Při ztrátě nebo odcizení karty je řidič povinen poţádat o vydání nové karty do 7 dnů.  

V případě poškození karty, její nefunkčnosti, ztrátě či odcizení vytiskne řidič na konci 

jízdy veškeré údaje o časových úsecích, viz výpis z tachogramu příloha P13. K těmto úda-

jům doplní datum, číslo karty, jméno a číslo řidičského průkazu a potvrdí podpisem. 
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Spolu s kartou řidiče, řidič zaznamenává údaje ještě do záznamového listu tzv. „puťovka“. 

Ten obsahuje následující informace: 

 jméno a příjmení řidiče, 

 datum a místo začátku a konce směny, 

 registrační značku vozidla, 

 stav počítadla ujetých kilometrů. 

Ukázka záznamového listu, viz příloha P14. Záznamový list řidič vypisuje na začátku jízdy 

a průběţně při naloţení nového nákladu. Po skončení pracovní doby odevzdává „puťovku“ 

kaţdý den logistickému pracovníkovi firmy XY. Záznamy z karty řidiče se stahují jednou 

za 28 dní a musí být archivovány po dobu 5 let. [32, 33] 

6.4.4 Manipulace a ukládání nebezpečného odpadu na vozidlo 

Pokyny jak manipulovat s NO a jak se ukládat je stanovenou dohodou ADR v kapitole 

7.5.7. Vozidlo nebo kontejner musí být vybaveno takovými prostředky, které zajistí  

bezpečnější manipulaci s NO. Nebalené NO musí být ve vozidle nebo kontejneru zajištěny 

např. upínacími pásy nebo stavitelnými opěrkami, aby bylo zabráněno jakémukoliv pohybu 

při přepravě. Pokud jsou však pouţity některé z prostředků pro zamezení pohybu, musí být 

pouţity tak, aby nepoškodili nebo nedeformovali přepravovaný NO. Při veškeré manipula-

ci s NO musí být nakládáno tak, aby nedošlo k porušení obalu, kontejneru nebo vozidla. 

Řidič při nakládání spolupracuje s pracovníkem sběrného dvora, který náklad na vozidlo 

nakládá nebo vykládá. 

Jestliţe po vykládce vozidla nebo kontejneru, ve kterém byl NO přepravován, zůstaly 

zbytky obalů NO nebo došlo k úniku, musí být vozidlo nebo kontejner co nejdříve vyčištěn 

před novou nakládkou. Je tak učiněno jiţ na místě vykládky, kdy např. na vyteklý NO je 

nasypán sorbent a následně řádně zlikvidován.  

Řidič před naloţením kontejneru si zkontroluje spolu s pracovníkem SD, zda přebírá od-

pad, pro který byl vyslán. Poté za pomoci pracovníka s prostředkem na nakládání kontejne-

rů (vysokozdviţný vozík, čelní nakladač) náklad naloţí, řádně upevní a označí dle dohody 

ADR. [11, 33] 
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6.4.5 Vytíţenost řidičů 

V tabulce č. 6 jsou vybrána 3 vozidla, která převáţejí NO ze Ţďáru nad Sázavou na sklád-

ku do Čáslavi. Trasu vozidla jezdí stále stejnou. Na vozidle se střídají dva řidiči na ranní  

a odpolední směně. Získané informace jsou za celý uplynulý měsíc únor. Měsíc leden  

a únor patří mezi klidnější oproti jiným měsícům. Průměrný počet najetých kilometrů 

všech vozidel za měsíc únor je 9 557,27 km. 

Tabulka 6 – Výkony řidičů za období 1. 2. 2018 – 28. 2. 2018 

Vozidlo  

 

Provozní čas 

 (h:m) 

Doba pohybu  

(h:m) 

Volnoběh  

(h:m) 

Vytíţenost 

(%) 

Najeto dle 

GPS (km) 

1 266h 2m 162h 1m 100h 55m 62 9 047,19 

2 333h 44m 199h 17m 126h 12m 62 10 160,77 

3 261h 2m 156h 37m 100h 2m 62 9 463,84 

    Zdroj: [28 - upravené] 

V tabulce č. 7 jsou údaje od stejných vozidel s rozdílem, ţe tyto údaje jsou za měsíc  

březen, kdy je přeprava NO vytíţenější. Lze tedy vidět u vozidla 1 a 2 vyšší počet najetých 

hodin, kilometrů i vyšší vytíţenost. U vozidla č. 3 jsou hodnoty menší oproti minulému 

měsíci z důvodu onemocnění jednoho z řidičů, provoz byl tedy pouze jednosměnný.  

Za měsíc březen je průměrný počet najetých kilometrů 10 361,47 km. 

Tabulka 7 – Výkony řidičů za období 1. 3. 2018 – 31. 3. 2018 

Vozidlo  

 

Provozní čas 

 (h:m) 

Doba pohybu  

(h:m) 

Volnoběh  

(h:m) 

Vytíţenost 

(%) 

Najeto dle 

GPS (km) 

1 299h 1m 182h 37m 114h 37m 62 9 971,49 

2 419h 10m 254h 32m 155h 15m 63 13 811,3 

3 189h 0m 116h 11m 66h 31m 65 7 301,63 

    Zdroj: [28 - upravené] 

V případě, ţe bychom vzali průměr pouze u vozidel 1 a 2 za oba měsíce, kdy tato vozidla 

byla obsazena na 100 %, tedy jezdila na dvousměnný provoz, tak za měsíc únor je průměr 

9 604 km a za měsíc březen je to 11 891,4 km. V měsíci březnu bylo najeto o 2 287,4 km 

více neţ v únoru. Tyto údaje jsou však kaţdý měsíc jiné, záleţí na mnoţství NO ve sběr-

ném dvoře. 
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Shrnutí 

Praktická část byla zaměřena na firmu XY, která sváţí, ukládá a následně přepravuje NO. 

Po stručném seznámení s firmou XY a SD kde je NO ukládán byl popsán celý proces přije-

tí, uskladnění a následně převezení na skládku. Byly zde rozebrány veškeré dokumenty, 

které celý proces nakládání s NO doprovázejí. Dále byly shrnuty povinnosti účastníků pře-

pravy a povinnosti řidiče, kde bylo zaměřeno na školení řidiče přepravující NO, kontrola 

vozidla a vybavení, pracovní reţim řidičů, pouţívání karty řidiče, jak s nákladem manipu-

lovat a jak ho ukládat a v poslední řadě vytíţenost řidičů u firmy XY. 
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7 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

Firma existuje na trhu jiţ řadu let, zkušenosti s přepravou NO má tedy bohaté. Legislativou 

jsou striktně dány pokyny jak s NO nakládat, jak ho přepravovat, ukládat a podobně.  

Jako kaţdé odvětví i toto je stále aktualizováno, dle zvyšujících se poţadavků na bezpeč-

nost a přehlednost. Také z důvodu, ţe je stále větší mnoţství odpadů a nových druhů, které 

je nutné zařazovat je do kategorií. Také veškerá technika a programy jdou vstříc moderni-

zaci. Tedy převáţná část tištěných dokumentů, je převáděna do elektrické podoby.  

Coţ v některých případech usnadní práci avšak v případě výpadku proudu či ztrátě dat, 

můţe znamenat velký problém. 

Zhodnocení povinností pracovníka SD 

Pracovník odpovědně plní svoji pracovní povinnost. Do zařízení přijímá pouze odpad  

stanovený provozním řádem. Vţdy zkontroluje odpad a určí, kde má být uloţen a vede 

evidenci ihned po převzetí odpadu. NO vţdy zkontroluje, zda je označen, v případě ţe je 

označení poničené nebo nečitelné vystaví nový identifikační list nebo NO znovu popíše  

a označí. Udrţuje v SD pořádek, tak aby bylo snadné a bezproblémové dostat se ke kontej-

nerům. O mnoţství odpadu má přehled a ví, kde je jaký odpad uloţen. 

Vţdy ke konci pracovní doby projde celý SD a zkontroluje, zda nedochází k neţádoucímu 

úniku NO nebo provozních kapalin z manipulačních zařízení. Pracovník tedy vykonává vše 

dle své pracovní náplně. 

Zhodnocení přijetí NO do SD 

Při vjezdu automobilu do SD ve Ţďáře je odpad vţdy zváţen, avšak zkontrolován je  

jen zběţně, v některých případech vůbec, můţe tedy dojít k záměně s jiným nákladem.  

Ale jelikoţ převáţí odpad pouze zaměstnanci firmy XY, ať jiţ do SD ve Ţďáře  

nebo do Čáslavi, převoz je vţdy předem ohlášen, tudíţ je zřejmé, pro jaký odpad bylo vo-

zidlo vysláno. Vše je tedy zaloţeno na důvěře a dlouholeté zkušenosti. V případě, ţe odpad 

doveze občan na vlastní náklady, tento odpad je vţdy zkontrolován důkladně a řádně ozna-

čen, jedná-li se o NO. 

Pracovník SD vystaví příjemku, kterou uschová do šanonu a zapíše NO do sešitu,  

jeho mnoţství a druh. Dále určí řidiči, kde má odpad vyloţit. Odpad je vţdy uloţen  

na místo, kam patří, nedochází jiţ k ţádnému jinému překladu nebo přechodnému uloţení. 

Přijetí tedy probíhá dle provozního řádu. 
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Zhodnocení zařízení SD 

Zařízení splňuje dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady  

náleţitosti ohledně manipulačních a skladovacích prostor, technické prostředky pro přijetí 

NO i váhový systém.  Objekt je řádně označen a je zajištěno zamezení přístupu nepovola-

ným osobám do prostoru SD a to oplocením a noční hlídkou se stráţným psem. Zařízení 

tedy splňuje dané aspekty. 

Zhodnocení shromaţďování a skladování odpadů 

NO můţe být shromaţďován pouze do speciálních nádob, kontejnerů nebo nádrţí,  

které splňují poţadavky dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání 

s odpady. V případě SD ve Ţďáře, jsou veškeré NO náleţitě označeny identifikačním lis-

tem nebo ručně napsaným štítkem s datem, druhem látky i místem původu. Umístěn je  

pod přístřeškem nebo v uzavíratelném kontejneru, tudíţ je chráněn před přírodními vlivy. 

Sklady, aby odpovídali technickým poţadavků, musí být oddělené a utěsněné, aby bylo 

zabráněno mísení různých odpadů. V tomto případě jsou tekuté NO odděleny od tuhých,  

kdy tuhé jsou uloţeny pod přístřeškem a tekuté ve speciálním kontejneru. NO je oddělen  

od ostatního odpadu, tudíţ tyto poţadavky splňuje. Zároveň pro manipulaci s odpadem 

musí být dostatečný prostor, který zde je zajištěn velkou plochou SD, tudíţ přístup je  

ke všem odpadům dostačující.  

Zhodnocení přepravy NO 

V případě přepravy ze SD ve Ţďáře na skládku v Čáslavi, je vybrána ta nejkratší a nejméně 

riziková trasa o délce 67 km. Přeprava je praktikována v jakoukoli denní dobu. Z hlediska 

bezpečnosti bych doporučila přepravovat NO v době, kdy není tak hustý provoz na pozem-

ních komunikacích. Dojde tak ke sníţení rizika moţné dopravní nehody a úniku NO do ŢP. 

Také bych navrhla úpravu trasu přepravy. 

Řidič vţdy před jízdou označí vozidlo výstraţnými symboly pro přepravu a zkontroluje 

vozidlo a náklad, zda je vše v pořádku. Po obdrţení potřebných dokumentů teprve opouští 

SD. Řidič postupuje dle pokynů, nepřekračuje denní pracovní dobu a dodrţuje povinné 

přestávky. V tomto ohledu vykonává svoji práci svědomitě.  
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Zhodnocení manipulace, ukládání a vykládky odpadu 

Při nakládání a ukládání NO na vozidlo, pracovník SD nebo řidič s odpadem manipulují 

s velkou opatrností, aby nedošlo k porušení kontejneru nebo obalu. Vţdy zkontrolují,  

zda náklad je pevně umístěn a zabezpečen. Při manipulaci s NO musí být pouţity bezpeč-

nostní prostředky, jako jsou rukavice a ochranné brýle, coţ v některých případech nebylo 

dodrţováno, proto na tuto skutečnost byl upozorněn vedoucí sběrného dvora. Po vykládce 

řidič opět překontroluje vozidlo, poklidí výstraţné označení a v případě znečištění vozidla 

NO jej odstraní.  

Po vlastním pozorování celého chodu v SD i moţností být u přepravy NO, jsem došla 

k závěru, ţe k ţádným váţným porušením předpisů nedochází, ani při manipulaci s NO  

ani při přepravě. SD splňuje veškeré poţadavky a práce v něm probíhá dle provozního řádu 

i dle platné legislativy. Přeprava a značení vozidel je striktně dle dohody ADR. Řidiči  

si pro vlastní bezpečí hlídají veškeré doklady, povinnou výbavu i řádné označení vozidla 

před jízdou. Řidiči jsou řádně vyškoleni a jsou si vědomi toho, ţe při jejich práci musí do-

drţovat veškerá nařízení. 
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8 NÁVRHOVÁ ČÁST 

Jelikoţ přeprava NO se řídí dohodou ADR a způsob manipulování a nakládání s odpady 

dle platné legislativy, návrhy na zlepšení logistického zabezpečení při přepravě NO  

se budou týkat změny trasy, dodrţování pracovní náplně osob podílejících se na přepravě  

a kontroly NO a vozidla. 

8.1 Změna trasy přepravy NO 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 4.7  v rozmezí od 6 – 8 hod a od 14 – 16 hod je největší 

frekvence provozu. Tudíţ bych přepravu NO situovala převáţně do doby v tomto rozmezí 

tedy od 9 – 13 hod. Vozidlo bude mít plynulejší průjezd, tudíţ i menší riziko nehody. 

V kapitole 4.7 na obrázku č. 8 je znázorněna trasa, kudy je NO převáţen. Tato trasa byla 

vybrána z důvodu, ţe je nejkratší tudíţ i nejrychlejší. Avšak trasa vede přímo středem měs-

ta Golčův Jeníkov. V případě nehody tedy můţe způsobit nejen kolaps dopravy v centru 

města, ale ohrozit ţivot nebo zdraví více lidí v případě úniku NO na vozovku nebo úniku 

výparů do ovzduší. Proto bych trasu navrhla následovně, viz obrázek č. 10.   

 

Obrázek 10 – Návrh trasy přepravy nebezpečného odpadu; Zdroj: [26 - upraveno] 
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Trasa by se tím prodlouţila pouze o 2 km a časově by to bylo vyrovnané, jelikoţ by vozi-

dlo nemuselo stát na světelných semaforech nebo dávat přednost na přechodu pro chodce. 

Původní trasa je na obrázku vyznačena červenou barvou. Nová trasa by se změnila ve měs-

tě Chotěboř, kde by řidič místo na Vilémov jel na město Habry a následně na Golčův Jení-

kov, kde by jiţ nejel přes centrum města.  

8.2 Dodrţování pracovních povinností 

Pro celkové zlepšení zabezpečení při přepravě je důleţité se zaměřit na osoby a oblasti, 

které přepravu NO zahrnují. U osob, které se na přepravě NO podílejí, je nutné pravidelně 

kontrolovat, zda plní veškeré činnosti dle jejich pracovní náplně. 

Logistický pracovník – zda vystavuje potřebné dokumenty pro přepravu, kontroluje reţim 

řidiče, aby jej neporušovali, kontroluje platnost technického oprávnění vozidla, platnost 

školících průkazů řidičů, volí nejvhodnější trasu pro přepravu apod. 

Pracovník SD – jestli pouţívá ochranné pracovní pomůcky, nakládá správný NO, manipu-

luje s NO tak aby nedošlo k jeho poškození, vystavuje nutné dokumenty, kontroluje přive-

zený odpad, označuje NO. 

Řidič – zda je řádně vyškolen, dodrţuje bezpečnostní přestávky a doby odpočinku, respek-

tuje dopravní značení, dodrţuje pravidla silniční dopravy, kontroluje povinnou výbavu 

vozidla, stav zabezpečení nákladu, má veškeré doklady pro přepravu. 

Jsou vybrány pouze některé z činností, které jsou tyto osoby povinny dodrţovat, avšak tyto 

povaţuji za zásadní. Jedině, tehdy kdyţ všichni plní svoji práci na 100 %, je větší pravdě-

podobnost, ţe nedojde k ţádné neţádoucí situaci, která by mohla přepravu NO ohrozit.  

8.3 Kontroly NO a vozidla 

V případě nakládky a vykládky NO je nutné, se zaměřit na tyto následují aspekty, zda:  

 není obal poškozený,  

 je NO uloţen ve správném obalu,  

 je řádně označen, 

 nedochází k úniku NO, 

 je náklad správně uloţen a zabezpečen. 
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Z hlediska dopravních prostředků, je důleţité dbát na: 

 dobrý technický stav vozidla, 

 řádné a čitelné označení dle dohody ADR, 

 úplnou povinnou výbavu vozidla, 

 veškeré dokumenty pro přepravu. 

Jestliţe jsou tyto uvedené oblasti řádně kontrolovány a splňují veškeré náleţitosti, vytváří 

tak vhodné prostředí pro bezpečnou přepravu NO. Avšak nikdy není moţné dosáhnout  

100 % zabezpečení, ale je nutné se o to alespoň snaţit a zdokonalovat celý proces. Neboť 

přeprava NO je nejvíce rizikovou přepravou, která je v ČR provozována. 

Jsou-li všechna opatření a nařízení dodrţována, je tak eliminována moţnost vzniku např.: 

 dopravní nehody, 

 únik NO do ŢP, 

 ohroţení ţivota a zdraví lidí při přepravě, 

 ohroţení kritické infrastruktury,  

 ztráta špatně zajištěného nákladu, 

 technické závady na vozidle, 

 špatného postupu při zneškodňování NO z důvodu nesprávného označeného vozi-

dla, chybějících dokladů nebo neúplné povinné výbavy. 

8.4 Návrhy na opatření týkající se celé problematiky přepravy 

Aby bylo v co největší míře zabráněno vzniku dopravní nehody nebo jakékoliv jiné neţá-

doucí situaci, měly by být brány v potaz následující návrhy na opatření. Kromě zmíněného 

návrhu na změnu trasy a striktního kontrolování povinností osob, kontroly NO a vozidla 

jsou zde i další opatření, která mohou přispět na zkvalitnění a bezpečnost přepravy NO. 

Moţnými návrhy jsou: 

 důkladný výběr řidičů,  

 zajištění dostatečného mnoţství řidičů, 

 nevyvíjet na řidiče příliš velký nátlak, 

 motivovat řidiče k řádnému plnění pracovní náplně, 

 zvýšit sankce za nedodrţování právních předpisů, 

 zajistit kvalitní vozidla pro přepravu a manipulaci s NO, 
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 provádět vícenásobnou kontrolu nákladu před odjezdem, 

 plánovat trasy mimo kritické body infrastruktury a málo zalidněné oblasti, 

 zvýšit kontroly nákladu ze strany policie ČR, 

 zvýšit kontrolu jízdy řidiče.  

Přeprava NO je v rukou převáţně řidiče, je tedy nutné dbát na vhodný výběr řidičů, nevy-

víjet na ně příliš velký tlak, v jehoţ důsledku by mohly způsobit dopravní nehodu. Důleţité 

jsou samozřejmě i dopravní prostředky, které NO převáţejí. U těch je nutný dobrý technic-

ký stav, aby byly vybaveny veškerými doklady, obsahovaly kompletní povinnou výbavu  

a byly řádně označeny. 
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ZÁVĚR 

Problematika přepravy nebezpečného odpadu je velice obsáhlá a nelze ji obsáhnout celou, 

práce je tedy zaměřena jen na určitou část problematiky. V práci byl popsán celý proces 

přijetí, nakládání a přepravy NO ze SD. Dále byly rozebrány dokumenty vztahující  

se k problematice přepravy a v poslední řadě byly zmíněny povinnosti účastníků podílejí-

cích se na přepravě NO. 

Po důkladném seznámení a zhodnocení celého procesu přepravy NO byly navrţeny oblasti, 

na které by bylo vhodné se zaměřit, pro bezpečnou přepravu NO. Jedná se tedy o vhodné 

vybrání trasy přepravy NO, důkladné kontrolování činností všech účastníků přepravy  

i osob podílejících se na přepravě, důkladná kontrola dopravních prostředků, obalů, v nichţ 

je NO uloţen, i řádného uloţení odpadu na vozidle. Další návrhy se týkají kompletní pro-

blematiky přepravy, které přispějí na zvýšení bezpečnosti při přepravě NO.  

Přeprava NO je praktikována jiţ řadu let. Je však pouze na nás, v jakém mnoţství zde bude 

i v budoucnosti. Jelikoţ průmysl i ostatní odvětví, která vytvářejí NO, se stále rozrůstají  

a odpadů tedy přibývá, bylo by vhodné se zaměřit na to, aby tohoto odpadu naopak ubýva-

lo. Ale i tak tento problém zde vţdy bude, je tedy důleţité, aby tato problematika byla dále 

rozvíjena a přizpůsobována dnešním potřebám. Zároveň aby se v této oblasti pohybovaly 

osoby řádně vyškolené a seznámené s problematikou.  

Touto prací byl vypracován stručný náhled na celou problematiku přepravy NO u firmy 

XY. Získané poznatky byly firmě poskytnuty k nahlédnutí a po konzultaci s vedením  

firmy, byly návrhy kladně ohodnoceny a budou s nimi dále pracovat. 
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PŘÍLOHA P  1 - Bezpečnostní značky tříd nebezpečných látek 
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          Zdroj: [11] 

  

PŘÍLOHA P  2 - Způsoby vyuţívání odpadů 

Kód Způsob vyuţití odpadů 

R 1 

Vyuţití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výro-

bě energie 

R2 Zpětné získávání nebo regenerace rozpouštědel 

R 3 

Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepouţívají jako 

rozpouštědla  

R 4 Recyklace nebo zpětné získávání kovů a sloučenin kovů 

R 5 Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů 

R 6  Regenerace kyselin nebo zásad 

R 7 Zpětné získávání látek pouţívaných ke sniţování znečištění 

R 8 Zpětné získávání sloţek katalyzátorů 

R 9 Rafinace olejů nebo jiný způsob opětovného pouţití olejů 

R 10 Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii 

R 11 

Vyuţití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených pod označením R 1 

aţ R 10 

R 12 

Úprava odpadů před vyuţitím některým ze způsobů uvedených pod označením 

R 1 aţ R 11 

R 13 

Skladování odpadů před vyuţitím některým ze způsobů uvedených pod označe-

ním R 1 aţ R 12  

          Zdroj: [21] 
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PŘÍLOHA P  3- seznam druhů odpadů, které se přijímají v rámci odděleného sběru odpadů 

          Zdroj: [25] 

 

 

 

 

Skupiny 

Seznam druhů odpadů, které se přijímají v rámci odděleného sběru od-

padů 

08 03 17* Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky 

08 03 18 Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 

1602 11* 

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouh-

lovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC) 

16 02 12* Vyřazená zařízení obsahující volný azbest 

16 02 13* 

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné sloţky neuvedená pod čísly 16 02 

09 aţ 16 02 12 

16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 aţ 16 02 13 

16 02 15* Nebezpečné sloţky odstraněné z vyřazených zařízení 

16 02 16 Jiné sloţky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15 

16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 

16 06 03* Baterie obsahující rtuť 

16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03) 

16 06 05 Jiné baterie a akumulátory 

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 

20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod čís-

lem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 

20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky ne-

uvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 

01 23 a 20 01 35 
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PŘÍLOHA P4 – Fotodokumentace areálu sběrného dvora 

Uloţení kontejneru na odpad neţ je naplněn a odvezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umístění kapalných odpadů pod zastřešenou halou jako jsou motorové oleje, emulze,  

barvy, laky. 
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Umístění NO ve speciálním kontejneru. 

 

 

Kaţdá nádoba s NO musí být řádně a čitelně označena. 

 

        Zdroj: [vlastní] 
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PŘÍLOHA P5 – Dodací list 

 

       Zdroj: [28] 
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PŘÍLOHA P6 – Váţní lístek – Příjemka 

 

          Zdroj: [27] 
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PŘÍLOHA P7 – Identifikační list nebezpečného odpadu 

 

        Zdroj: [27] 
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PŘÍLOHA P 8 – Výdejka 

 

           Zdroj:[27] 
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PŘÍLOHA P 9 – Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných opadů po území ČR 

 

          Zdroj: [28] 
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PŘÍLOHA P 10 – Přepravní doklad pro silniční přepravu nebezpečných věcí 

 

        Zdroj: [28] 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 88 

 

PŘÍLOHA P 11 – ADR osvědčení o školení řidiče 

 

Zdroj: [11] 
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PŘÍLOHA P12 – Kontrolní list vozidla pro kusový a volně loţený reţim přepravy 

ADR 

 

                     Zdroj: [28] 
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PŘÍLOHA P 13 – Výpis z karty řidiče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Zdroj: [33] 
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PŘÍLOHA P 14 – Záznamový list řidiče 

 

         Zdroj: [33] 

 


