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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce pojednává o rizicích cíleného zneužití přepravovaných látek a 

předmětů. V úvodní části práce se zabývám legislativou, která určuje podmínky pro nakládání 

s nebezpečnými látkami a způsobem jejich přepravy. V další části popisuji jednotlivé druhy 

dopravy, mezi kterými dominuje silniční přeprava, a proto je práce dále zaměřena právě na 

tento druh přepravy. V dalších částech popisuji jednotlivé motivační faktory, které mohou 

zneužití těchto látek podmínit. Dále se zaměřuji na faktory, které zvyšují riziko zneužití 

nebezpečných látek. Na základě vytvoření těchto kapitol jsem stanovila návrhy opatření pro 

snížení rizika zneužití. V práci vytvářím systém pro stanovení atraktivity nebezpečných látek 

pomocí matematického aparátu. Závěrem této práce popisuji výsledky průzkumu u českých 

firem, které se zabývají přepravou nebezpečných věcí. 

ABSTRACT 

This diploma thesis elaborates on dangers of intentional misuse of transported hazardous 

substances. Introduction part is about legislation which determines conditions for hazardous 

substances treatment and their transportation. There are several types of transportation, they 

are described in separated chapter. Road transportation dominates in Czech Republic. Focus is 

put on motivation factors for misuse of hazardous substances.  Factors increasing risk of 

misuse of hazardous substances follow. Based on it, suggestions for precautions and means to 

lower the risk were created. Separated chapter is dedicated to methodology for determining 

attractiveness of hazardous substances. To map situation in Czech Republic, I did survey in 

several companies. Results are summarized in last chapter. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Nebezpečné látky a předměty, přeprava nebezpečných věcí, opatření, zneužití nebezpečných látek a 

předmětů, atraktivita nebezpečných látek. 

KEYWORDS 

Hazardous substances and objects, hazardous substances transportation, precautions, misuse 

of hazardous substances and objects, attractiveness of hazardous substances. 



ANDERLOVÁ, M. Rizika cíleného zneužití přepravovaných nebezpečných látek a 

předmětů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. 77 s. 

Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a že všechny použité 
literární zdroje jsem správně a úplně citovala. Bakalářská práce je z hlediska obsahu 
majetkem Fakulty chemické VUT v Brně a může být využita ke komerčním účelům jen se 
souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana FCH VUT. 
 
  
 
 
 

……………………………… 
Podpis studenta 

PODĚKOVÁNÍ 
Ráda bych poděkovala svému vedoucímu diplomové práce doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc... 
za poskytnutí odborných materiálů, cenné rady a náměty. Rovněž děkuji 
Ing. Liboru Krejčímu za poskytnuté konzultace a užitečné náměty. 
 
 
 
 
 
 

……………………………… 
Podpis studenta 



6 
 

Obsah: 

1 Úvod ............................................................................................................................. 9 

2 Nebezpečné chemické látky a předměty .................................................................... 11 

2.1 Legislativa týkající se chemických látek ............................................................. 11 

2.2 Dělení nebezpečných látek podle vlastností........................................................ 12 

2.3 Značení, balení nebezpečných látek .................................................................... 14 

2.4 Bezpečnostní list ................................................................................................. 15 

2.4.1 Obsah bezpečnostního listu ........................................................................... 16 

2.5 Globální harmonizovaný systém (GHS) ............................................................. 17 

3 Přeprava nebezpečných látek...................................................................................... 21 

3.1 Legislativa vztahující se na dopravu ................................................................... 21 

3.2 Doprava obecně a jednotlivé druhy dopravy....................................................... 22 

3.2.1 Silniční doprava ............................................................................................. 23 

3.2.2 Železniční doprava ........................................................................................ 24 

3.2.3 Letecká doprava ............................................................................................ 25 

3.2.4 Lodní doprava ................................................................................................ 26 

3.3 Přeprava nebezpečných látek podle ADR ........................................................... 27 

3.3.1 Struktura příloh A a B ................................................................................... 29 

3.4 Členění látek do jednotlivých tříd ....................................................................... 30 

3.4.1 Toxické látky ................................................................................................. 31 

3.5 Způsob přepravy nebezpečných látek a předmětů .............................................. 32 

3.6 Účastníci přepravy nebezpečných látek, možnosti zneužití ................................ 35 

3.7 Doklady důležité pro přepravu ............................................................................ 39 

3.7.1 Přepravní doklady .......................................................................................... 39 

3.8 Značení nebezpečných látek a předmětů ............................................................. 40 

3.8.1 UN- systém .................................................................................................... 41 

3.8.2 Kód DIAMANT ............................................................................................ 43 



7 
 

3.8.3 HAZCHEM kód ............................................................................................ 44 

3.8.4 Značení dopravních jednotek ........................................................................ 45 

3.9 Některá další ustanovení o přepravě ................................................................... 46 

4 Zneužití nebezpečných látek podle motivačních faktorů ........................................... 49 

5 Faktory zvyšující riziko zneužití nebezpečných látek ................................................ 53 

6 Návrhy opatření pro snížení rizika zneužití ................................................................ 57 

7 Stanovení rizikovosti jednotlivých nebezpečných látek z hlediska cíleného zneužití 61 

7.1 Výběr kritérií pro hodnocení atraktivity látky..................................................... 63 

7.1.1 Stanovení rozsahů vah pro kritéria, význam hraničních hodnot ................... 65 

7.2 Praktický příklad výpočtu atraktivity nebezpečné látky ..................................... 66 

8 Další výsledky této práce a diskuze ............................................................................ 69 

9 Závěr ........................................................................................................................... 73 

10 SEZNAM LITERATURY .......................................................................................... 75 

11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ........................................................................ 78 

 

 

 



8 
 



9 
 

1 Úvod 

V diplomové práci se budu zabývat riziky cíleného zneužití přepravovaných 

nebezpečných věcí. Jelikož je v dnešní době nejvíce rozšířená silniční přeprava, rozhodla jsem se 

práci zaměřit hlavně na tento typ přepravy. Je to také oblast, která je díky vytvořeným dohodám 

velmi dobře v odborné literatuře popsána.  

Mezi další druhy dopravy patří železniční, letecká a po vodních cestách, které jsem v této 

práci zohlednila jen okrajově z toho důvodu, že železniční doprava má u nás spíše snižující se 

tendenci, letecká také není pro Českou republiku příliš typická a vodní doprava je v ČR omezena 

geografickými podmínkami. 

Z oblasti přepravy nebezpečných věcí nalezneme řadu publikací, které tuto problematiku 

popisují, na druhou stranu pokud k tomu přidáme pojem cílené zneužití látek, narazíme na 

problém nedostatku publikací, které pokrývají současně obě oblasti a dávají je do souvislostí, což 

ukázaly také výsledky literární rešerše. V rámci ČR ani zahraničí se mi nepodařilo nalézt 

publikace, které by hodnotily různé motivační faktory, které podmiňují zneužití nebo např. 

konkrétní případy, kdy byly přepravované látky zneužity, proto jsem při tvorbě této práce 

použila alternativní postupy. 

Výchozím zdroje informací je literární rešerše. Na základě této rešerše je provedena 

analýza této problematiky. Podle získaných výsledků budou navržena opatření pro minimalizaci 

rizik zneužití nebezpečných látek při přepravě. 

V prvních dvou částech této práce popisuji legislativu, která je spojena jak 

s nebezpečnými látkami, tak s jejich dopravou. Hlavním literárním zdrojem je Evropská dohoda 

o silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která popisuje, jaké látky se smí převážet, jaké 

jsou podmínky dopravy (jako např. značení dopravních jednotek, přepravní dokumentace, 

pokyny pro účastníky dopravy atd.). V těchto kapitolách také naleznete aktuální téma, které se 

týká změny systému pro klasifikaci a značení nebezpečných látek, dochází k přechodu ze 

systému Evropské unie na Globální harmonizovaný systém. 
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Čtvrtá kapitola uvádí praktickou část diplomové práce, popisuje, jaké motivační faktory 

vystupují při zneužití přepravovaných látek, najdeme zde i členění terorismu na primární a 

sekundární, toto dělení je zde vymezeno subjektivně, na základě vlastních závěrů. Další kapitola 

se zabývá faktory, které zvyšují riziko zneužitelnosti nebezpečných látek, zde již narážíme na 

jednotlivé kritické články, které při přepravě vyskytují. Šestá kapitola je zaměřena na samotná 

opatření, která mají vést ke snížení rizika cíleného zneužití nebezpečných látek a předmětů. 

Sedmá kapitola se zabývá vytvořením metodiky pro stanovení atraktivity jednotlivých 

nebezpečných látek z hlediska cíleného zneužití. Metodiky je založena na systému kritérií, podle 

kterých budu danou látku hodnotit a pro samotný výpočet atraktivity zvolím vhodný 

matematický aparát. 

Na závěr práce popisuji výsledky průzkumu, který jsem provedla u několika firem 

v České republice, a formulují některé myšlenky, které během mé práce vyvstaly.  

.  
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2 Nebezpečné chemické látky a předměty 

Celosvětová produkce chemických látek se neustále zvyšuje, v roce 1930 se produkce 

pohybovala kolem 1 milionu tun, v současné době narostla na zhruba 400 milionů tun. V dnešní 

době disponuje Evropská unie největší kapacitou chemické výroby ze všech hospodářských 

celků na světě, konkrétně to znamená, že na tomto trhu je registrováno kolem 100 000 látek. 

Z dění posledních let vyplývá, že problematika nebezpečných látek a předmětů se 

nevztahuje pouze na jejich výrobu a využívání v průmyslu nebo při výzkumu, ale dotýká se také 

jejich přepravy, na kterou se v této práci zaměřím. Přeprava ale není jediná oblast, kterou 

bychom neměli opomíjet, mezi další oblasti patří uvádění látek na trh bud v surové podobě nebo 

jako přípravek, například se může jednat o desinfekční přípravky, prací prášky, velmi rozšířené 

LPG, které je určeno pro vytápění domácností, nebo různé druhy kosmetiky. Dále sem patří také 

výrobky běžné potřeby jako například hračky, plasty, stavební materiály, obkladové materiály 

atd. [1]. 

Jelikož je trend využívání nebezpečných látek rostoucí, je potřeba se zaměřit na rozšíření 

informací pro ochranu zdraví, života, majetku a životního prostředí. Z tohoto důvodu byly přijaty 

některé národní a celoevropské dohody. Mezi tyto opatření Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady č. 1907/2006, které má za úkol kontrolovat v rámci Evropského společenství chemické 

látky a soustředit se na jejich registraci, hodnocení, povolování a omezování. Toto nařízení má 

nyní doplnit Globální harmonizovaný systém a odstranit tak nedostatky systému REACH. 

Jednotlivým rozdílům mezi existujícím systémem Evropské unie a GHS systémem se budu 

věnovat v dalších kapitolách. 

2.1 Legislativa týkající se chemických látek 

Legislativa v rámci České republiky vychází z Evropských směrnic, vše se podřizuje 

Evropské unii. Nalezneme zde několik zákonů, které se problematice nebezpečných látek věnují, 

díky poměrně častým novelizacím je obtížnější sledovat aktuálnost jednotlivých zákonů, ve své 

práci uvedu několik zásadních zákonů, které danou problematiku popisují: 
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- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění 

pozdějších předpisů. 

- Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů se 

řeší oblast nakládání s chemickými látkami a přípravky. 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 689/2008/ES o vývozu a dovozu 

nebezpečných chemických látek z roku 2008. 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 

povolávání a omezování chemických látek (REACH) a o zřízení Evropské agentury pro 

chemické látky. 

- Zákonem č. 440/2008 Sb., je vyhlášeno úplné znění zákona 356/2003 Sb., o chemických 

látkách a přípravcích. 

- Směrnice Rady č. 82/501/EEC (tzv. SEVESO direktiva). 

- Směrnice Rady č. 96/82/EC (tzv. SEVESO II direktiva nebo COMAH). 

- Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. 

2.2 Dělení nebezpečných látek podle vlastností 

Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky jsou látky nebo přípravky, které za 

stanovených podmínek (tyto podmínky určuje zákon 356/2003 Sb.) mají jednu nebo více 

nebezpečných vlastností, podle kterých jsou klasifikovány viz. Tabulka 1. 

.
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Tabulka 1 – Dělení nebezpečných chemických látek dle zákona 356/2003 Sb. [2]. 

Značka Vlastnost Piktogram Charakteristika 

E Výbušné  exotermní reakce, detonace, prudké hoření, výbuch 

O Oxidující 

 

 exotermní reakce při styku s jinými látkami 

 
F+ Extrémně hořlavé  teplota vzplanutí nižší než 0°C 

F Vysoce hořlavé  teplota vzplanutí nižší než 21°C  

 Hořlavé  teplota vzplanutí 21-55°C  

T+ Vysoce toxické  i ve velmi malém množství způsobují poškození zdraví 

T Toxické  i v malém množství způsobují poškození zdraví 

C Žíravé  při styku s živou tkání způsobují její zničení 

Xn Zdraví škodlivé  mohou způsobit poškození zdraví nebo smrt 

Xi Dráždivé  mohou vyvolat zánět 

N Nebezpečné pro 

životní prostředí 

 mohou znamenat okamžité nebo opožděné nebezpečí 

 Senzibilující neurčeno mohou vyvolat přecitlivělost 

 Karcinogenní neurčeno mohou vyvolat rakovinu 

 Mutagenní neurčeno mohou vyvolat genetické poškození 

 Toxické pro 

reprodukci 

neurčeno mohou vyvolat poškození reprodukčních funkcí 
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2.3 Značení, balení nebezpečných látek 

Osoba uvádějící na trh, nebo první distributor uvádějící do oběhu látky nebo přípravky 

klasifikované jako nebezpečné podle zákona č. 356/2003 Sb., nebo přípravky, které mohou 

představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí stanovené prováděcím 

právním předpisem podle uvedeného zákona, je povinna opatřit tyto látky a přípravky obaly a 

uzávěry, které splňují následující požadavky [2]. 

a) obal a uzávěr musí být navržen a konstruován tak, aby obsah obalu nemohl uniknout; 

tento požadavek neplatí tam, kde jsou předepsána zvláštní bezpečnostní opatření,  

b) materiály použité na zhotovení obalu a uzávěru nesmějí být obsahem narušovány a 

nesmějí s ním vytvářet nebezpečné sloučeniny,  

c) obal a uzávěr musí být vyrobeny tak, aby bylo zajištěno, že odolají tlaku a deformacím 

vznikajícím při běžném zacházení a že nedojde k jejich uvolnění,  

d) obal určený k opakovanému použití musí být navržen a konstruován tak, aby mohl být 

opakovaně uzavírán bez úniku obsahu. 

Obaly látek nebo přípravků podle zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích ve znění pozdějších předpisů, které jsou určené k prodeji spotřebiteli, musí vedle 

požadavků uvedených výše vyhovovat následujícím požadavkům [2]: 

a) obal obsahující látku nebo přípravek, který je označen jako vysoce toxický, toxický nebo 

žíravý, musí mít uzávěr odolný proti otevření dětmi a hmatatelnou výstrahu pro nevidomé,  

b) obal obsahující látku nebo přípravek, který je označen jako zdraví škodlivý, extrémně 

hořlavý nebo vysoce hořlavý, musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé; 

tento požadavek se nevztahuje na přípravky v aerosolovém rozprašovači klasifikované a 

označené pouze jako extrémně hořlavé nebo vysoce hořlavé,  

c) obal obsahující látku nebo přípravek nesmí mít takový tvar nebo grafickou úpravu, kterou 

by mohl být uveden spotřebitel v omyl nebo kterou by mohlo dojít k jejich záměně za 

hračky, 

d) obal obsahující látku nebo přípravek nesmí mít provedení nebo označení používané pro 

potraviny, pitnou vodu, krmiva, léčiva nebo kosmetické prostředky. 
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Na obalu nebezpečné látky nebo přípravku musí být čitelně, jasně a nesmazatelně v českém 

jazyce uvedeny následující údaje [2]: 

a) chemický název látky ve tvaru jednoho z názvů uvedených v Seznamu dle zákona 

356/2006 Sb.; pokud látka není v tomto seznamu uvedena, musí být chemický název látky 

uveden v souladu s mezinárodně uznávaným názvoslovím,  

b) jméno, popřípadě jména, příjmení, název, popřípadě obchodní firma, místo podnikání 

(sídlo) a telefonní číslo osoby, která je odpovědná za uvedení látky v daném obalu na trh, 

a to buď výrobcem, nebo dovozcem. V případě, že se jedná o látku přepravenou na území 

České republiky z jiné členské země Evropského společenství, postačí uvedení údajů 

podle věty prvé o osobě s trvalým pobytem nebo sídlem na území jiné členské země 

Evropských společenství, která je odpovědná za uvedení látky na trh nebo do oběhu v 

rámci celého Evropského společenství,  

c) výstražné symboly stanovené prováděcím právním předpisem podle odstavce 7,  

d) standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta) stanovené prováděcím právním 

předpisem podle odstavce 7,  

e) standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta) stanovené prováděcím právním 

předpisem podle odstavce 7,  

f) číslo ES podle Einecs, Elincs nebo Nlp,  

g) slova "označení ES" 

h) objem nebo hmotnost 

2.4 Bezpečnostní list 

Každá osoba, která na trh uvádí nějakou nebezpečnou látku nebo nebezpečný přípravek, 

je povinna vypracovat bezpečnostní list. Tento list představuje souhrn identifikačních údajů o 

výrobci nebo dovozci, to je jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firma, místo podnikání 

a telefonní číslo, jde-li o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, nebo název nebo obchodní 

firma, právní forma, sídlo a telefonní číslo, jde-li o osobu právnickou, dále údajů o nebezpečné 

látce nebo přípravku a údajů potřebných pro ochranu zdraví a životního prostředí [2]. 
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Bezpečnostní list umožňuje osobám, které s danou látkou přichází do styku, zajišťovat 

také opatření, která zajistí ochranu zdraví a životního prostředí. Údaje na tomto listu jsou zdroje 

informací pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Osoba uvádějící nebezpečné látky 

nebo nebezpečné předměty do oběhu nebo na trh, je povinna bezplatně poskytnout nejpozději při 

prvém předání nebezpečné chemické látky nebo předmětu jiné osobě daný bezpečnostní list. Při 

dovozu nebo vývozu nebezpečných chemických látek nebo předmětu musí předložit tento 

dokument celnímu úřadu [3]. 

Výrobce nebo dovozce se může dohodnout s distributorem, který od něj látku nebo 

přípravek přebírá, že se v bezpečnostním listu namísto údajů o výrobci nebo dovozci uvedou 

údaje o tomto distributorovi. 

2.4.1 Obsah bezpečnostního listu 

Forma a obsah bezpečnostního listu jsou upraveny v souladu s vývojem příslušných 

směrnic EU a jsou uvedeny ve vyhlášce č. 460/2005 Sb., kterou se mění vyhláška 231/2004 Sb. a 

kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku. 

Bezpečnostní list je členěn do 16 povinných kapitol [4]: 

- Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, první distributor nebo distributora 

(název, účel použití, výrobce, toxikologické informační centrum). 

- Informace o složení přípravku. 

- Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku. 

- Pokyny pro první pomoc. 

- Opatření pro hasební zásah. 

- Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku. 

- Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku. 

- Omezení expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob. 

- Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku. 

- Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku. 

- Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku. 

- Ekologické informace o látce nebo přípravku. 
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2.5 Globální harmonizovaný systém (GHS) 

Neboli Globall Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals je 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o 

změně směrnice 67/548/EHS a Nařízení ES. č. 1907/2006. Jak jsem, již výše zmiňovala, tento 

systém doplňuje nařízení REACH hlavně v oblastech klasifikace a označování látek a směsí. 

Jednou z hlavních myšlenek tohoto systému je zajistit volný pohyb látek a směsí podle kritérií 

přijatých Hospodářskou a sociální radou OSN, a také aby se odstranily nedostatky systému 

REACH. Systémy by měli postupně začít využívat i státy mimo EU (např. USA, Kanada, 

Japonsko) [5, 6]. 

Pro přehlednost zde ukazuji tabulku, která srovnává existující systém EU pro klasifikaci a 

označení s GHS [1]. 

Tabulka 2 – Srovnání existujícího systému EU pro klasifikaci a značení s GHS [1]. 

Existující EU systém GHS 

Systém pro klasifikaci a označování týkající 

se pouze dodávání a používání chemických 

látek 

Týká se dodávání, používání a přepravy chemických 

látek 

Značení pro dodávání a značení pro přepravu 

se liší 

Vyrovnáváním požadavků na dodávání s požadavky na 

přepravu, bylo zavedeno mnoho dodatečných kategorií a 

tříd nebezpečnosti, zvláště množství dodatečných 

kategorií a tříd fyzikálních nebezpečí 

Oranžové symboly nebezpečnosti Nové symboly nebezpečnosti (bílý, na vrchol 

postavený čtverec s červeným rámem a černým 

piktogramem) 

R-věty s číselnými kódy, např. R43 Údaje o nebezpečnosti 

S-věty s číselnými kódy, např. S24, S37 Pokyny pro bezpečné zacházení 

Pojem “přípravek” Pojem “směs” 
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Tento systém zavádí nově definice pro [5]: 

• Třída nebezpečnosti -  tím se rozumí povaha fyzikální nebezpečnosti nebo nebezpečnosti 

pro zdraví či životní prostředí. 

• Kategorie nebezpečnosti- to znamená rozdělení kritérií v rámci každé třídy nebezpečnosti 

s upřesněním závažnosti nebezpečnosti, (vyjadřuje stupeň bezpečnosti neboli kategorii 

v rámci určité třídy).  

Pro lepší informovanost a přehlednost je zde uvedeno rozdělení tříd nebezpečnosti podle 

systému GHS [5]: 

Třídy nebezpečnosti - fyzikálně-chemické (pro porovnání nyní existují: výbušný, 

oxidující, extrémně hořlavý, vysoce hořlavý, hořlavý) 

- výbušniny, 

- hořlavé plyny, 

- hořlavé aerosoly, 

- oxidující plyny, 

- plyny pod tlakem, 

- hořlavé kapaliny, 

- hořlavé tuhé látky, 

- samovolně se rozkládající látky·a směsi, 

- samozápalné kapaliny, 

- samozápalné tuhé látky, 

- samozahřívající se látky a směsi, 

- látky, které při kontaktu s vodou uvolňují hořlavé plyny,  

- oxidující kapaliny, 

- oxidující tuhé látky, 

- organické peroxidy, 

- látky a směsi korozivní pro kovy. 
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Třídy nebezpečnosti – pro zdraví (pro porovnání nyní existují: vysoce toxický, toxický, 

zdraví škodlivý, žíravý, dráždivý, senzibilizující, karcinogenní, mutagenní, toxický pro 

reprodukci): 

- akutní toxicita, 

- žíravost / dráždivost pro kůži, 

- vážné poškození očí / podráždění očí, 

- senzibilizace kůže nebo dýchacích cest, 

- mutagenita v zárodečných buňkách, 

- karcinogenita, 

- toxicita·pro reprodukci, 

- specifická toxicita pro cílové orgány - jednorázová expozice, 

- specifická toxicita pro cílové orgány - opakovaná expozice, 

- nebezpečnost při vdechnutí, 

Třída nebezpečnosti pro životní prostředí (pro porovnání nyní existuje: nebezpečný 

pro životní prostředí). 

- nebezpečnosti pro vodní prostředí. 

Doplňková třída nebezpečnosti - nebezpečnost pro ozonovou vrstvu. 

Proběhne také změna v rámci piktogramů, které nahradí grafické symboly nebezpečnosti 

viz Tabulka 3. 

Tabulka 3 – Přehled nových grafických symbolů dle GHS.[1] 

Vlastnost Piktogram 

Výbušniny  

Hořlavé plyny, hořlavé aerosoly, hořlavé kapaliny, hořlavé tuhé látky 

 

 

Oxidující plyny, oxidující kapaliny, oxidující tuhé látky  
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Vlastnost Piktogram 

Stlačené plyny  

Samovolně se rozkládající látky neurčeno 

Samovznětlivé kapaliny, samovznětlivé tuhé látky neurčeno 

Samozahřívající se látky neurčeno 

Látky, které při kontaktu s vodou uvolňují hořlavé plyny neurčeno 

Organické peroxidy neurčeno 

Žíravé/Korodující pro kovy  

Senzibilizace kůže nebo dýchacích cest  

Karcinogenita  

Mutagenita  

Akutní toxicita, reprodukční toxicita, specifická toxicita pro cílové orgány 

po jednorázové a opakované expozici 

 

Žíravý nebo dráždivý pro kůži  

Nebezpečí aspirace  

Nebezpečnost pro vodní prostředí, nebezpečnost pro ozónovou vrstvu  

Další zásadní změnou jsou obměny současných R-vět na Standardní věty o nebezpečnosti 

H-věty  a také současných S-vět  na Pokyny pro bezpečné zacházení P-věty, tyto věty jsou zcela 

nové a je jich mnohem víc [1]. 
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3 Přeprava nebezpečných látek  

V dnešní době se přeprava nebezpečných látek uskutečňuje nejen po silnici, ale také po 

železnici, vodních cestách a letecky, z toho nám vyplývá potenciálně významné riziko, ať již ve 

smyslu havárie nebo zneužití.  

V této práci jsem se rozhodla zaměřit se na přepravu silniční, která tvoří asi 58 % 

z celkového objemu přepravy NL [1]. 

3.1 Legislativa vztahující se na dopravu 

Vzhledem k tomu, že se u nás přeprava nebezpečných látek odehrává ve velké míře i na 

mezinárodní úrovni, ČR implementovala mezinárodní dohody i do vnitrostátní přepravy 

nebezpečných věcí. Jedná se o Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných 

věcí (dohoda ADR) a Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (řád RID) 

[7]. 

 Pro silniční přepravu v ČR platí zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění 

vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 

48/1998 Sb. Tento zákon v platném znění upozorňuje na specifičnost přepravy nebezpečných 

věcí, uvádí, že dohoda ADR platí i na území ČR [8]. 

Dohoda ADR je vyhlášena pod č. 64/1987 Sb. Pro vnitrostátní přepravu nebezpečných 

věcí bylo vydáno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny a doplňků Přílohy A – 

Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B – Ustanovení o dopravních 

prostředcích a o přepravě dohody ADR. Od roku 1999 je v platnosti Sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí (MZV) č. 54/1999 Sb., uvedené ve Sbírce zákonů č. 21/1999, kterým se 

provádí změny v č. 159/1997 Sb., (úplné znění) a dělení MZV 186/1998 Sb., kterým je znění č. 

159/1997 Sb., doplněno [9]. 
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3.2 Doprava obecně a jednotlivé druhy dopravy 

Dopravu lze obecně definovat jako soubor všech činností, díky kterým se uskutečňuje 

pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách a přemísťování osob nebo materiálu pomocí 

dopravních prostředků a zařízení. Dopravní logistika je pak aplikací logistického přístupu na 

zařízení pohybu zásilek po dopravní síti počínaje převzetím od přepravce – odesílatele až po 

předání přepravci – příjemci. Dopravní logistika má za úkol usměrňovat a optimalizovat pohyby 

všech druhů zásilek po dopravní síti a to za účasti jednoho nebo několika druhů přepravy [10]. 

Pohyb zásilky je tedy realizován: 

- pohybem přepravních prostředků (kontejnerů), 

- pohybem dopravních prostředků a zařízení, 

- prostřednictvím přenosu informací. 

Uzly jsou místa, kde se střetávají jednotlivé druhy dopravy. V těchto uzlech vznikají 

logistická centra vybavená potřebnou manipulační a dopravní technikou, plochami a 

pronajímatelnými skladovacími kapacitami [10]. 

V těchto logistických centrech pak logicky dochází k sdružování a rozdružování 

jednotlivých zásilek tak, aby rozhodující přepravní vzdálenost mezi výchozím a cílovým centrem 

byly překonány pomocí některého z pravidelných dopravních článků, který je maximálně 

efektivní a kapacitně vytížený. V oblasti rozdružování zásilek se využívají systémy automatické 

identifikace. V současné době patří k nejrozšířenější metodě princip čárových kódů, který řadíme 

mezi optické technologie záznamu a přenosu informací. Tento princip patří díky rychlosti a 

přesnosti k nejrozšířenějším. Řada velkých společností však již využívá systém radio-frekvenční 

identifikace. Tento systém umožňuje navíc výrazné zvýšení produktivity práce v identifikaci a 

rozdružování zásilek, díky snadnosti získávání informací. V současné době dochází neustále 

k nárůstu počtu přepravovaných zásilek, ale současně také k zmenšující se průměrné velikosti 

přepravované zásilky a vyšší frekvenci prodeje a objednávání [10]. 
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Celkový objem přepravy nebezpečných látek je jen na území Evropské unie přibližně 110 

miliard tun na kilometr za rok. Přibližně 58% z tohoto množství se převáží po silnici, 25% po 

železnici a 17% po vnitrozemských vodních cestách. V posledních letech objem přepravy po 

silnici a po vnitrozemských vodních cestách stoupá, zatímco po železnici je trend klesající. Podíl 

přepravy nebezpečných látek v nákladní dopravě celkem tvoří zhruba 8%.  Hlavním cílem 

přepravy je zajistit bezpečnost a spolehlivost přepravy nebezpečných látek a předmětů [1]. 

Pro porovnání uvádím 3,1 miliardy tun nebezpečných látek, které jsou ročně 

přepravovány ve Spojených státech [30]. 

Pro dopravu je k dispozici široká paleta dopravních prostředků. Z hlediska vlastnických 

vztahů lze využívat vlastní dopravní prostředky podniku, nebo využívat služeb specializovaných 

firem nebo veřejných přepravců. Při výběru vhodného typu přepravy je třeba brát v úvahu: 

- délku dopravní trasy, 

- přepravované množství, 

- rychlost přepravy, 

- druh přepravovaného zboží, 

- specifické vlastnosti zboží. 

Z hlediska typů dopravních prostředků je k dispozici železnice, automobilová doprava, 

lodní, letecká, potrubní, lanovková nebo jejich kombinace [10]. 

3.2.1 Silniční doprava 

V rychlosti a operativnosti je nenahraditelná, má však negativní vliv na životní prostředí 

výfukovými plyny, hlukem a vibracemi.  

Vzhledem ke své pružnosti a univerzálnosti se stala celosvětově stěžejním druhem 

dopravy. Operativnost tohoto druhu dopravy je dána především velice rychlým a efektivním 

způsobem nakládání přepravovaných komodit a hustou silniční sítí. Hustota přepravních 

komunikací je nejvyšší ze všech druhů doprav.  

Na rozdíl od železniční dopravy, kde je velmi tvrdá regulace provozu ve prospěch 

bezpečnosti, je provoz v silniční dopravě téměř regulován. Na silniční síť mají přístup dopravní 

prostředky veřejné dopravy v osobní i nákladní přepravě, neveřejné dopravy i individuální 
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automobilové dopravy, prakticky jen na základě řidičského oprávnění řidiče motorového vozidla 

a dalších předepsaných dokladů o vozidle [10]. 

Jelikož ze všech druhů přepravy silniční stále výrazně převládá, je na tuto problematiku 

kladen velký důraz, proto je silniční přeprava nebezpečných látek a věcí komplexně upravena 

prostřednictví Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Tato 

dohoda byla sjednána v roce 1957 v Ženevě pod patronací EHK OSN a v platnost vstoupila 29. 

ledna 1968 [1]. 

Přednosti silniční dopravy [10]: 

- hustá síť komunikací, 

- velká úspora času, 

- možnost dopravy „od domu do domu“, 

- relativně malé prostoje a čekací doby, 

- možnost přepravy nákladů se specifickými vlastnostmi, 

- velká univerzálnost. 

Nevýhody silniční dopravy [10]: 

- negativní vlivy na životní prostředí, 

- objem přepravy je omezený kapacitou dopravního prostředku, 

- částečná závislost na vlivu počasí, 

- nemožnost přepravy vybraných nebezpečných druhů nákladů. 

- mnohdy těžko odhadnutelné časy přeprav, 

- dopravní zácpy, 

- výstavba nových pozemních komunikací. 

3.2.2 Železniční doprava 

I přesto, že tento druh dopravy má snižující se tendenci, ani zde bychom neměli riziko 

zneužití podceňovat. Pro železniční přepravu vznikla dohoda, která upravuje přepravu 

nebezpečných látek po železnici, jedná se o Úmluvu o mezinárodní železniční přepravě 

(COTIF). Tato úmluva řeší komplexně problematiku mezinárodní přepravy po železnici. Díky 

této úmluvě jsou jednotlivé členské státy sdruženy do Mezivládní organizace pro mezinárodní 

železniční přepravu (OTIF) [1]. 
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Obecně se dá říct, že tento způsob přepravy je vhodný převážně pro přepravu většího 

množství nákladu na delší vzdálenosti. 

Přednosti železniční dopravy [10]: 

- přepravování velkotonážních zásilek, 

- nezávislost na konkrétní intenzitě dopravního provozu na silnicích, 

- možnost přepravy nebezpečných nákladů, 

- dobrá predikce přepravního času, 

- vysoká spolehlivost přepravní techniky, 

- při velkých vzdálenostech nižší náklady než u kamionové dopravy. 

Nevýhody železniční dopravy [10]: 

- omezená posunovací možnost, 

- snížený manévrovací prostor, 

- nemožnost dopravy „od dveří ke dveřím“, 

- vázanost na jízdní řády, které snižují přepravní rychlost, 

- omezená flexibilita, 

- vysoký podíl fixních nákladů. 

3.2.3 Letecká doprava 

Největší předností letecké dopravy je její rychlost i při větších vzdálenostech, uplatňuje 

především tam, kde je rozhodující časová nákladnost přepravy. Proto se letecky převáží 

nejčastěji rychle se kazící věci, ale také věci v malém množství, jelikož technické parametry 

letadla jsou značně omezené. 

 Letecká přeprava nebezpečného nákladu se uskutečňuje podle: 

- Technických instrukcí pro bezpečnou dopravu nebezpečného zboží letecky vydaných 

Mezinárodní organizací pro civilní letectví. 

- Předpisů pro nebezpečné zboží vydaných Asociací pro mezinárodní leteckou přepravu 

(IATA). 

Nebezpečné zboží se dělí do 3 kategorií [1]: 

- Zboží, které je povoleno letecky přepravovat. 
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- Zboží, které je možno letecky přepravit, pokud se dodrží předepsaná zvláštní opatření. 

- Zboží, které za žádných okolností není možné letecky přepravovat. 

Mezi přednosti této dopravy patří [10]: 

- rychlost a spolehlivost, 

- frekvence spojů, 

- nízké náklady na balení u přeprav na delší vzdálenost, 

- dobře předvídatelné časy přeprav, 

- minimální vlivy počasí. 

Mezi hlavní nevýhody letecké dopravy spadají [10]: 

- náklady na přepravu, 

- časté znehodnocení přepravních časů pomalými navazujícími operacemi, které mohou 

často dosáhnout i 90% podílu (překládka, celní odbavení), 

- při přepravě na krátké vzdálenosti je výhoda rychlosti relativní (u silniční dopravy 

dosáhneme lepších časů), 

- omezenost zásilek, 

- vysoký stupeň variabilních nákladů přepravy – náklady na palivo, na mzdy zaměstnanců, 

na servis leteckého parku, apod.  

3.2.4  Lodní doprava 

Asi největší využití lodní dopravy najdeme pro nadměrné náklady, které pomocí této 

dopravy lze přemístit i na velké vzdálenosti, a hlavně je to kromě letecké dopravy jediná 

možnost, jak nebezpečné látky a předměty lze přepravovat přes moře.  

Samotná přeprava nebezpečných věcí po vodních cestách se řídí podle [1]: 

• Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních 

cestách z roku 2000 (ADN). 

• Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po moři (IMDG). 

Hlavními přednostmi vodní dopravy jsou [10]: 

- vysoká přepravní kapacita 

- výkonnost a rychlost speciálních lodí 
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- při velkých vzdálenostech výhodné přepravní náklady 

- snadnost při manipulaci s některými komoditami 

Mezi nevýhody vodní dopravy se zahrnují [10]: 

- omezená síť dopravních cest, 

- silné vlivy počasí, 

- vysoké vstupní investice, 

- omezená rychlost přepravy, 

- vyšší náklady na manipulaci a překládku komodit. 

Ostatní druhy dopravy 

Mezi další druhy dopravy patří potrubní doprava, lanovková doprava, pásová doprava a 

kombinovaná doprava. 

3.3 Přeprava nebezpečných látek podle ADR 

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (z Accord 

Dangereuses Route), ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu. Dohoda ADR vznikla v 

roce 1957 v Ženevě a vstoupila v platnost dne 29. ledna 1968 [11]. Upravuje jakým způsobem je 

možno zboží přepravovat, bezpečnostní normy apod. Rozděluje zboží podle tříd nebezpečnosti. 

Podobnou dohodou je RID - dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po železnici a 

AND - dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách 

[12]. 

ADR stanovuje a třídí nebezpečné látky a předměty podle jejich nebezpečných vlastností 

resp. podle stupně jejich nebezpečnosti, stanovuje podmínky pro jejich přepravu, balení a 

značení a předepisuje používání a vyplňování stanovených průvodních dokladů. Stanovuje 

požadavky na zabalení kusu, zápisy do přepravních dokladů, dopravní prostředky včetně 

technických požadavků na vozidlo podle jednotlivých tříd a dále ustanovuje další pravidla jako 

omezení množství přepravovaných věcí, dozor nad nimi, způsob stání a parkování v noci atd. 

[12]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99eprava�
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1klad�
http://cs.wikipedia.org/wiki/1957�
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeneva�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zbo%C5%BE%C3%AD�
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99%C3%ADdy_nebezpe%C4%8Dnosti_zbo%C5%BE%C3%AD�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=RID&action=edit&redlink=1�
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeleznice�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_prost%C5%99edek�
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Podmínky pro přepravu nebezpečných látek silniční dopravou [12]: 

- Silniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze nebezpečné látky vymezené 

mezinárodní dohodou ADR. 

- Zvláště nebezpečné věci lze přepravovat pouze na základě povolení ministerstva dopravy 

(neplatí pro ozbrojené síly).  

- Pro přepravu jaderných materiálů je třeba souhlasu Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost. 

- Klasifikace látek, včetně klasifikačních kritérií a příslušných zkušebních metod. 

- Používání obalů (včetně společného balení). 

- Používání cisteren (včetně jejich plnění). 

- Postupy před odesláním. 

- Ustanovení o konstrukci, zkoušení a schvalování obalů a cisteren. 

- Používání dopravních prostředků (včetně nakládky a vykládky). 

- Požadavky na školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných látek. 

- Povinnosti účastníků přepravy z hlediska bezpečnosti. 

- Podmínky pro provádění kontrol a jiná podpůrná opatření pro zajištění plnění 

bezpečnostních požadavků. 

- Dopravní omezení stanovená příslušnými orgány. 

- Bezpečnostní předpisy. 

Poslední aktualizaci prodělala dohoda ADR 1. 1. 2011, kdy byly její přílohy A a B 

novelizovány a pozměněny [13]. V této práci není hlavním úkolem definovat a podrobně 

analyzovat tuto dohodu ADR, na druhou stranu je to základ pro přepravu nebezpečných věcí, ze 

kterého pro nás vyplývají předpisy, které musí všichni účastníci dodržovat a která pomohou proti 

zneužití nebezpečných látek při přepravě, čím menší prostor pro zneužití vytvoříme, tím to pro 

potenciální zájemce o zneužití bude hůře proveditelné. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_dopravy�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ozbrojen%C3%A9_s%C3%ADly�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jadern%C3%BD_materi%C3%A1l&action=edit&redlink=1�
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Proto jsem se rozhodla v této práci dohodu ADR rozebrat a využít v této práci z jejího 

obsahu pouze části, které jsou pro zneužití přepravovaných důležitých látek podstatné. Obecně 

zde chci uvést strukturu příloh A a B, její pro nás zajímavé části, se objeví dále v textu. Strukturu 

zde uvádím z toho důvodu, aby každý čtenář měl v případě zájmu možnost si další informace 

dohledat v tomto přehledu, jelikož já sama se hierarchií příloh neřídím v případě členění kapitol 

této práce. 

3.3.1 Struktura příloh A a B 

Nová struktura je konsistentní s Doporučeními OSN pro přepravu nebezpečných věcí, 

Vzorovými předpisy, Mezinárodním námořním řádem pro nebezpečné věci (IMDG Code) a 

Řádem pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID). Je členěna do 9 částí a 2 

příloh, aby se dodrželo ustanovení článku 2 vlastní Dohody. Struktura je následující, v případě 

podkapitol uvádím pouze příklady [13, 14]: 

 Příloha A: Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných                       

                   látek a předmětů 

Část 1  Všeobecná ustanovení (podkapitoly rozsah a použití, měrové jednotky, školení osob, 

povinnosti účastníků přepravy, kontroly, dopravní omezení, bezpečnostní předpisy). 

Část 2  Klasifikace (podkapitoly, ustanovení pro jednotlivé třídy NL, zkušební postupy). 

Část 3  Vyjmenování nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí z platnosti pro omezená 

množství (podkapitoly, seznam nebezpečných věcí, nebezpečné věci balené ve vyňatých 

množstvích). 

Část 4  Ustanovení o používání obalů a cisteren (podkapitoly používání obalů, včetně IBC obalů 

a velkých obalů, používání přemístitelných cisteren a MEGC. 

Část 5  Postupy při odesílání  (podkapitoly prázdné nevyčištěné obaly, nápisy a bezpečnostní 

značky, označování, průvodní doklady. 

Část 6  Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), 

cisteren a  kontejnerů pro volně ložené látky  (podkapitoly požadavky na konstrukci a zkoušení 

obalů pro látky třídy 6.2 a 7). 
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Část 7  Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace (podkapitoly 

ustanovení o přepravě v kusech, ve volně loženém stavu a v cisternách). 

Příloha B: Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě 

Část 8   Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady  (podkapitoly 

požadavky na dopravní jednotky a jejich vybavení, požadavky na školení, co musí osádka dále 

plnit, dozor nad vozidly). 

Část 9   Požadavky na konstrukci a schvalování vozidel. (podkapitoly požadavky na konstrukci 

vozidel, na schvalování vozidel). 

3.4 Členění látek do jednotlivých tříd 

Nebezpečné látky jsou podle ADR rozděleny do několika tříd, které popisují jejich 

nebezpečné vlastnosti, resp. stupeň jejich nebezpečnosti viz Tabulka 4. 

 

Tabulka 4 – Přehled tříd nebezpečnosti chemických látek [15]. 

Třída Charakteristika 

Třída 1 Výbušné látky a předměty 

Třída 2 Plyny 

Třída 3 Hořlavé kapaliny 

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

 Třída 4.2 Samozápalné látky 

Třída 4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 

Třída 5.1 Látky podporující hoření 

Třída 5.2 Organické peroxidy 

Třída 6.1 Toxické látky 

Třída 6.2 Infekční látky 

Třída 7 Radioaktivní látky 

Třída 8 Žíravé látky 

Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty 
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Abych v této práci byla více praktická, v pozdějších kapitolách jsem se rozhodla zabývat 

převážně toxickými látkami, jelikož jsou tyto látky značně rozšířené a snadno dostupné [16]. 

3.4.1 Toxické látky 

Tyto látky jsou v ČR skladovány a přepravovány v zásobnících a cisternách o obsahu až 

stovek tun [17]. Z toho důvodu jsem si tuto třídu zvolila, využívání toxických látek je k různým 

účelům a hlavně ve velkém měřítku. Mezi vůbec nejznámější je právě amoniak, který se velmi 

často používá na zimních stadionech, kde má funkci chladící, dále má velké uplatnění 

v zemědělství jako hnojivo. Mezi další proslule známé toxické látky, patří např. chlór, fosgen, 

formaldehyd, kyanovodík atd. Jelikož se skladují většinou ve velkém množství, možnost jejich 

zneužití se zdá být atraktivní, např. v rukou teroristů by mohly ohrozit tisíce lidských životů. 

 Tyto látky patří do třídy 6.1, je o nich ze zkušeností známo nebo o nich lze na základě 

pokusů provedených na zvířatech usuzovat, že při styku s nimi vniknou do organizmu dýchacími 

cestami, pokožkou nebo zažívacími orgány, a mohou při dlouhodobém nebo i krátkodobém 

působení poškodit zdraví člověka nebo způsobí jeho smrt [18]. 

Účinek těchto látek je závislý na velikosti expozice a velikost expozice se odvíjí od 

koncentrace látky. Způsob, jakým vnikají tyto látky do organismu, je trojí (je dán takzvanou 

branou vstupu) [19]: 

-  Inhalační (vdechování). 

-  Perorální (vniká do zažívacího systému ústy). 

-  Perkutánní (vstřebává se kůží). 

Nejčastěji se však můžeme setkat s kombinovanou expozicí, je to dáno tím, že např. 

teroristé ukradnou toxickou látku, která byla přepravována po silnici, poté ji využijí v městě, kde 

ji rozpráší. Zasažené osoby tento prach vstřebávají jednak kůží a jednak ji vdechují. 

 Tyto toxické látky jsou rozděleny [18]: 

A. Velmi toxické látky při vdechnutí, které mají teplotu vzplanutí nižší než 23°C. 

B. Organické látky s teplotou vzplanutí vyšší než 23° C nebo nehořlavé organické látky. 

C. Organokovové sloučeniny a karbonyly. 
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D. Anorganické látky, které s vodou, vodnými roztoky nebo kyselinami mohou vyvíjet 

jedovaté plyny a ostatní jedovaté látky, které stejně nebezpečně reagují s vodou. 

E. Jiné organické látky a soli kovů organických látek. 

F. Prostředky k potíraní škůdců. 

G. Látky, které jsou určené pro laboratorní, pokusné účely nebo i k výrobě léků, pokud 

nejsou vedeny pod jinými číslicemi této třídy. 

H. Vyprázdněné obaly.  

Dohoda ADR tyto látky ještě dělí na tři stupně, které vyznačují jejich nebezpečnost [9]: 

- Obalová skupina I: Velmi toxické látky. 

- Obalová skupina II: Toxické látky. 

- Obalová skupina III: Slabě toxické látky. 

 

Tabulka 5 – Klasifikace toxických látek podle toxikologických charakteristik [15]. 

Obalová 

skupina 

Toxicita při požití LD50 

(mg/kg) 

Toxicita při absorpci 

pokožkou LD50 (mg/kg) 

Toxicita při vdechnutí prachu a mlhy 

LD50 (mg/l) 

I ≤ 5 ≤ 50 ≤ 0,2 

II ≥ 5 a ≤ 50  > 50 a ≤ 200 > 0,2 a ≤ 2 

III ≥ 50 a ≤ 300 > 200 a ≤ 1000 > 2 a ≤ 4 

 

3.5 Způsob přepravy nebezpečných látek a předmětů 

Tato přeprava musí být prováděny pouze takovými dopravními prostředky, které jsou pro 

takovou přepravu určeny, a musí být v souladu s ustanoveními pro přepravu kusů, volně 

ložených látek a pro převoz v cisternách [20]. 
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Přeprava v kusech 

Pojem kus chápeme jako konečný produkt balení, který je tvořen z obalu nebo velkého 

obalu nebo IBC a z jejich obsahu, tento kus je poté připraven k přepravě. Tyto kusy mohou být 

přepravovány v uzavřených, v oplachtovaných nebo v nekrytých vozidlech a kontejnerech [20]. 

Přeprava ve volně loženém stavu 

Při této přepravě se bavíme o tuhých látkách nebo předmětech bez obalů ve vozidlech 

nebo kontejnerech. Tento způsob přepravy může být zvolen, pouze pokud to zvláštní ustanovení 

dovoluje. Při této přepravě musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k úniku obsahu a 

k následnému ohrožení zdraví a životního prostředí [20]. 

Přeprava v cisterně 

Cisterna je popsána jako nádrž včetně provozní a konstrukční výstroje. Pokud je pojem 

cisterna používán samostatně, označuje cisternový kontejner, přemístitelnou cisternu nebo 

nesnímatelnou cisternu, včetně cisteren, které tvoří články bateriových vozidel nebo MEGC [20]. 

Přehled typových automobilových cisteren určených pro přepravu nebezpečných látek je 

uveden v Tabulce 6. 
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Tabulka 6 – Základní typy cisteren dle konstrukce a typu [14]. 

Nákres cisterny Popis 

 

Smíšený náklad. 

 

Stlačený plyn/přívěs na láhve 

 

Cisterna s hluboce zchlazenou 

kapalinou. 

 

Vysokotlaká cisterna. 

 

Cisterna s kapalinou bez tlaku. 

 

Nízkotlaká cisterna s chemikálií. 

 

Podtlaková cisterna – vakuová. 
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3.6 Účastníci přepravy nebezpečných látek, možnosti zneužití 

Všichni účastníci přepravy nebezpečných látek a předmětů musí učinit taková opatření 

dle povahy a rozsahu předvídatelných nebezpečí, aby se zabránilo vzniku škod nebo zranění a 

případně se minimalizovaly následky. Pokud by byla ohrožena bezpečnost veřejnosti, musí tito 

účastníci neprodleně informovat zásahové jednotky a dát jim potřebné informace pro výkon 

jejich činnosti [1]. 

Odesílatel 

Odesílatel nebezpečné látky je povinen předat k přepravě jen zásilky odpovídající požadavkům 

ADR. Musí zejména [1]: 

- Zatřídit, zabalit a označit. 

- Nepředat k přepravě nebezpečné věci, jejichž přeprava není dovolena. 

- Použít pouze obaly a cisterny vhodné a schválené pro přepravu dotyčných látek a označení 

dle ADR. 

- Předat dopravci informace a údaje, případně požadované přepravní doklady a průvodní 

doklady. 

- Předat dopravci v písemné formě pokyny řidiče. 

- Uvést správně a úplně údaje v nákladním listě, včetně prohlášení. 

- Předat řidiči kopii povolení podle zvláštních právních předpisů. 

- Přezkoumat před nakládkou průvodní doklady a provést vizuální kontrolu, zda vozidlo a 

jeho zařízení splňují předepsaná ustanovení. 

- Zabezpečit předepsané školení ostatních osob podílejících se na přepravě. 

- Zajistit, aby i vyprázdněné nevyčištěné a neodplyněné cisterny, kontejnery nebo vozy byly 

opatřeny bezpečnostními značkami a vyprázdněné nevyčištěné cisterny byly uzavřeny a 

poskytovaly stejnou záruku těsnosti, jako kdyby byly plné. 

Dopravce 

Požadavky na dopravce nebezpečných látek a předmětů jsou následující [1]: 

- Použít takové dopravní prostředky, které jsou k tomu způsobilé. 

- Ověřit si, že přepravované nebezpečné látky, je dovoleno přepravovat. 
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- Ujistit se, že vozidla a náklad jsou bez viditelných závad, trhlin, netěsností a také se musí 

přesvědčit, že nechybí výbava. 

- Zajistit, aby dopravní prostředek nebyl přetížen. 

- Přesvědčit se, že neprošlo datum zkoušky přepravního prostředku. 

- Zajistit, aby řidič měl povinnou výbavu, včetně výstražných oranžových tabulek, případně 

bezpečnostních značek. 

- Pokud je předepsáno, musí zabezpečit přítomnost závozníka ve vozidle. 

- Zabezpečit, aby přepravu prováděli pouze vyškolení řidiči. 

- Nutno je také zajistit školení pro další osoby, které se podílejí na přepravě. 

- Zabezpečit, aby řidič: 

• Nevzal k přepravě a nepřevážel kus, jehož obal je poškozen 

• Měl během přepravy s sebou průvodní doklady, funkční hasicí přístroje, povinnou 

výbavu, a na požádání byl schopen je předložit oprávněným osobám. 

• Provedl v případě nějaké nehody či mimořádné události opatření, která jsou uvedená 

v písemných pokynech pro řidiče. 

• Dále musí splnit všechny předpisy týkající se nakládky, manipulace, vykládky, 

pokud ji provádí sám, včetně zákazu společné nakládky, provozu vozidla a dozoru 

nad vozidly. 

Příjemce 

Mezi základní povinnosti příjemce nebezpečných věcí patří dle dohody ADR [1]: 

- Nesmí úmyslně zdržovat převzetí věci bez pádných důvodů a po vykládce má ověřit, že 

jeho týkající se předpisy ADR jsou splněny. 

- Poté co byly kontejnery vyloženy, vyčištěny a dekontaminovány, odstranit označení 

nebezpečnosti. 

- Zabezpečí dodržování ADR v případech, kdy používá služeb jiných účastníků. 

- Pokud zjistí, že došlo k porušení předpisů ADR, nesmí vrátit kontejner dopravci, dokud 

nebudou zjištěné závady odstraněny. 
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Nakládce 

Nakládce nebezpečné věci je povinen dle ADR dodržovat následující [1]: 

- Označit kontejnery. 

- Smí předat nebezpečnou látku pouze tehdy, je-li její přeprava dle ADR povolena. 

- Musí dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky rovněž s přihlédnutím 

k nebezpečné látky naložených v dopravním prostředku, jakož i předpisy týkající se 

oddělení potravin, poživatin a krmiv. 

Balič 

Povinnosti toho, kdo balí nebezpečné látky dle dohod ADR, jsou následující [1]: 

- Musí splnit podmínky, které se týkají balení nebo společného balení. 

- Jeho povinností je řádně označovat balené kusy pomocí nápisů a bezpečnostních 

značek. 

Plnič 

Základními povinnostmi plniče jsou dle ADR [1]: 

- Ujistit se, že neprošlo datum příští zkoušky vozidel. 

- Před plněním se musí ověřit, zda jsou cisterny a jejich výstroj v dobrém technickém 

stavu. 

- Má povoleno plnit cisterny pouze nebezpečnými látkami, které se v nich smí 

přepravovat. 

- Jeho povinností je při plnění dbát na nebezpečné látky v sousedních komorách a 

dodržovat stanovenou rychlost plnění a hmotnost obalu. 

- Musí po naplnění zkontrolovat, zda je správná těsnost uzavíracích zařízení. 

- Stará se, aby po naplnění nebyly na povrchu cisterny zbytky nebezpečné látky. 

- Musí zajistit, aby předepsané výstražné oranžové tabulky a značky byly řádně 

připevněny na cisterny.  
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Provozovatel cisternového kontejneru nebo přemístitelné cisterny 

Povinnosti provozovatele cisternového kontejneru nebo přemístitelné cisterny jsou dle ADR 

následující [1]: 

- Zabezpečí dodržování předpisů pro konstrukci, výstroj, zkoušky a značení. 

- Zajistí, aby údržba nádrží a jejich výstroje odpovídali předpisům ADR. 

- Obstará mimořádnou kontrolu, pokud by mohla být opravou, změnou či nehodou 

snížena bezpečnost nádrže nebo její výstroje. 

Bezpečnostní poradce 

Každý podnik, který přepravuje nebezpečné látky nebo předměty nebo který s přepravou 

související látky nakládá, plní nebo balí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních 

poradců pro přepravu nebezpečných věcí. Úlohou tohoto poradce je pomáhat při ochraně proti 

rizikům, které vyplývají z přepravy NL pro osoby, věci a životní prostředí. 

Bezpečnostní poradce má tyto povinnosti: 

- Dohlížet nad dodržováním předpisů pro přepravu nebezpečných věcí. 

- Radit svému podniku při operacích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí. 

- Připravit výroční zprávu pro vedení podniku a orgán místní nebo popř. veřejné správy, 

o činnostech podniku, které se týkají přepravy nebezpečných látek a předmětů. 

Obecně bych uvedla, že bezpečnostní poradce by měl také hlídat pravidelné školení 

zaměstnanců, zda jsou dodržovány všechny postupy a zásady bezpečné přepravy, dále by měl 

zabezpečovat kompletnost veškerých pracovních pokynů a postupů, a aby k nim měli 

zaměstnanci přístup. Takový poradce musí být držitelem osvědčení o odborném školení, kterému 

má povinnost se podrobit a musí úspěšně vykonat zkoušku, která je pro tento účel schválena 

[20]. 
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3.7 Doklady důležité pro přepravu 

Rizika spojená s přepravou jsou bohužel stále vysoká, pokud bychom se bavili o 

haváriích, tak tam jsou v dnešní době potenciální rizika nejvyšší, na havárie se ovšem tato práce 

nezaměřuje. Konkrétní možnosti administrativního zneužití látek nudou zmíněny v některé 

z dalších kapitol. Nyní se budu věnovat hlavním atributům, které by dokumenty přepravy měly 

splňovat. Je to jeden z bodů, na které by se měl klást při kontrolách velký důraz, je to základ 

bezpečné silniční přepravy. Pro jednotlivé účastníky, které jsem v předchozí kapitole 

vyjmenovala, je důležité, aby měli dostupné potřebné informace a aby znali svoje povinnosti, co 

se dokumentace týká. 

Mimo dokladů, které jsou vyžadované jinými předpisy, musí být dopravní jednotka 

vybavena těmito doklady [9, 21]: 

- Přepravní doklady zahrnující všechny přepravované nebezpečné látky a předměty, a 

pokud je to vhodné osvědčením o naložení kontejneru. 

- Písemné pokyny. 

- Průkazy totožnosti s fotografií každého člena posádky vozidla. 

Pokud tak stanoví ADR, musí být dopravní jednotka dále vybavena dalšími doklady: 

- Osvědčení o schválení vozidla pro přepravu nebezpečných látek a předmětů. 

- Osvědčení, která prokazuje, že řidič absolvoval školení o přepravě nebezpečných věcí. 

- Kopii schválení příslušného orgánu, pokud je to vyžadováno. 

3.7.1 Přepravní doklady 
 

Tyto doklady poskytují informace, které jsou podstatné pro identifikaci převážené látky. 

Řidič je povinen na požádání příslušných úřadů předložit tyto doklady. Povinností řidiče je pravidla 

daná v bezpečnostní dokumentaci bezpodmínečně dodržovat, jako například určení vozové cesty. 

Přepravní doklady se uchovávají v kabině motorového vozidla. Přepravní doklady jsou při 

přepravě vyžadovány pro většinu nebezpečných látek [14]. 

V silniční přepravě lze údaje o charakteru nebezpečného nákladu nalézt [9]: 

- V nákladním listu, ten obsahuje název, UN-kód, třídu, číslice ADR, počet a popis kusů, 

celkové množství nebezpečných věcí- hmotnost nebo objem. 
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- V písemných pokynech pro řidiče charakter látky a bezpečnostní opatření, chování při 

havárii a další potřebné údaje. 

 

 
Obr. č. 1 – Vzor přepravního dokladu [9]. 

3.8 Značení nebezpečných látek a předmětů 

Označování nebezpečných látek bylo zavedeno jako jedno z opatření k prevenci havárií a 

také mělo snížit rizika při manipulaci s těmito látkami. Dnes již každý znalý člověk má možnost 

díky různým číselným nebo grafickým značením rozpoznat, o jakou látku se ve vozidle jedná. To 

by ale potenciálně mohlo vést k větším možnostem při zneužití. Potenciální zájemce o zneužití 

nebezpečné látky díky tomuto značení dostává echo, že tento vůz převáží pro něj atraktivní 

nebezpečnou látku, a mohl by se tak na tento vůz zaměřit. Toto značení tedy může možnosti 

zneužití velmi pomoci, jelikož usnadňuje vizuální identifikaci nákladu. 

V dnešní době jsou bohužel informace snadno dostupné ať již díky informátorům, 

hackerům nebo díky úplatkům, je tedy jasné, že se tyto osoby nespoléhají na náhodu, a nečekají, 

až se vozidlo označené bezpečnostními značkami někde objeví, ale podnikají vlastní kroky pro 

mapování přepravy nebezpečných látek. 

Mezi základní způsoby značení patří [19]: 

- Číselné (UN-systém, P a H- věty, HAZCHEM kód, číslo CAS, EINECS kód). 

- Grafické (výstražné. Manipulační a bezpečnostní značky, barevné značení tlakových 

lahví). 
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- Kombinované (systém DIAMANT, systém označování podle zákona č. 356/2003 Sb.). 

Všechny značky mají za úkol usnadnit identifikaci dané látky a dále určit její nebezpečné 

vlastnosti. 

3.8.1 UN- systém 

Pro značení dopravních prostředků přepravující NL se používá systém UN, který používá 

speciální varovné tabule neboli oranžová výstražná tabulka. Tato značka se umisťuje na předním 

a zadním čele vozidla nebo po jeho stranách, jedná se o oranžovou tabulku s černým rámem, její 

rozměry jsou 30 x 40 cm. Tato bezpečnostní značka je podélně rozdělena a uvádí dvě čísla, která 

jsou umístěna nad sebou. Kemlerův kód je nahoře, je to číslo, které určuje nebezpečnost dané 

látky. V dolní polovině je pak umístěno identifikační číslo látky (UN- kód), které danou látku 

jednoznačně identifikuje. 

 

Obr. č. 2 – Číselné označení nebezpečných látek [23]. 

Kemlerův kód je dvoumístná až třímístná kombinace čísel, která v některých případech 

může být doplněna znakem X. Čísla představují druh a stupeň potenciálního nebezpečí, popisují 

základní vlastnosti látky. Pokud je číslo zdvojené, značí to intenzitu tohoto nebezpečí, nula na 

druhém místě znamená, že neexistuje další nebezpečí, první číslice označuje hlavní nebezpečí, 

písmeno X poté značí zákaz hašení vodou [1, 19]. 

Obecně označují čísla tato nebezpečí [3]: 

- 1- výbušné látky, 

- 2 - uvolňování plynů pod tlakem nebo chemickou reakcí, 
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- 3 - hořlavost par kapalin a plynů, 

- 4 - hořlavost tuhých látek, 

- 5 - oxidační účinky (podporuje hoření), 

- 6 - jedovatost (toxicita), 

- 7 – radioaktivita, 

- 8 – žíravost, 

- 9 - nebezpečí samovolné prudké reakce (samovolný rozklad nebo polymerace). 

Pro usnadnění zde uvedu několik příkladů [1, 19]: 

20- inertní plyn,  

223- podchlazený hořlavý plyn, 

266- velmi jedovatý plyn, 

X333- samozápalná kapalná látka nebezpečně reagující s vodou, 

589- žíravá látka podporující hoření, 

268-  amoniak (2- plyn, 6- toxicitu, 8- žíravost), 

80- chlorovodík (8- žíravost, 0- slabá žíravost dané látky). 

UN-kód jedná se o čtyřmístný kód, který je dle OSN přiřazen každé položce v různých 

třídách nebezpečnosti, díky tomuto kódu je stanoveno více než 3000 položek. Jejich přeprava 

podléhá dohodě ADR. Abecední seznam látek s identifikačními čísly a seznam látek podle UN-

kódů jsou uvedeny v přílohách předpisů ADR. Látky, které mají podobné vlastnosti, jsou 

označeny souhrnným UN-kódem [1, 19]. 

I zde uvedu několik příkladů pro snadnější pochopení [1, 19]: 

1005- zkapalněný amoniak, 

1133- lepidla, 

1987- alkoholy, 

1760- žíravé kapalné látky. 
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3.8.2 Kód DIAMANT 

Jedná se o původně americký systém, kde je nejvíce využíván, je vytvořen ze složených 

znaků ve tvaru kosočtverce rozděleného na čtyři stejně velká pole. Tato pole mají různé barvy 

(modrou, červenou, žlutou a bílou), které udávají jednotlivé nebezpečné vlastnosti dané látky. 

Velkou předností tohoto systému je právě snadná a rychlá orientace ve vlastnostech převážené 

nebezpečné látky, naopak nevýhodou tohoto systému je nemožnost provedení přímé identifikace 

nebezpečné látky [1, 4, 19]. Z pohledu zneužití bych tuto nevýhodu neoznačila za zásadní, 

jelikož osoba, která plánuje zneužití, má většinou zájem o konkrétní látku. Nemožnost 

identifikovat látku v dopravní jednotce tedy snižuje možnost zneužití. 

 

 
Obr. č. 3 – Systém DIAMANT- význam jednotlivých polí [22]. 

 

Vysvětlivky- (Legenda): 

Modré pole (vlevo) - nebezpečí poškození zdraví 

4 - mimořádně nebezpečné! Zabránit jakémukoliv kontaktu s parami nebo kapalinou bez 

speciální ochrany. 

3 - velice nebezpečné! Pobyt v zasažené oblasti pouze v úplném ochranném oděvu a s dýchacím 

přístrojem. 

2 - nebezpečné! Pobyt v zasažené oblasti pouze v dýchací technice a v jednoduchém ochranném 

obleku. 

1 - málo nebezpečné! Dýchací přístroj doporučen. 

0 - bez vlastního nebezpečí. 
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Červené pole (nahoře) - nebezpečí požáru 

4 - extrémně lehce zápalný při všech teplotách. 

3 - nebezpečí vznícení při normální teplotě. 

2 - nebezpečí vznícení při ohřátí. 

1 - nebezpečí vznícení při silném ohřátí. 

0 - bez nebezpečí vznícení za obvyklých teplot. 

 
Žluté pole (vpravo) - nebezpečí spontánní reakce 

4 - velké nebezpečí exploze! Vytvořit bezpečnostní zónu, při požáru evakuovat ohroženou 

oblast. 

3 - nebezpečí výbuchu při působení horka nebo při velkém otřesu, při nárazu apod.! Vytvořit 

bezpečnostní zónu, hašení pouze z bezpečné vzdálenosti. 

2 - možnost prudké chemické reakce! Zesílená bezpečnostní opatření, hasební zásah pouze z 

bezpečné vzdálenosti. 

1 - při silném zahřátí nestabilní! Bezpečnostní opatření jsou nutná. 

0 - za normálních podmínek bez nebezpečí! 

 

Bílé pole (dole) - další nebezpečí 

Prázdné pole - k hašení lze použít vodu. 

W - k hašení nesmí být použita voda, lze očekávat chemickou reakci. 

Radioaktivní znak -při úniku látky hrozí nebezpečí radioaktivního záření. 

OXY - látka působí jako silné oxidační činidlo kniha. 

COR - velké korosivní (žíravé) účinky. 

ALK - silná zásada. 

ACID - silná kyselina. 

3.8.3 HAZCHEM kód 

Mezi další metody označování nebezpečných věcí je HAZCHEM kód, který se v největší 

míře využívá ve Velké Británii a je dále používán v databankách nebezpečných látek. Tento 

systém není určen pro identifikaci látky, ale pomáhá při stanovení prvořadých opatření při 

zásahu (např. vhodné hasivo, ochranu zasahujícím) [4]. 
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Tento kód je tvořen číslicí a jedním nebo dvěma písmeny. Číslice doporučují v případě 

požáru způsob hašení a písmena ukazují možnosti snížení nebezpečí úniku látky a opatření 

k ochraně nasazených sil [19]. 

 
Obr. č. 4 – Ukázka HAZCHEM kódu [22]. 

 

Význam jednotlivých čísel a písmen HAZCHEM kódu je zobrazen níže: 

1 – vodní proud, 2 – vodní mlha, 3 – pěna, 4 – suché hasivo. 

 

Obr. č. 5 – Význam jednotlivých písmen v Hazchem kódu [23]. 

3.8.4 Značení dopravních jednotek 

Bezpečnostní značky se na dopravní jednotce umisťují na předním a zadním čele, nebo 

po stranách vozidla. Pro praktickou ukázku zde uvádím následující obrázky [3]. 
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Obr. č. 6 – Obecné označení motorových vozidel, které přepravují nebezpečné látky [23]. 

 

 
Obr. č. 7 – Přeprava jednoho druhu nebezpečné látky [23]. 

 

 
Obr. č. 8 – Přeprava vice druhů nebezpečných látek na motorovém vozidle [23]. 

 

3.9 Některá další ustanovení o přepravě 

Tyto ustanovení tvoří přílohu B dohody ADR, určují požadavky na osádku vozidla při 

přepravě nebezpečných látek a předmětů.  
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Mezinárodní silniční přeprava NL se provádí pouze na základě mezinárodních smluv. Pro 

některé třídy nebezpečných látek je stanoveno, že při jejich přepravě musí být přítomen 

závozník, který je schopný vystřídat řidiče. Řidiči jednotlivých dopravních jednotek o 

stanovených objemech jsou povinni absolvovat školení a musí být držiteli osvědčení vydaného 

příslušným orgánem nebo jím pověřenou organizací, které prokazuje, že řidič absolvovali 

školení a prošli zkouškami. Platnost takového osvědčení je 5 let, toto osvědčení je vystaveno 

v jazyku země, který dané osvědčení vydal a pokud tento jazyk není anglický, francouzský nebo 

německý, pak potom v některém z těchto jazyků [4]. 

Další důležitou povinností, nově upravenou od roku 1999, je školení osob, kromě řidičů, 

podílejících se na dopravě nebezpečných věcí. Osoby, jejichž pracovní povinnosti se týkají 

silniční dopravy nebezpečných věcí, musí být prokazatelně proškoleny ze všeobecných 

požadavků na silniční přepravu nebezpečných věcí a seznámeni s nebezpečími a riziky, které 

nebezpečné látky představují. Tento požadavek se vztahuje na zaměstnance dopravců nebo 

odesílatelů, personál provádějící nakládku a vykládku a personál zasilatelských i 

zprostředkovatelských organizací a agentur [3]. 

Parkování vozidla 

Vozidla, která přepravuje nebezpečné látky v množství uvedených pro jednotlivé třídy, 

musí být pod dozorem. Bez dozoru mohou být zaparkována izolovaně pod širým nebem 

v objektu dopravního nebo průmyslového závodu, takový objekt musí poskytovat plnou záruku 

bezpečnosti. V případě že tyto možnosti parkování nejsou k dispozici, může být dopravní 

jednotka po vhodných bezpečnostních opatřeních zaparkována na izolovaném místě, které ale 

odpovídají určitým podmínkám. Mezi tyto podmínky patří [4]: 

a) Parkoviště je hlídáno dozorcem, kterého jsme informovali o povaze nákladu a o místě, na 

kterém se bude teď řidič zdržovat. 

b) Veřejné nebo soukromé parkoviště, na kterém dopravní jednotka nebude pravděpodobně 

vystavena žádnému nebezpečí, které by hrozilo při setkání s jinými vozidly. 

c) Volné prostranství, které je vhodně situováno stranou od veřejných pozemních 

komunikací a obytných míst, které normálně neslouží veřejnosti jako cesta nebo 

shromaždiště. 
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Parkoviště, která jsme uvedla pod písmenem b) se smí použít v případě, kdy nejsou 

k dispozici parkoviště pod písmenem a). Poté parkoviště uvedené pod písmenem c) se může 

použít, pokud nejsou k dispozici parkoviště, která jsou uvedena pod písmeny a) a b). 

Provozní ustanovení 

Pokud vozidlo přepravuje nebezpečnou látku nebo předmět, nesmí se v dopravní jednotce 

vyskytovat osoba, která není členem osádky. V přítomnosti takového vozidla se nesmím 

vyskytovat osoby s otevřeným ohněm, z toho vyplývá také zákaz kouření ve vozidlech i v jejich 

blízkosti, pokud jsou prováděny ložní operace. V průběhu nakládky a vykládky je motor 

zastaven, pokud se motor nepoužívá pro pohon čerpadel nebo jiných zařízení pro nakládku nebo 

vykládku vozidla. Povinností pro každé vozidlo s NL je mít zataženou ruční brzdu a mít u sebe 

průvodní doklady. Zastávky z provozních důvodů je možné udělat, pokud není stání v blízkosti 

obydlených nebo městských částí [4]. 
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4 Zneužití nebezpečných látek podle motivačních faktorů  

Zneužití nebezpečných látek může být popsáno jako použití dané látky za účelem, pro 

který nebyla primárně určena nebo za účelem způsobení škody na zdraví, majetku nebo životním 

prostředí.  

Ke zneužití může být třeba velmi specifických a odborných znalostí. V dnešní době je 

přístup k informacím velmi snadný. Nejrozšířenějším a pravděpodobně nejrozsáhlejším zdrojem 

je internet. Jsou známy případy návodů na výrobu bomby. Na internetu lze nalézt charakteristiky 

nebezpečných látek, což usnadňuje výběr požadované látky. Požadavky na vlastnosti nebezpečné 

látky se liší podle motivačních faktorů. 

Terorismus 

Pro tuto práci jsem se rozhodla rozdělit terorismus na dvě části: 

• Primární: jsou to faktory, které mají přímou souvislost se zneužitím dané látky. Jako 

příklad uvedu krádež zásilky přepravující nebezpečnou látku vhodnou pro výrobu 

výbušniny pro teroristické účely. Teroristická organizace tedy naplánuje krádež za 

účelem získání zdrojů pro realizaci teroristického útoku. V tomto případě je tedy 

primárním faktorem nebo důvodem pro zneužití výroba výbušniny. 

• Sekundární: jsou to faktory, které nemají přímou souvislost se zneužitím dané látky. Jako 

příklad uvedu krádež zásilky nebo její části přepravující nebezpečnou látku. Tato látka 

má na trhu vysokou cenu a byla ukradena za účelem zisku. Scénář 1: prodávající tuto 

látku prodá straně s nejvyšší nabídkou. Scénář 2: prodávající tuto látku ukradl na 

objednávku. V obou případech ale prodávající nemusí vědět, k jakému účelu kupující tuto 

látku využije. V tomto případě je tedy primárním faktorem zneužití obohacení osoby, 

sekundárním faktorem může být například terorismus nebo další obohacení. 

Teroristické účely: definice terorismu byla zveřejněna v roce 1980 v USA a stala 

výchozím standardem pro hodnocení a posuzování teroristických činů. Tato definice popisuje 

terorismus jako „propočítané použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené proti 

nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím jsou dosahovány politické, 

náboženské a ideologické cíle“ [24]. 
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Použití nebezpečných látek v terorismu má své důvody. Hlavním důvodem jsou dopady, 

které použití takové látky bude mít. Další důvodem může být fakt, že v případě atentátu 

s použitím výbušniny mnohem těžší dokazování viny než v případě použití střelné zbraně [24]. 

Chemický terorismus neboli použití chemických zbraní či pouze použití ničivých náplní 

těchto zbraní (otravné látky, toxiny atd.) proti civilnímu obyvatelstvu nebo jiným cílům se stalo 

reálnou hrozbou současného světa. Teroristé jsou v dnešní době schopni použít jakékoliv zbraně 

nebo prostředky. V současné době je známo a uvažováno asi 24 otravných látek se smrtícími 

účinky a dále navíc ještě 8 slzotvorných toxických látek a velké množství průmyslových 

toxických látek. Mezi nejvhodnější látky pro teroristické účely mohou patřit chlór, amoniak, 

fosgen, kyanovodík, sirovodík, sirouhlík a oxid siřičitý. Hlavně chlór a amoniak jsou vyráběny, 

skladovány a manipulovány ve velkých množstvích na mnoha místech ČR a jsou také 

přepravovány ve velkých množstvích silniční dopravou, což umožňuje jejich snadné zcizení 

[26]. 

V teroristických útocích se využívá havarijních událostí, které mohou nebezpečné 

chemické látky vyvolat. Tyto události a hlavní dopady jsou popsány v tabulce 7.  

Tabulka 7: Základní havarijní události, kterých se využívá při teroristických útocích a 

jejich dopady [25]. 

Havarijní 
událost 

Havarijní dopady Poznámka, charakteristika 

Požár Tepelné záření Většinou jde o časově a prostorově omezené působení, 
omezené zasažení osob, zapálení materiálů anebo 
destrukce materiálů, případně konstrukcí, často 
vznikají značné materiální škody a dochází k 
poškození složek životního prostředí 

Výbuch Šíření fragmentů trosek 

Tlaková vlna 

 

Události má rychlý průběh, omezené zasažení anebo 
ohrožení osob nebo zvířat, zasažení budov, konstrukcí 
a technologií, domino efekt na okolní objekty, 
technologie a zařízení, často vznikají významné 
materiální škody 

Únik toxické látky Jedovatost Významné zasažení anebo ohrožení osob a zvířat, 
značné poškození životního prostředí, materiální škody 
jsou zpravidla nevýznamné 
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Pro teroristický čin mohou být nebezpečné látky využity několika způsoby: 

- Využití přímých účinků látky, například toxicita u kyanovodíku nebo fosgenu, a touto 

látkou zasáhnout obyvatelstvo. 

- Nebezpečná látka slouží k výrobě jiné nebezpečné látky s vlastnostmi požadovanými pro 

teroristický útok. Například kyselina palmitová ve spojení s benzínem tvoří napalm. 

- Teroristický útok je veden na výrobnu, skladiště nebo na přepravu nebezpečné látky. 

Výbuch například způsobí, že se nebezpečná látka dostane do ovzduší a způsobí 

zamoření. Nebo v případě sirovodíku vzniká jeho hořením velmi jedovatý oxid siřičitý. 

Obohacení cizí osoby 

Osoba, která se chce obohatit, má možnost nebezpečnou látku prodat třetí straně nebo za 

úplatu umožnit třetí straně přístup k nebezpečné látce. 

V případě prodeje třetí straně může prodávající poskytnout nebezpečnou látku straně 

s nejvyšší nabídkou nebo straně, se kterou se předem dohodl, tedy na objednávku. Osoba, 

prodávající látku za účelem obohacení, se bude tedy zaměřovat na látky, které : 

a) mají na černém trhu vysokou cenu, 

b)  jsou obecně špatně dostupné,  

c) jsou prodejné ve velkém množství.  

V případě umožnění přístupu třetí straně k nebezpečné látce takto může obohacující se 

osoba učinit a) přímo, tzn. umožnit třetí straně fyzický přístup k látce, b) poskytnout třetí straně 

informace nebo prostředky usnadňující přístup k nebezpečné látce. 

Záškodnické faktory 

Záškodnictvím se rozumí pro účely této práce způsobení škody společnosti nakládající 

s nebezpečnými látkami. Primárním cílem tohoto faktoru je poškození společnosti, které nemusí 

být na první pohled vysoce rizikové, ale může mít závažné dopady na okolí, životní prostředí, 

zdraví a majetek. 
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Společnost pak musí pokrýt náklady, které mohou být: 

- přímé: ušlý zisk (cena zneužité látky), 

- nepřímé: likvidace škod způsobených únikem nebezpečné látky, odškodnění lidí, 

likvidace škod, uvedení poškozených zařízení zpět do provozu, újma na dobrém jménu 

dopravce, antireklama. 

Mezi motivy pro záškodnictví patří konkurenční boj, v tomto případě způsobí škodu 

konkurenční společnost. Jako příklad uvedu konkurenční společnost – dopravce, který chce 

svým záškodnickým činem, získat příští zakázky. Nebo to může být výrobce, který má v úmyslu 

svůj výrobek oproti konkurenčnímu prosadit na trhu. 
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5 Faktory zvyšující riziko zneužití nebezpečných látek 

Při přepravě nebezpečných látek je do přepravy jako celku začleněno velké množství lidí 

(většinou z několika firem-společností), procesů (vytvoření průvodní dokumentace, předávání 

dokumentace, nakládka a vykládka, pravidelné zkoušky personálu a vybavení,…), zařízení 

(vozidla, přepravní jednotky,…) a legislativních požadavků. Čím více článků vstupuje do celého 

procesu, tím více je možností pro zneužití. Povinnosti jednotlivých účastníků přepravy 

nebezpečných látek jsem rozebrala v kapitole 3.5. Na jejich základě jsem identifikovala 

následující faktory zvyšující riziko zneužití. 

Personální 

- Lidský faktor – neznalost předpisů (ADR), zanedbání, opomenutí, vědomé poškození 

nebo zneužití (většinou za účelem zisku). 

- Vliv řidiče – nedodržení stanovené trasy, povinných přestávek, nedodržování 

předepsaných pokynů. 

- Nedostatečná kvalifikace zaměstnanců - chybějící školení (zde může být na vině jak 

firma - nedostatečně propracovaný nebo chybějící systém školení, tak zaměstnanec - 

nepozornost při školení, to lze částečně vyřešit závěrečnou zkouškou ze školení a 

nutností opakování školení po určité době (řidiči absolvují školení ADR v 5letých 

intervalech). 

- Vliv ostatních zaměstnanců, zde vystupují motivační faktory pro zneužití nebezpečných 

látek, rozbor motivačních faktorů. 

Technologické 

- Nedostatečné nebo neodpovídající technické zabezpečení nákladu (použití nesprávných 

přepravních jednotek – například přetěžování přepravních jednotek, použití špatné 

přepravní jednotky pro danou látku), může dojít k dopravní nehodě a k úniku látky. 

Takto se k látce mohou dostat neoprávněné osoby. 

- Nedostatečná výbava dopravních jednotek (nedostatečná kontrola nad pohybem 

přepravních jednotek). Pohyb nebezpečných látek by měl být monitorován. Jedná se 

nejen o přepravní vozidlo samotné, ale i o přepravní jednotku. Přepravní trasa bývá 

předem stanovena, pokud jsou vozidlo i přepravní jednotka vybaveny GPS moduly, je 
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možné jejich pohyb a chování monitorovat. Pokud dojde k odchýlení ze stanovené trasy, 

nebo k neplánované zastávce nebo přestávce, může operátor kontaktovat řidiče.  

- Nedostatek informací o řidiči, vozidle, přepravní jednotce a nákladu. V případě nehody 

(buďto záměrně vyvolané řidičem nebo způsobené jinou osobou) nebo jiných událostí 

chybí informace pro vyšetřování, co se vlastně stalo. Zde by byly řešením „černé 

skříňky“ nahrávající potřebné informace. Tato zařízení se již používají v letecké i 

vlakové přepravě. 

- Snadný přístup do přepravní jednotky nebo její snadné otevření. 

- Použití špatně označených nebo vůbec neoznačených dopravních jednotek. Takto může 

dojít k záměně přepravované látky a k nesprávnému nakládání s takovou látkou.  

- Nedostatečné zabezpečení přepravních jednotek před vnikem neoprávněných osob. 

Přepravní jednotky by měly být zabezpečené tak, aby mezi nakládkou a vykládkou nebyl 

možný přístup k přepravované nebezpečné látce. Vhodným zabezpečením by mohly být 

plomby nebo kódové zámky, pomocí kterých se uzávěry cisteren zafixují, tzn. řidič ani 

jiné osoby nemohou danou látku jednoduše přečerpat. 

Organizační 

- Nedostatečná nebo chybějící kontrola zaměstnanců při příchodu a odchodu z firmy nebo 

budovy (zaměstnanec může odnést nebezpečnou látku u sebe v tašce, nebo odvézt v 

autě). 

- Riziko zaměstnání osob s kriminální minulostí (osoba se záznamem v trestním rejstříku 

může mít tendence k recidivě). 

- Volba přepravní trasy. 

- Plánování povinných zastávek. 

- Vznik chyb při rutinních činnostech. 

-  Možnost poslat zakázanou nebezpečnou látku nebo poslat větší než povolené množství. 

Toto by šlo eliminovat pomocí existence elektronického informačního systému pro 

zadávání a evidenci přepravovaných nebezpečných látek, tím by byly zavedeny 

kontrolní mechanismy. 

- Kontroly zásilek před a po přepravě. 

- Vozidlo nebo přepravní jednotka nemusí splňovat pravidelné kontroly a zkoušky – každé 

vozidlo a přepravní jednotka by měla mít identifikační číslo a měla být vedena 
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v informačním systému. Při zadání daného vozidla nebo jednotky pro přepravu by 

systém upozornil na blížící se termín vypršení platnosti technické zkoušky nebo na 

nevhodnost daného vozidla nebo jednotky pro přepravu dané látky. Takto by nemělo 

dojít k opomenutí na straně provozovatele vozidel a přepravních jednotek.  

- Nedostatečná technická kontrola přepravních jednotek může způsobit přehlédnutí úniku 

nebezpečné látky. Další osoby se takto mohou k látce dostat. Přepravní jednotky by měly 

pravidelně podstupovat zkoušky těsnosti uzavíracích zařízení.  

- Vyprázdněné přepravní jednotky mohou obsahovat zbytkové množství nebezpečných 

látek. U takovýchto jednotek by nemělo být odstraněno označení o nebezpečnosti dříve, 

než proběhne vyčištění a dekontaminace. 

Kooperační 

- Vliv odesílatele – předání dopravci záměrně změněných pokynů pro řidiče, popř. takto 

učinit u dalších dokladů. Odesílatel může odeslat zásilku přímo teroristům nebo příjemci 

spolupracujícím s teroristickou organizací. Společnosti, pracující s nebezpečnými 

látkami, musí být certifikovány státním orgánem, a jen tyto společnosti by mohly 

odesílat, přepravovat a přijímat zásilky obsahující nebezpečné látky.    

- Vliv přepravce – dojde k zanedbání technických kontrol vozidel a přepravních jednotek. 

Přepravce špatně vyplní přepravní dokumentaci. 

- Vliv příjemce. 

Administrativní 

- Prokazatelnost provedených přeprav – kontrola na místě příjemce, že skutečně došlo 

k předání přepravované nebezpečné látky v daném množství. 

- Změna přepravních dokumentů - veškeré dokumenty musí existovat i v elektronické 

podobě a tyto dokumenty by měly být uchovávány po určitou dobu. 

- Ztráta informací nebo dokumentů mezi odesílatelem, dopravcem a příjemcem – každá 

zásilka má být vedena v elektronickém informačním systému pro zadávání a evidenci 

zásilek. Veškeré dokumenty by byly generovány informačním systémem a všechny 

zúčastněné strany by měly možnost sledovat stav a pohyb zásilky. 

- Záměna zásilek – každá zásilka by měla mít unikátní číslo umožňující její okamžitou 

identifikaci. 
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- Evidence uskutečněných přeprav může být také riziková, pokud by se k informacím 

dostaly nepovolané osoby. 

Legislativní  

- Nedostatečné legislativní požadavky, pokud není některý požadavek zakotven v zákoně 

(například používání GPS modulů v přepravních jednotkách a nasazení sledovacího 

systému), přepravní společnosti nemusí tento požadavek plnit (u GPS modulů to může 

z důvodu finanční náročnosti). 

- Neexplicitní legislativní požadavky. 

- Při kombinované přepravě rozdílné požadavky na jednotlivé druhy přepravy. 

- Při přepravě do dalších zemí rozdílné požadavky dané legislativou jednotlivých zemí. 

 

Kontrolní 

- Zanedbání pravidelných kontrol (frekvence). 

- Zúžený rozsah a zaměření kontroly (kontrola neprojde všechny nutné záznamy). 

- Špatně vedené záznamy o kontrolách nebo tyto záznamy nelze dohledat. 

- Špatně vyvozené závěry na základě proběhnutých kontrol. 

- Systém kontroly může být: 

• interní (kontrolní mechanismy ve firmě), 

• externí (policie, celní správa, auditorské firmy). 
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6 Návrhy opatření pro snížení rizika zneužití 

Na základě předchozí kapitoly, kde jsem identifikovala faktory zvyšující riziko zneužití 

nebezpečných látek v přepravě, jsem vytvořila seznam kritických článků a aspektů přepravy 

nebezpečných látek, na které by měl být kladen důraz a pozornost a které adresují rizikové 

faktory uvedené v předchozí kapitole. 

Školení a kvalifikace zaměstnanců 

- Musí existovat systém interního (uvnitř firmy) a externího (prováděné nezávislou firmou 

mající potřebné znalosti) školení. 

- Školení musí být pravidelně opakováno a zakončeno zkouškou. 

- Školení musí být prokazatelné, musí existovat záznam o školení. 

Technický stav a vybavení vozidel a přepravních jednotek 

- Firma musí mít nastavený systém technických kontrol a zkoušek vozidel, přepravních 

jednotek a technického vybavení. 

- Musí být určena osoba (nebo oddělení) odpovídající za technický stav vozidel, 

přepravních jednotek a technického vybavení. 

- Všechna vozidla a přepravní jednotky musí obsahovat GPS modul umožňující sledování 

pohybu a lokalizaci polohy. 

- Lokalizace polohy musí být prováděna pravidelně, odklonění z naplánované trasy hlášeno 

operátorovi. 

- Systém unikátních kódů vozidel a přepravních jednotek. Pod těmito kódy by vybavení 

vystupovalo v informačním systému. Došlo by k omezení možnosti záměny nebo použití 

nevhodné přepravní jednotky. 

- Vozidla by měla být vybavena „černými skříňkami“, zaznamenávajícími důležité 

informace, které mohou být v případě potřeby přečteny. Tato zařízení se již používají 

v letecké i vlakové přepravě. Mohou poskytnout vysvětlení v případě nehody a 

nečekaných událostí. 

- Přepravní jednotky by měly být zapečetěny (plomby a kódové zámky) a otevřeny až na 

místě příjemce. Toto řešení má zabránit přístupu neoprávněných osob k nebezpečné látce 

mezi nakládkou a vykládkou. Zapečetění musí proběhnout okamžitě po nakládce. 
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- Zabezpečení vozidel a přepravních jednotek proti odcizení (imobilizéry, alarmy, 

kamerový systém). 

Informační a plánovací systém 

- Zavést komplexní informační systém umožňující příjem a evidenci zakázek, přidělení 

unikátního kódu zakázce, tvorbu dokumentace, řízení procesů, plánování zakázek a 

alokování zdrojů. Veškeré dokumenty musí existovat v elektronické podobě, což 

umožňuje zpětnou dohledatelnost informací. 

- Systém musí mít implementované kontrolní mechanismy minimalizující možnost chyb při 

tvorbě dokumentace a upozorňující na nestandardní nastavení a překlepy. 

- Systém musí umožňovat spolupráci se systémem jiné společnosti a předávání informací. 

Toto by umožnilo monitorování pohybu nebezpečných látek. 

Interní systém kontroly 

- Každá společnost musí mít nastaven a dodržovat interní systém kontroly.  

- Každý zaměstnanec je odpovědný za svoji část práce. Jeho výstup práce je vstupem pro 

dalšího zaměstnance.  

- Interní systém tedy musí popisovat co, kdy a kdo musí zkontrolovat.  

- Výsledek každé kontroly musí být zaznamenán, musí být dohádatelné, kdo kontrolu 

provedl. 

- Zavést opatření pro omezení možnosti odnesení nebezpečné látky zaměstnancem 

z pracoviště. 

- Kontrola přepravních jednotek po nakládce a před vykládkou.  Způsoby kontroly mohou 

být měření hmotnosti přepravních jednotek, kontrola zapečetění přepravních jednotek, 

technická kontrola přepravních jednotek. 

- Firma musí mít nastavený systém technických kontrol a zkoušek vozidel, přepravních 

jednotek a technického vybavení. Systém musí přesně popisovat, co a kdy má být 

kontrolováno. 

- Kontrola musí být vykonána jinou osobou, než kterou byla operace vykonána. 
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Externí systém kontroly 

- Policie – kontrola řidičů, technické dokumentace a přepravních dokladů. 

- Celní správa - kontrola zásilek a přepravních dokladů. 

- Auditorské firmy – nastavení procesů a interních systémů kontroly společností. 

Legislativní požadavky 

- Společnosti pracující s nebezpečnými látkami musí být schváleny státní organizací 

vykonávající dozor. 

- Legislativa musí ukládat povinnosti společnostem pracujícím s nebezpečnými látkami, 

například povinnost ročních hlášení, školení zaměstnanců, tvorba a forma dokumentace, 

technické kontroly atd. 

- Legislativní požadavky musí být sjednoceny mezi státy nebo mezi jednotlivými druhy 

přepravy. Toto usnadní a zprůhlední spolupráci mezi zeměmi a v kombinované přepravě. 

Příkladem může být ADR. 

- Měl by být kladen větší důraz na výkon práce bezpečnostního poradce. Případně by se na 

jeho kontrolu měly zaměřit kontrolní mechanismy. 
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7 Stanovení rizikovosti jednotlivých nebezpečných látek z hlediska 

cíleného zneužití 

Dne 27. dubna 1997 vstoupila v platnost Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění 

zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení (CWC) [28]. 

Chemické látky, které mohou být použité jako chemické zbraně, ale nadále existují a 

budou existovat. Tyto látky je možné za jistých podmínek používat pro účely nezakázané 

Úmluvou. Není tedy možné naprosto vyloučit jejich zneužití. V dalším textu je navržena 

možnost, jak vyhodnocovat rizikovost látky čistě z pohledu záměrného zneužití. 

Na začátku jsem navrhla několik kritérií a zkusila je kvantitativně ohodnotit pro některé 

látky. Zjistila jsem, že je obtížné ohodnotit určité kritérium, pokud není znám účel zneužití NL. 

Hodnocení kritérií je subjektivní a závisí na motivačním faktoru pro zneužití látky. Jinými slovy, 

stejné kritérium má jinou váhu podle motivu zneužití. Tato úvaha mě vedla k vytvoření dvou 

tabulek, které jsou základem hodnocení atraktivity nebezpečné látky. 

První tabulka objektivně hodnotí kritéria pro danou látku. Teoretická podoba tabulky je 

Tabulka 8, látky 1 až n (n je celé kladné číslo, počet hodnocených látek je libovolný) hodnotí 

podle 1 až k (k je celé kladné číslo, určuje počet kritérií) kritérií. Čísla Lnk (v rozsahu 0 až 1) 

jsou tedy ohodnocení dané látky pro určité kritérium. 

Druhá tabulka stanovuje váhu každého kritéria podle motivačního faktoru. Teoretická 

podoba tabulky je Tabulka 9, motivační faktor (MF) 1 až m (m je celé kladné číslo, určuje počet 

motivačních faktorů) hodnotí podle 1 až k (k je celé kladné číslo, určuje počet kritérií) kritérií. 

Čísla Fmk (v rozsahu 0 až 1) představují tedy váhu daného kritéria pro určitý motivační faktor. 
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Podmínky pro výpočet 

- V obou tabulkách musí být stejná kritéria, tím pádem stejný počet kritérií 

- Hodnocení (Lnk) daného kritéria pro určitou látku a váhy (Fmk) kritérií jsem zvolila 

v rozsahu 0 až 1. Celý výpočet atraktivity látky je matematicky založený na průměru, při 

daném nastavení tedy bude atraktivita látky (AL) a celková atraktivita látky (TAL) se 

bude pohybovat také v rozsahu 0 až 1. Koeficient 0 znamená nejméně atraktivní, 

koeficient 1 znamená nejvíce atraktivní. Tomu odpovídá i stanovení rozsahů vah pro 

kritéria a význam hraničních hodnot v kapitole 6.1.1. 

Tabulka 8 −  Tabulka hodnocení atraktivity látek pro různá kritéria 

Hodnocení atraktivity dané látky pro různá kritéria Látka 1 Látka 2 Látka 3 Látka n 

K
rit

ér
iu

m
 

Kritérium 1 L11 L21 L31 Ln1 

Kritérium 2 L12 L22 L32 Ln2 

Kritérium 3 L13 L23 L33 Ln3 

Kritérium k L1k L2k L3k Lnk 

 

Tabulka 9 − Tabulka přehledu vah kritérií atraktivity podle motivačních faktorů 

Váha kritéria atraktivity podle motivačního faktoru MF 1 MF 2 MF 3 MF m 

K
rit

ér
iu

m
 

Kritérium 1 F11 F21 F31 Fm1 

Kritérium 2 F12 F22 F32 Fm2 

Kritérium 3 F13 F23 F33 Fm3 

Kritérium k F1k F2k F3k Fmk 
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Kombinací těchto dvou tabulek dostanu hodnocení atraktivity látky (AL) podle 

motivačního faktoru. Výpočet atraktivity látky je pro jeden motivační faktor dán následujícím 

vzorcem: 

 
( )

k

k
mkFnkL

AL
∑ ⋅

= 1  

Kde: 

AL= atraktivita látky, 

k=  počet kritérií, 

Lnk= hodnocení daného kritéria pro určitou látku, 

FmK= váhy kritérií. 

Sloučením atraktivity látky pro všechny motivační faktory m lze dostat celkovou 

atraktivitu látky (TAL) danou vzorcem: 

( )
m

m
k

k
mkFnkL

TAL
∑

∑ ⋅

=
1

1

 

Kde m= počet motivačních faktorů. 

7.1 Výběr kritérií pro hodnocení atraktivity látky 

Jedná se o návrh možných kritérií, níže zmíněná kritéria byla vybrána pro jejich 

relevantnost a smysluplnost. V praxi jsem narazila na problém nedostatku informací, protože 

většina potřebných informací není veřejně dostupných. Některá kritéria mají statistický charakter 

(např. dostupnost a cena), tyto statistiky také nejsou snadno dostupné. U některých kritérií jsem 

se pokusila alespoň naznačit možný zdroj informací. Všechna kritéria mají stupnici od 0 do 1. 

Jednotková cena 

Určuje cenu látky pro její jednotkové množství (u kapalin a plynů cena/litr, u pevných a 

sypkých látek cena/kg). Rozdělení stupnice: 

0 – znamená, že látka má velmi nízkou cenu, 

0,5 – cena látky se pohybuje uprostřed rozmezí, 

1 – znamená velmi vysoká cena. 
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Dostupnost 

Nominální výrobní kapacity podle IPPC (hodnoty získány z integrovaných povolení dle 

zákona č. 76/2002). Rozdělení stupnice [29]: 

0 – v ČR není výrobce, 

0,5 – méně jak 1 t/rok, 

1 – více jak 10 000 t/rok. 

Toxicita 

Klasifikace na velmi toxické látky, toxické látky a slabě toxické látky. Toto dělení je 

podle obalové skupiny ADR. Rozdělení stupnice: 

0,1 – slabě toxická látka, 

0,5 – toxické látky, 

1 – velmi toxické látky. 

Cíl zneužití 

Životní prostředí, lidé a majetek. Rozsah je rozdělen na třetiny, látka získá danou třetinu, 

pokud má smysl její použití na daný cíl. Rozdělení stupnice: 

0,2 – za účinek na majetek, 

0,3 – za účinek na životní prostředí, 

0,5 – za účinek na lidi. 

V případě že má látka více účinků, body se sčítají. 

Četnost přeprav 

Říká jaké množství látky a na jaké vzdálenosti se v ČR přepraví. Jednotkou by bylo 

tunokilometry/rok. Rozdělení stupnice: 

0 – látka se v ČR nepřeváží, 

1 – nejvíce přepravované látky (musí být určena na základě statistik). 

Maximální povolené přepravované množství 

Je to myšleno v jedné zásilce. Zdroje informací pro toto kritérium je dohoda ADR. 

Rozdělení stupnice: 
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0  – látka se nesmí přepravovat, 

1 – maximální množství není omezeno. 

7.1.1 Stanovení rozsahů vah pro kritéria, význam hraničních hodnot 

Následující dělení určuje, jakou váhu bude mít určité kritérium podle motivačního faktoru 

pro zneužití NL. Všechna kritéria mají stupnici od 0 do 1. Rozdělení by mohlo být následující: 

Jednotková cena 

Uvedu příklad, kritérium ceny bude důležité při motivu obohacení, ale je méně důležité 

pro terorismus. Rozdělení rozsahu vah: 

0 – kritérium má žádnou nebo velmi malou důležitost 

1 – kritérium je rozhodující 

Dostupnost 

Toto kritérium bude pravděpodobně důležité při všech motivačních faktorech. Rozdělení 

rozsahu vah: 

0 – kritérium má žádnou nebo velmi malou důležitost 

1 – kritérium je rozhodující pro výběr 

Toxicita 

Při motivačním faktoru obohacení nemusí mít toto kritérium velkou váhu. Při 

motivačním faktoru terorismu bude toxicita pravděpodobně primárním faktorem výběru 

nebezpečné látky. Rozdělení rozsahu vah: 

0 – nezajímá  

1 – zajímá velmi, je rozhodující pro výběr 

Cíl zneužití 

Váha určuje, zda mě u dané látky zajímá, na jaký cíl může být použita. Rozdělení rozsahu 

vah: 

0 – kritérium má žádnou nebo velmi malou důležitost 

1 – kritérium je rozhodující pro výběr 
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Četnost přeprav 

Rozdělení rozsahu vah: 

0 – kritérium má žádnou nebo velmi malou důležitost 

1 – kritérium je rozhodující pro výběr 

Maximální povolené přepravované množství 

Rozdělení rozsahu vah: 

0 – kritérium má žádnou nebo velmi malou důležitost 

1 – kritérium je rozhodující pro výběr 

7.2 Praktický příklad výpočtu atraktivity nebezpečné látky 

Zvolila jsem praktickou ukázku výpočtu na dvou látkách amoniak a sarin. Z důvodu 

špatné dostupnosti některých informací a dat (jak jsem naznačila v kapitole 7.1), jsem hodnocení 

kritérií provedla na základě predikčního modelu skutečnosti. Hodnocení jednotlivých kritérií má 

tuto podobu: 

 

Tabulka 10 – Tabulka hodnocení atraktivity pro vybrané látky 

Hodnocení atraktivity dané látky pro různá 

kritéria 
Amoniak Sarin 

K
rit

ér
iu

m
 

Jednotková Cena 0,2 0,8 

Dostupnost 1 0 

Toxicita 1 1 

Cíl škody 0,8 0,5 

Četnost přeprav 1 0 

Max. povolené přepravované množství 1 0 
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Přidělení váhy (důležitosti) daného kritéria podle motivačního faktoru: 

Tabulka 11 – Tabulka přehledu vah kritérií atraktivity podle motivačních faktorů 

Váha kritéria atraktivity podle 

motivačního faktoru 
Obohacení Konkurenční 

boj 

Primární 

terorismus 

Sekundární 

terorismus 

K
rit

ér
iu

m
 

Jednotková Cena 1 0,6 0,3 0,6 

Dostupnost 0,6 0,6 0,7 0,7 

Toxicita 0,2 0,4 1 0,6 

Cíl škody 0,1 0,5 1 0,5 

Četnost přeprav 0,8 0,7 0,6 0,7 

Max. povolené přepravované 

množství 

0,7 0,7 0,4 0,6 

        

Výsledky 

Dle zvoleného matematického aparátu jsem spočítala atraktivitu látky pro každý 

motivační faktor zvlášť. Poté jsem tuto atraktivitu sečetla a vydělila počtem motivačních faktorů. 

Pomocí tohoto výpočtu jsem získala celkovou atraktivitu látky (TAL) pro všechny motivační 

faktory. První výpočet je pro amoniak: 

( ) 51,0
4

52,059,049,043,0
=

+++
=amoniakTAL  

Stejným postupem jsem stanovila celkovou atraktivitu sarinu: 

( ) 22,0
4

22,029,019,018,0
=

+++
=sarinTAL  

Z uvedených výpočtů vyplývá, že amoniak je daleko větší hrozbou pro zneužití než sarin, 

a měl by být kladen větší důraz na opatření proti zneužití této nebezpečné látky. 



68 
 



69 
 

8 Další výsledky této práce a diskuze  

V této práci jsem se rozhodla udělat průzkum u českých firem, které se zabývají 

přepravou nebezpečných látek podle ADR. Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit a zmapovat 

situaci a dostat nové náměty pro tuto práci, abych z nich poté mohla učinit další závěry. Sestavila 

jsem 9 otázek, které jsem rozeslala do celkem 17 firem po celé České republice. Seznam otázek 

uvádím v následující části: 

1) Monitorujete nějakým způsobem přepravu naložených látek? 

2) Probíhá tam např. vážení před odesláním a po doručení? 

3) Jakým způsobem se volí trasy řidičů? Využíváte i trasy přes tunely? 

4) Funguje kontrola a sledování trasy a nákladu pomocí GPS? 

5) Jaké dokumenty vyplňuje řidič a další zúčastnění dopravy, kteří látku přepravují? 

6) Probíhá kontrola nákladu před odesláním a po doručení více osobami? 

7) Jaký postup na zabezpečení převážené látky musí zvolit řidič, který se od auta vzdálí, může 

se řidič vzdálit, popř. na jakou max. dobu? 

8) Jsou auta zabezpečena proti odcizení? 

9) Praktikujete nějaká další opatření nad rámec ADR? 

Z těchto firem jsem obdržela pouze 5 odpovědí, i přesto že jsem tyto firmy obesílala 

dvakrát. Z toho jedna firma mě odkázala spíše na dopravce, jelikož ona sama přepravu 

neprovádí, takže praktické zkušenosti nemají, maximálně zprostředkované od jejich zákazníků, 

jedná se totiž o sdružení automobilových dopravců. Další firma mě odkázala pouze na dohodu 

ADR, co se týká praktických aplikací jako kontrola nákladu, informovanost dopravců, trasy 

apod., nelze z důvodů ochrany účastníků přepravy a nejen jich o přijatých opatřeních informovat. 

Všeobecně vychází z požadavků na havarijní plán dle kapitoly 1.10 dohody ADR. Tato firma se 

přímo na dopravě nepodílí, zabezpečují pouze servis pro účastníky přepravy (bezpečnostního 

poradce). 

Zbylé tři firmy mi poskytly adekvátní odpovědi na všechny otázky, zobrazila jsem je 

v následující části, kde jsou vždy uvedeny 3 odpovědi jednotlivých firem: 
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1) Monitorujete nějakým způsobem přepravu naložených látek? 

- Povinností bezpečnostního poradce podniku při přepravě dle dohody ADR je, že musí 

dodržovat určité postupy, tzn. zamezit vzniku rizik při přepravě. 

- Řidič kontroluje těsnost obalů, uložení a zajištění nákladu. 

- Přepravy monitorují samotní zákazníci, kterým zajišťujeme službu externího 

bezpečnostního poradce ADR. 

2) Probíhá tam např. vážení před odesláním a po doručení? 

- Vážení našich aut neprobíhá. 

- Řeší samotní zákazníci. 

- Vážení materiálu si řeší odesílatel před naložením, o vážení po vyložení nemají 

informace. 

3) Jakým způsobem se volí trasy řidičů? 

- Zpravidla se volí nejkratší trasy, firma využívá i tunely, zpravidla musíme mít na autě 

výstražný maják (ADR to nařizuje).  

- Firma preferuje přepravu po dálnicích a rychlostních komunikacích tam, kde je přeprava 

ADR omezena zákazovými značkami, volí značené objízdné trasy. 

- Třetí firma při přepravě dle kapitoly 1.1.3.6 dohody ADR (podlimitní přeprava), v České 

republice jen tunely kategorie A nebo E. 

4) Funguje kontrola a sledování trasy a nákladu pomocí GPS? 

- Firma využívá pro sledování jejich vozidel systém Car Control, poskytovatel je O2 

Telefonica, z kanceláře tuto trasu zvláště nemonitorují, protože řidiči jsou školeni, takže 

by měli vědět, kde jsou v ČR zákazy vjezdu vozidel ADR. 

- Další firma kontroluje, sleduje trasy nákladu pomocí GPS u přeprav vysoce rizikových 

nebezpečných věcí dle kapitoly 1.10 dohody ADR. 

- I třetí společnost má všechny vozy vybaveny GPS. 

5) Jaké dokumenty vyplňuje řidič a další zúčastnění dopravy, kteří látku přepravují? 

- Řidič nevyplňuje žádné dokumenty (maximálně list CMR, tam píše hmotnost nákladu, 

kdo je příjemce a kdo odesílatel, specifikaci ADR atd.). Přepravní list pro přepravu dle 

dohody ADR dostane řidič na nakládce (většinou od bezpečnostního poradce). 
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- Druhá společnost odepsala, že řidič musí mít při přepravě NL ve vozidle přepravní 

doklady, které musí obsahovat - UN číslo; oficiální pojmenování přepravované látky, 

označení obalové skupiny, počet a popis kusů, jméno a adresa odesílatele, jméno a adresa 

příjemce, kde je to stanoveno – kód pro omezení pro tunely. 

- Poslední firma odpověděla, že dle dohody ADR řidič žádné dokumenty nevyplňuje, musí 

je obdržet při nakládce.  

6) Probíhá kontrola nákladu před odesláním a po doručení více osobami? 

- Za naložení nákladu dle první firmy odpovídá řidič, který musí náklad co nejlépe zajistit 

proti pohybu. Při přebírání zboží kontroluje zboží skladník, případné poškození je 

uvedeno poté v listu CMR.  

- Firma uvedla, že tuto kontrolu řeší samotní zákazníci. 

- Podle poslední firmy tuto kontrolu provádí při odesílání skladník (výstupní kontrola) a 

řidič, který zboží přijímá k přepravě. To samé platí při doručení, zboží přijímá opět 

skladník, který ho zkontroluje. 

7) Jaký postup na zabezpečení převážené látky musí zvolit řidič, který se od auta zvdálí, může 

se řidič vzdálit, popř. na jakou max. dobu? 

- Firma odepsala, že dohoda ADR stanovuje, že prostory terminálu  s dočasným 

skladováním, plochy pro dočasné skladováni, odstavné plochy pro vozidla musí být 

vhodně zabezpečeny, dobře osvětleny a nepřístupné veřejnosti. 

- Druhá společnost uvedla, že se řidič může vzdálit, pokud není předepsán dozor nad 

vozidly (dle druhu a přepravovaného množství NL). 

- Třetí firma uvedla daný předpis v dohodě ADR a napsala, že doba, po kterou se může 

řidič vzdálit od vozidla není nijak definována. 

8) Jsou auta zabezpečena proti odcizení? 

- Jedna z uvedených firem nemá vozidla zajištěna proti odcizení.  

- Druhá společnost má vozidla zabezpečena, auta jsou opatřena imobilizérem, alarmem a 

navíc zařízením GPS. 

- Poslední firma využila pouze odkaz na dohodu ADR. 
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9) Praktikujete nějaká další opatření nad rámec ADR? 

- První uvedla, že výjimečně praktikují nějaká další opatření nad rámec ADR, ale záleží na 

finančních možnostech zákazníka. 

- Druhá firma uvedla, že praktikují pravidelné školení řidičů profesionálů jako zásady 

bezpečného zajištění nákladu a defenzivní jízda. 

- Od poslední společnosti jsem odpověď neobdržela. 

V průběhu tvorby této práce jsem narazila na dva zajímavé pojmy v souvislosti 

s přepravou nebezpečných věcí, jedná se o legální a nelegální přepravu. O legální přepravě jsem 

informovala v rámci teoretické části, takovou přepravu dělají firmy, které postupují podle 

pokynů ADR, bohužel se v dnešní době můžeme setkat také s nelegální dopravou. 

 Společnosti, které nelegální přepravu provádí, mohou mít ke svému jednání různé 

důvody: může jít o cenovou politiku, společnost chce ušetřit, jelikož přeprava dle dohody ADR 

je cenově nákladnější. Můžou také chtít snížit riziko kontroly státními orgány, pokud je totiž 

vozidlo označeno jako vozidlo přepravující NL, hrozí mu důkladnější kontrola. Na druhou stranu 

následný postih společnosti, která nedodrží předpisy, může být velmi výrazný. Pokud bychom 

chtěli toto riziko snížit, bylo by vhodné případné sankce ještě zvýšit, aby to firmám zabránilo, 

podnikat pokusy s nelegální přepravou. Mezi další faktory může patřit také neznalost právních 

předpisů, neznalost povinností jednotlivých účastníku přepravy, v dnešní době však platí 

pravidlo, neznalost neomlouvá. 
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9 Závěr  

V této diplomové práci jsem se zaměřila na rizika cíleného zneužití přepravovaných 

nebezpečných látek.  

Prvním krokem pro vytvoření této práce byla literární rešerše, která mi přinesla jen zdroje 

pojednávající o dílčích tématech v mé práci, ale nepřinesla zdroje, které by dávaly některé 

z témat do souvislostí. Z této rešerše tedy vychází úvod práce, v první kapitole popisuji 

nebezpečné látky, pro které je stěžejní zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a 

chemických přípravcích ve znění pozdějších předpisů, který určuje jejich značení a balení, 

popisuje co je to bezpečnostní list a co obsahuje. Důležité bylo stanovit, jaké změny sebou 

přináší Globální harmonizovaný systém, který provádí úpravy v klasifikaci a ve značení těchto 

látek. 

V následující kapitole se již věnuji popisu jednotlivých druhů dopravy, mezi kterými 

dominuje silniční přeprava NL, která je legislativně upravena dohodou ADR. Na základě členění 

látek dle jejich nebezpečných vlastností jsem pro tuto práci zvolila toxické látky, jelikož se 

v rámci ČR využívají ve velkém měřítku a také se ve velkém měřítku skladují, mohlo by to tedy 

vést k vyšší atraktivitě těchto látek z pohledu různých motivačních faktorů pro zneužití. 

Velmi důležitá je oblast značení nebezpečných látek a dopravních jednotek, které slouží 

k přepravě nebezpečných věcí. V případě havárie jsou tyto metody značení (UN-kód, Kemlerův 

kód, Diamant, Hazchem) zásadní, ale pro oblast zneužití mohou vést k jednodušší vizuální 

identifikaci přepravované látky, jelikož tyto znaky jsou snadno rozluštitelné pro každého znalého 

člověka.  

Praktickou část této práce jsem uvedla kapitolou, která popisuje jednotlivé motivační 

faktory pro zneužití NL. Do těchto faktorů patří obohacení cizí osoby, záškodnické faktory a 

terorismus, který jsem dále rozdělila na primární a sekundární. Jelikož k tomuto dělení neexistují 

v literatuře definice, popsala jsem, jak je primární a sekundární terorismus definován pro potřeby 

této práce. Terorismus je jediný faktor, který literatura detailněji zpracovává ve spojení se 

zneužitím NL. Z  toho důvodu jsem se zaměřila i na zbylé dva faktory a v případě terorismu jsem 

nerozpracovávala do větší hloubky. 
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Kapitolu, která pojednává o faktorech zvyšujících riziko zneužití nebezpečných látek, 

jsem založila na povinnostech jednotlivých účastníků přepravy. Faktory jsem rozdělila do 

jednotlivých skupin, pro které jsem nastínila možná rizika a následně preventivní opatření s nimi 

spojené. 

Na základě těchto dvou kapitol jsem vytvořila seznam kritických článků a aspektů 

přepravy nebezpečných látek, na které by měl být kladen důraz a pozornost a které adresují 

rizikové faktory. Jedná se o seznam doporučení týkající se školení, informačních a plánovacích 

systémů, legislativních požadavků, interního a externího systému kontroly a technického stavu a 

vybavení vozidel a přepravních jednotek. 

Tematika stanovení atraktivity jednotlivých látek není dostatečně popsána.  Abych mohla 

u jednotlivých látek stanovit jejich atraktivitu, bylo nutné určit kritéria, podle kterých danou 

látku hodnotím. Zjistila jsem, že pokud chci posuzovat kritéria, zaleží i na jednotlivých 

motivačních faktorech. Vytvořila jsem dvě tabulky. V první tabulce hodnotím látku podle 

daných kritérií, v druhé tabulce přiřazuji kritériím váhu podle motivačního faktoru pro zneužití 

NL. Abych mohla vypočítat atraktivitu látky, musela jsem kritéria kvantifikovat. Výpočet 

atraktivity vybraných látek je poté daný vhodným matematickým aparát. Tento systém umožní 

určit, na které nebezpečné látky a aspekty se zaměřit. 

V diskuzi poté uvádím výsledky průzkumu, který jsem udělala u 17 českých firem 

zabývajících se přepravou nebezpečných věcí. Tento průzkum bohužel měl nízkou odezvu od 

jednotlivých firem, kdy i na opakované žádosti o vyplnění několika otázek nereagovaly. 

Z výzkumu vyplynulo, že firmy jsou si vědomy dohody  ADR a řídí se podle ní. Vozidla a 

přepravní jednotky vybavují GPS systémy. Co bylo zajímavé, některé firmy mají svoje vozidla 

zabezpečeny proti odcizení, některé firmy se tím ale vůbec nezabývají. Z tohoto vyplynulo jedno 

z mých návrhů na opatření pro snížení rizika zneužití NL. 
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11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

LPG  Liquefied Petroleum Gas (zkapalněný topný plyn) 

REACH Registration, Evaluation, Authorization, CH (chemických látek) 

GHS  Globální harmonizovaný systém 

EU  Evropská unie 

OSN  Organizace spojených národů 

ADR  Accord transport de marchandises Dangereuses par Route 

COTIF  Convetion relative aux Transports Internationaux Ferroviaires 

OTIF Organisation intergouvernementale pour les Transports Internationaux 

Ferroviaires 

NL nebezpečná látka 

AL atraktivita látky 

TAL                 celková atraktivita látky 
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