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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá preventivními opatřeními při přepravě nebezpečných 

věcí a jejich dodržováním. Rovněž se zde zkoumá, jaký vliv mají školení a jaké má systém 

vzdělávání v oblasti ADR nedostatky. Dále je v práci uveden vývoj silničních kontrol 

prováděných v souvislosti s přepravou nebezpečných věcí a také havárie spojené s tímto 

druhem dopravy. U havárií spojených s přepravou nebezpečných věcí byla zjišťována hlavní 

zavinění a příčiny těchto dopravních nehod. 

Abstract 

This thesis deals with preventive measures concerning transport of dangerous goods 

and how these are observed. Also, it discusses the influence of training and the shortcomings 

of the training system in the field of ADR. Further, the thesis mentions the development of 

road side checks connected with the transport of dangerous goods and also accidents 

connected with this kind of transport. As far as the accidents connected with the transport of 

dangerous goods are concerned, the main causes of these have been surveyed. 
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1  ÚVOD 

Česká republika je považována za tranzitní zemi, i proto by měla být přepravě obecně 

a obzvláště přepravě nebezpečných věcí věnována zvýšená pozornost. U běžné přepravy se 

setkáváme s řadou rizik, ale přeprava v režimu ADR je ještě umocněna nebezpečnou povahou 

přepravovaných věcí. 

Pokud dojde k úniku nebezpečné látky, ať už vlivem nedodržení bezpečnostních 

opatření či v důsledku havárie, zasahuje nebezpečí nejen samotné účastníky přepravy 

nebezpečných věcí a silničního provozu, ale také širší okolí. 

Obecně známou pravdou, která platí ve všech oborech, je, že prevence je lepší než 

napravování vzniklých škod. Problematika přepravy nebezpečných věcí zahrnuje ohrožení 

života a zdraví osob, životního prostředí i majetku. Ani jedno z těchto rizik není zanedbatelné 

a je třeba zajistit, aby se vykonala všechna opatření, která zmíněná rizika minimalizují.  

V oblasti nebezpečných věcí nemůže být bezpečnost založena na dobrovolnosti, proto existuje 

řada předpisů, které jednotlivá bezpečnostní opatření nařizují. Vzhledem k tomu, že tato práce 

se zaměřuje na Českou republiku, vychází bezpečnostní opatření, krom dohody ADR, 

zejména z české legislativy. 

Bohužel jen preventivní opatření nemohou zabránit možným nehodám, kde často 

selhává lidský faktor. Proto je třeba dobře obeznámit všechny, kteří se setkávají 

s nebezpečnými látkami, o tom, jaké riziko jim může hrozit, jak s nebezpečnými látkami 

zacházet a co dělat, pokud už k nějaké nehodě dojde. Právě řidiči by si těchto nebezpečí měli 

být velmi dobře vědomi, vzhledem k tomu, že za sebou vozí velké množství těchto látek a víc 

než ostatní řidiči by také měli dbát obecných pravidel silničního provozu a zvyšovat svoji 

kvalifikaci i v tomto směru. 

Jak už bylo zmíněno výše, bezpečnostní opatření musí být dodržována a k tomu aby 

bylo možné zjistit, zda dodržována jsou, slouží různé kontroly. Při porušení nařízených 

opatření musí přijít postih, a pokud budou sankce dostatečné, ubude firem a jedinců, kteří 

spoléhají na to, že sankce pro ně bude přijatelnější, než zavedení bezpečnostních opatření. 

  



12 

2  PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ 

2.1 ADR A JEJÍ PLATNOST V ČESKÉ REPUBLICE 

Mezinárodní přeprava nebezpečných věcí po silnici je upravena Evropskou dohodou o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která byla sjednána v Ženevě 

30. září 1957 a vstoupila v platnost 29. ledna 1968. Pro Československou socialistickou 

republiku vstoupila v platnost i s přílohami od 17. srpna 1986 [1]. Dne 2. června 1993 

oznámila Česká republika generálnímu tajemníkovi OSN, že se jako nástupnický stát České a 

Slovenské Federativní republiky považuje vázána Evropskou dohodou o mezinárodní silniční 

přepravě (ADR), včetně výhrad a prohlášení s účinností od 1. ledna 1993 [2]. 

Smluvními stranami ADR byly k 1. 1. 2011 tyto státy: Albánie, Ázerbajdžán, Belgie, 

Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, 

Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kazachstán, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, 

Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, 

Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené 

království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko 

a Ukrajina [3]. 

„V zájmu jednotnosti a volného obchodu v Evropské unii (EU) byly přílohy A a B 

k ADR přijaty členskými státy EU jako základ pro právní úpravu silniční přepravy 

nebezpečných věcí po jejich území a mezi jejich územími (Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady  2008/68 z 20. října 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí). Některé nečlenské 

státy EU rovněž přijaly přílohy A a B k ADR jako základ pro svou vnitrostátní legislativu [3].“ 

2.2 NEBEZPEČNÉ VĚCI 

2.2.1 Definice pojmu nebezpečné věci 

S definicí pojmu nebezpečné věci se můžeme setkat v zákoně o silniční dopravě a také 

v mezinárodní dohodě o přepravě nebezpečných věcí (ADR).  

V zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů jsou 

nebezpečné věci definovány jako: „látky a předměty, pro jejichž vlastnosti (zejména 

jedovatost, žíravost, hořlavost, výbušnost, samozápalnost, infekčnost, radioaktivitu) může být 

jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob a věcí nebo ohroženy složky životního prostředí 

[4].“ 



13 

ADR pak definuje nebezpečné věci jako „látky a předměty, jejich přeprava je podle 

dohody ADR vyloučena, nebo připuštěna pouze za podmínek v ní stanovených [5].“ 

2.2.2 Nebezpečnost věcí 

Ačkoliv nebezpečnými věcmi nejsou míněny pouze nebezpečné chemické látky nebo 

směsi, ale například také infekční materiál, je už z dělení nebezpečných věcí v dohodě ADR 

patrné, že chemikálie budou tvořit podstatnou část přepravovaných věcí. Krom samotné 

přepravy je také třeba brát v úvahu nakládku a vykládku těchto věcí a manipulaci s nimi před 

samotnou přepravou. V tomto případě budeme vycházet při klasifikaci a zařazování ze zákona 

č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů. 

Aby byla zajištěna bezpečnost při manipulaci s těmito látkami, je třeba dodržovat 

předepsané značení nebezpečných věcí a vyznačení prostoru, kde se s nimi manipuluje. 

Nebezpečné vlastnosti chemických látek a směsí 

V závislosti na intenzitě nebezpečných vlastností látky nebo směsi ji výrobce, dovozce 

nebo následný uživatel při klasifikaci zařazuje do jedné nebo více skupin nebezpečnosti. 

Podle nebezpečnosti se látky nebo směsi zařazují do skupin: 

 výbušné  

 oxidující 

 extrémně hořlavé 

 vysoce hořlavé 

 hořlavé 

 vysoce toxické 

 toxické 

 zdraví škodlivé 

 žíravé 

 dráždivé 

 senzibilizující 

 karcinogenní 

 mutagenní 

 toxické pro reprodukci 

 nebezpečné pro životní prostředí [6] 
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Pokud má látka nebo směs jednu nebo více nebezpečných vlastností, kvůli které je 

zařazena do jedné z výše uvedených skupin, je nebezpečnou látkou nebo směsí [6]. 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných věcí (grafické symboly 

mají být provedeny v barvě černé na žlutooranžovém pozadí)[7] 

 

Souběžně se zákonem č. 350/2011 Sb., platí v rámci Evropského společenství nařízení  

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a 

směsí (CLP – classification, labelling and packaging). Pro klasifikaci, značení a balení látek 

vstoupilo v platnost 1. 12. 2010, pro směsi vejde v platnost až 1. 6. 2015. Novou klasifikaci a 
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balení lze i pro směsi používat již teď, ale je třeba v bezpečnostním listu uvést obě zatím 

platné klasifikace [8]. 

Chemické látky a směsi se pak řadí do následujících tříd nebezpečnosti: 

Třída nebezpečnosti - fyzikálně-chemické vlastnosti 

 výbušnina 

 hořlavý plyn 

 hořlavý aerosol 

 oxidující plyn 

 plyny pod tlakem 

 hořlavá kapalina 

 hořlavá tuhá látka 

 samovolně reagující látka·nebo směs 

 samozápalná kapalina 

 samozápalná tuhá látka 

 samozahřívající se látka nebo směs 

 látka nebo směs, která při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny 

 oxidující kapalina 

 oxidující tuhá látka 

 organický peroxid 

 látka nebo směs korozivní pro kovy 

Třída nebezpečnosti pro zdraví  

 akutní toxicita 

 žíravost/dráždivost pro kůži  

 vážné poškození očí/podráždění očí 

 senzibilizace dýchacích cest/ senzibilizace kůže 

 mutagenita v zárodečných buňkách 

 karcinogenita 

 toxicita·pro reprodukci 

 toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice 

 toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice 

 nebezpečná při vdechnutí  
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Třída nebezpečnosti pro životní prostředí 

 nebezpečný pro vodní prostředí  

Doplňková třída nebezpečnosti 

 nebezpečná pro ozonovou vrstvu [9] 

 

 

Obrázek 2 - Výstražné symboly nebezpečnosti [10] 
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Třídy nebezpečných věcí 

ADR dělí nebezpečné věci do následujících tříd: 

 Třída 1 Výbušné látky a předměty 

 Třída 2 Plyny 

 Třída 3 Hořlavé kapaliny 

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

 látky 

 Třída 4.2 Samozápalné látky 

 Třída 4.3 Látky, které ve 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 [5] 

V závislosti na stupni nebezpečnosti je látkám přiřazena obalová skupina, podle které 

je vybrán vhodný obal pro danou látku. Obalové skupiny jsou tyto: 

 Obalová skupina I: látky velmi nebezpečné 

 Obalová skupina II: látky středně nebezpečné 

 Obalová skupina III: látky málo nebezpečné [5] 

2.3 ZNAČENÍ A BALENÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ 

Nebezpečné věci mohou být přepravovány buď kusově, v kontejnerech, v 

cisternových kontejnerech, v přemístitelných cisternách apod. Pro každou formu přepravy 

platí různá pravidla značení a balení nebezpečných věcí. 

2.3.1 Značení kusů 

Všechny kusy musí být označeny zřetelně, viditelně a čitelně a označení musí být 

odolná proti povětrnostním podmínkám tak, aby nebyla ovlivněna jejich čitelnost [5]. 

Kusy musí být označeny písmeny UN a příslušným UN číslem, které odpovídá 

převáženým nebezpečným věcem. Pokud předměty nejsou zabaleny, musí být označení 
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připevněno na předmět, jeho podstavec nebo manipulační, úložné či spouštěcí zařízení. Kusy 

musí být rovněž označeny bezpečnostními značkami, popřípadě mohou být použita 

nesmazatelná označení nebezpečí, která přesně odpovídají předepsaným vzorům 

bezpečnostních značek. Pokud rozměry kusu neumožňují uspokojivé připevnění bezpečnostní 

značky, může být připevněna provázkem nebo jiným bezpečným způsobem [5]. 

 

Obrázek 3 – Příklad značení kusů 

Podoba bezpečnostních značek 

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

s nejmenšími rozměry 100x100 mm. Bezpečnostní značky musí mít po celé délce svého obvodu 

rovnoběžnou čáru ve vzdálenosti 5 mm od svého okraje. V horní polovině bezpečnostní značky 

musí mít čára stejnou barvu jako symbol a v dolní polovině musí mít stejnou barvu jako 

číslice v dolním rohu. Bezpečnostní značky musí být umístěny na podkladu v kontrastní barvě, 

nebo musí být orámovány buď vytečkovanou, nebo plnou čarou. Jestliže to velikost kusu 

vyžaduje, smí mít bezpečnostní značky menší rozměry, pokud zůstanou zřetelně viditelné [5].“ 

 

Obrázek 4 - Příklad bezpečnostních značek (hořlavé plyny) [5] 
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2.3.2 Značení kontejnerů, cisternových kontejnerů a přemístitelných cisteren 

Kontejnery, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny jsou označovány 

tzv. velkými bezpečnostními značkami, ty musí být umístěny na obě podélné stěny a na každý 

konec. Pokud se jedná o vícekomorový kontejner nebo vícekomorovou přemístitelnou 

cisternu, kterými se přepravují dvě nebo více nebezpečných látek, musí být velké 

bezpečnostní značky umístěny na obou stranách dané komory a na obou koncích musí být 

velké bezpečnostní značky všech vzorů přepravovaných věcí. Prázdné ale nevyčištěné, 

neodplyněné kontejnery, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny musí být značeny tak, 

jako by byly plné. Vozidla, která přepravují kontejnery, cisternové kontejnery, přemístitelné 

cisterny, musí mít bezpečnostní značky na obou bočních stranách a na zadní straně [5]. 

 

Obrázek 5 - Příklad značení cisternového vozidla při přepravě jednoho druhu látky a 

vícekomorového vozidla při současné přepravě více látek [11]. 

Specifikace velkých bezpečnostních značek 

„Velká bezpečnostní značka musí mít velikost nejméně 250x250 mm a musí mít uvnitř 

po celé délce svého obvodu rovnoběžnou čáru ve vzdálenosti 12,5 mm od svého okraje. 

V horní polovině musí mít čára stejnou barvu jako symbol a v dolní polovině musí mít stejnou 

barvu jako číslice v dolním rohu [5].“ 

2.3.3 Označování oranžovými tabulkami 

Na dopravních jednotkách, které přepravují nebezpečné věci, musí být umístěny dvě 

pravoúhlé oranžové tabulky. Jedna musí být na přední, druhá na zadní straně dopravní 
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jednotky kolmo k podélné ose dopravní jednotky a musí být zřetelně viditelné. V případě 

přepravy v cisterně nebo volně ložených látek musí být na oranžových tabulkách uvedeno 

identifikační číslo nebezpečnosti a UN číslo každé přepravované látky [5]. 

Specifikace oranžových tabulek 

„Oranžové tabulky musí být reflexivní a musí být 40 cm široké a 30 cm vysoké. Tyto 

tabulky musí mít černý okraj 15 mm široký. Použitý materiál musí být odolný proti povětrnosti 

a musí zaručovat trvanlivé označení. Tabulka se nesmí uvolnit ze svého držáku po 15 

minutách působení přímého působení ohně. Musí zůstat upevněna bez ohledu na orientaci 

vozidla. 

Identifikační číslo nebezpečnosti a UN číslo sestává z černých číslic o výšce 100 mm a 

tloušťce čáry 15 mm. Identifikační číslo nebezpečnosti musí být uvedeno v horní části tabulky 

a UN číslo v dolní části. Obě čísla musí být od sebe oddělena vodorovnou černou čarou o 

tloušťce a 15 mm vedenou v polovině výšky tabulky od jednoho jejího okraje k druhému [5].“ 

 

Obrázek 6 - Příklad oranžové tabulky [5] 

Význam identifikačních čísel nebezpečnosti 

Identifikační číslo nebezpečnosti se skládá ze dvou nebo tří číslic, přičemž zdvojení 

číslice označuje zvýšení daného nebezpečí. Pokud k vyjádření nebezpečnosti látky stačí jedna 

číslice, doplní se na druhém místě nulou. Písmeno X před identifikačním číslem 

nebezpečnosti znamená, že látka nebezpečně reaguje s vodou. Některé kombinace číslic mají 

zvláštní význam (např. 823 – žíravá kapalina, reagující s vodou, vyvíjející hořlavé plyny) [5]. 

  



21 

Tabulka 1 - Význam jednotlivých identifikačních čísel nebezpečnosti [5] 

2 únik plynu tlakem nebo chemickou reakcí 

3 hořlavost kapalin (par) a plynů nebo kapalin schopných samoohřevu 

4 hořlavost tuhých látek nebo tuhých látek schopných samoohřevu 

5 podpora hoření 

6 toxicita nebo nebezpečí infekce 

7 radioaktivita 

8 žíravost 

9 nebezpečí prudké samovolné reakce 

2.3.4 Balení nebezpečných věcí 

Vlastnosti obalů pro nebezpečné věci jsou přesně definovány a použité obaly se od 

předepsaných standardů nesmí odlišovat. Obaly pro balení nebezpečných věcí musí být dobré 

kvality a musí být natolik pevné, aby odolávaly nárazům a namáháním při přepravě, překládce 

a další, ruční nebo mechanizované, manipulaci. Nesmí na nich ulpívat žádné nebezpečné látky 

a tyto látky je nesmí ani narušovat, ani významně zeslabovat a nesmí ve styku s nimi vyvolat 

žádný nebezpečný účinek. Obaly musí být vyrobeny a uzavřeny tak, aby při normálních 

podmínkách přepravy nedošlo k úniku či propouštění obsahu [5] [12]. 

U balení kapalin je třeba ponechat dostatečný volný prostor, aby v důsledku 

roztažnosti kapaliny (zvýšením teploty při přepravě) nedošlo ani k úniku kapaliny, ani k trvalé 

deformaci obalu [5].  

Nebezpečné věci nesmí být baleny do společně do vnějšího obalu, pokud spolu mohou 

nebezpečně reagovat [5]. 

Značení obalů pro nebezpečné věci 

Aby bylo jasné, že použitý obal byl schválen pro přepravu nebezpečných věcí podle 

ADR, je třeba, aby byl označen UN kódem. Značení musí být čitelné, trvanlivé, viditelné a 

dostatečně velké. UN kód musí uvádět: 

 znak spojených národů pro obaly nebo znak „RID/ADR“ pro kompozitní obaly 

 kód konstrukčního typu obalu 
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 dvoudílný kód sestávající se z obalové skupiny, pro kterou byl úspěšně odzkoušen (X 

pro I, II a III, Y pro II a III, Z pouze pro III) a relativní hustota zaokrouhlená na jedno 

desetinné místo pro kapaliny nebo nejvyšší celková hmotnost v kilogramech pro tuhé 

látky 

 písmeno „S“ pro tuhé látky, hodnota hydraulického zkušebního tlaku v kPa u obalů na 

kapaliny 

 poslední dvě číslice roku, během něhož byl obal vyroben (u některých obalů musí být 

rovněž označeny měsícem výroby) 

 stát schvalující udělený UN kódu 

 jméno výrobce nebo jiná identifikace obalu [5]. 

 

Obrázek 7 – Příklad značení obalu [11] 

2.4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Povinností všech účastníků přepravy nebezpečných věcí je učinit, dle povahy a 

rozsahu předvídatelných nebezpečí, přiměřená opatření, aby se předešlo vzniku škod nebo 

zranění, a aby se případně minimalizovali jejich následky. Pokud by došlo k události, která by 

mohla zapříčinit přímé ohrožení bezpečnosti veřejnosti, musí účastníci přepravy, neprodleně 

uvědomit zásahové jednotky a poskytnout jim všechny informace, které potřebuje pro svou 

činnost [5]. 

Další povinnosti se odvíjejí podle postavení jednotlivých účastníků v procesu přepravy 

nebezpečných věcí a jsou rozděleny na povinnosti hlavních a ostatních účastníků. 
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2.4.1 Povinnosti hlavních účastníků 

Povinnosti odesilatele 

Odesilatel musí především zkontrolovat, že předává dopravci pouze nebezpečné věci, 

které jsou povoleny, a že jsou baleny v obalech, které jsou pro tyto věci schváleny. Dále musí 

poskytnout dopravci přepravní a průvodní doklady a zajistit, aby přepravní jednotky byly 

řádně označeny bezpečnostními značkami. Odesilatel musí rovněž ustanovit bezpečnostního 

poradce pro přepravu nebezpečných věcí a zabezpečit školení ostatních osob podílejících se 

na přepravě [4] [5]. 

Povinnosti dopravce 

Dopravce musí zkontrolovat, zda nebezpečné věci předané odesilatelem je dovoleno 

převážet. Musí zajistit, aby byly nebezpečné věci převáženy v dopravní jednotce, která je k 

tomu určená, která je bez viditelných závad a není přetížená. Vozidlo musí být opatřeno 

bezpečnostními značkami, označením vztahujícím se k nákladu a označením předepsaným 

pro vozidla. Dále je třeba, aby dopravce zajistil, že přepravu nebezpečných věcí bude 

provádět osádka, která k tomu má osvědčení a také, že v dopravní jednotce budou potřebné 

doklady a výbava předepsaná v písemných pokynech pro řidiče [4] [5]. 

Povinnosti příjemce 

Stejně jako dopravce musí příjemce ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu 

nebezpečných věcí a zajistit školení ostatních osob podílejících se na přepravě. Nesmí bez 

pádných důvodů zdržovat převzetí věcí. Vždy musí dodržet ustanovení o vykládce, čištění a 

dekontaminaci vozidla a po vykládce musí příjemce zkontrolovat, že jsou dodrženy předpisy 

ADR, které se ho týkají [4] [5]. 

2.4.2 Povinná výbava dopravní jednotky 

Každá dopravní jednotka musí být vybavena alespoň jedním přenosným hasicím 

přístrojem, který je vhodný pro hašení požáru motoru nebo kabiny dopravní jednotky, 

přičemž vždy je vyžadován hasicí přístroj pro třídy hořlavosti A, B, C s obsahem nejméně 2 

kg suchého prášku a někdy také dodatečné vybavení hasicími přístroji o obsahu dle velikosti 

vozidla. Aby byla zajištěna jejich funkčnost, je třeba, aby hasicí přístroje byly podrobovány 

periodickým kontrolám [5]. 
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Krom hasicích přístrojů musí dopravní jednotky obsahovat další výbavu pro obecnou a 

osobní ochranu. 

Výbava, která musí být v dopravní jednotce: 

 zakládací klín, jehož velikost odpovídá maximální hmotnosti vozidla a 

průměru kola 

 dva stojací výstražné prostředky 

 kapalina pro výplach očí [5] 

Výbava, která musí být v dopravní jednotce pro každého člena osádky vozidla: 

 fluoreskující výstražná vesta 

 přenosná svítilna 

 pár ochranných rukavic 

 ochrana očí [5] 

Pro určité třídy muže být požadována dodatečná výbava (např. nouzová úniková 

maska pro každého člena osádky vozidla apod.) [5]. 

2.5 ŘIDIČI 

Předpokladem pro bezpečnost řidiče samotného i ostatních účastníků silničního 

provozu je dobrý zdravotní stav řidiče. Aby řidič mohl dobře reagovat na dění na pozemních 

komunikacích, musí mít dobrý zrak, sluch a bezchybně pracující mozek. Pravidelné kontroly 

u lékaře a udržování se v dobré kondici by proto mělo být samozřejmostí, nicméně zejména u 

řidičů dálkové dopravy někdy z časových důvodů dojde k zanedbání drobných zdravotních 

obtíží, které se mohou vystupňovat v závažnější zdravotní problém a negativně tak ovlivnit 

celkový zdravotní stav řidiče [13]. 

2.5.1 Pracovní režim řidiče 

Protože výzkumy prokázaly, že u unavených řidičů se reakční doba značně prodlužuje, 

je pracovní režim řidiče stanoven různými předpisy, aby byla omezena maximální doba řízení 

a aby byli zajištěny pravidelné přestávky řidičů. 

Na pracovní režim řidičů se v České republice v rámci Evropské unie vztahuje 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, které nahradilo Evropskou dohodu 

o práci osádek v mezinárodní silniční dopravě (AETR). Dohoda AETR však nepřestala platit 
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a vztahuje se na mezinárodní dopravu v případech, kdy se přeprava uskutečňuje mezi zeměmi 

EU a smluvními zeměmi dohody AETR [14]. 

Pracovní dobou člena osádky nákladního vozu se rozumí nejen řízení vozidla, ale také 

nakládka, vykládka, čištění a prohlídka vozidla, práce, kterými se zajišťuje bezpečnost 

vozidla nebo nákladu, technická údržba vozidla, administrativní práce a další práce spojené s 

řízením vozidla [15]. 

Pracovní doba člena osádky nákladního automobilu může být nejvýše 48 hodin týdně, 

lze ji ale prodloužit až na 60 hodin týdně, pokud její průměr bez práce přesčas nepřesáhne 

týdenní pracovní dobu stanovenou zákoníkem práce (stanovená týdenní pracovní doba nesmí 

překročit 40 hodin za týden) za období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích 

[15] [16]. 

Denní doba řízení nesmí přesáhnout 9 hodin, dvakrát týdně však může být 

prodloužena na 10 hodin. Týdně je povolena doba řízení v délce maximálně 56 hodin a ve 

dvou týdnech po sobě jdoucích nesmí celková doba řízení přesáhnout 90 hodin [17]. 

Řidič může řídit maximálně 4 a půl hodiny, poté musí mít nepřerušenou bezpečnostní 

přestávku nejméně 45 minut, tuto přestávku může nahradit přestávkou, která musí trvat 

nejméně 15 minut a po ní následující přestávka musí trvat nejméně 30 minut. Krom těchto 

přestávek je řidič povinen dodržovat denní a týdenní dobu odpočinku [17]. 

Pokud to situace vyžaduje, například v případech nebezpečí, poskytování pomoci, 

v důsledku poruchy vozidla, mohou se řidiči, v rozsahu potřebnému k zajištění bezpečnosti 

osob, vozidla a nákladu, dojetí na nejbližší vyhovující místo apod., odchýlit od stanovené 

doby nepřetržitého řízení podle dohody AETR. Řidič ale musí uvést druh a důvod odchylky 

do záznamu o provozu vozidla [13]. 

2.5.2 Výběr řidiče a vliv řidičů na bezpečný provoz 

Předpokladem pro bezpečnou přepravu je výběr vhodného řidiče s dostatečnou 

kvalifikací a jeho další vzdělávání. Při výběru vhodného řidiče je možné využít služeb 

profesionálů, kteří zkoušejí chování řidiče v provozu a poté vyhodnocují jeho schopnosti, 

dovednosti a také rizikové chování [18] [19]. 

Práce řidičů je velmi odpovědná, protože řidiči musí ovládat vozidla, která mají často 

hmotnost kolem čtyřiceti tun a převážené náklady se pohybují kolem čtyřiadvaceti tun. 

Hmotnost nákladních vozidel a jejich nákladu je důvodem, proč může dojít k mnohem 
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závažnější dopravní nehodě, než při dopravní nehodě osobního automobilu, nebezpečí se ještě 

stupňuje, pokud jsou převáženy nebezpečné látky. Řidiči by si tedy měli uvědomovat, jak 

nebezpečná může jejich práce být [18]. 

Práce řidiče a bezpečnost přepravy začíná už před samotnou jízdou kontrolou 

technického stavu vozidla, naplánováním trasy, přestávek a také zvolením vhodného a 

pohodlného oblečení. Samozřejmostí by pro řidiče mělo být správné seřízení sedačky, zrcátek 

a v neposlední řadě i použití bezpečnostního pásu. Řidič by měl rovněž dokonale znát reakce 

vozidla [18]. 

U cisternových vozidel může dojít při různých jízdních situací jako změna směru 

objíždění překážky apod. vlivem pohybu kapaliny dojít k převrácení vozidla, přičemž 

k převrácení může dojít už při rychlosti 30 kilometrů za hodinu [18]. 

2.6 DOKLADY 

Dopravní jednotka musí být vybavena podle ADR těmito doklady: 

 přepravní doklady 

 písemné pokyny 

 průkazy totožnosti s fotografií každého člena osádky (s výjimkou 

„podlimitního množství“) 

dále mohou být vyžadovány další doklady jako: 

 osvědčení o schválení pro každou dopravní jednotku 

 osvědčení o školení řidiče 

 kopii schválení příslušného orgánu [5]. 

Přepravní doklady 

Při přepravě nebezpečných věcí musí být pro každou z nich v dopravní jednotce 

přepravní doklad. Přepravní doklad obsahuje údaje o dané látce (věci), jako je UN číslo, 

oficiální pojmenování, obalová skupina, množství, informace o odesilateli a o 

příjemci/příjemcích, apod. [5] 

Doklady musí být v úředním jazyce odesílající země a také v angličtině, francouzštině 

nebo němčině, pokud jeden z těchto jazyků není úředním jazykem odesílající země [5]. 
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Písemné pokyny 

V kabině vozidla, kde jsou dobře dostupné, musí být písemné pokyny, které slouží 

jako pomoc osádce vozidla při nehodě. Osádce vozidla musí písemné pokyny poskytnout 

dopravce před započetím jízdy a musí být v jazyce popřípadě jazycích, v nichž jsou členové 

osádky vozidla schopni je přečíst a porozumět jim. To, že členové osádky písemným 

pokynům porozumí a že podle nich budou schopni postupovat, musí zajistit dopravce. Sami 

členové osádky se musí před započetím jízdy informovat o tom, jaké nebezpečné látky jsou 

naloženy a připraveny k přepravě a zjistit, jaké činnosti je nutno provést při případné nehodě 

či nouzové situaci. V příloze B je vzor písemných pokynů dle ADR [5]. 
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3  SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ADR 

3.1 ŠKOLENÍ 

Školení v oblasti přepravy nebezpečných věcí se týká osádky vozidla (řidičů), osob 

podílejících se na přepravě a bezpečnostních poradců pro ADR. U každé z těchto skupin je 

rozsah a obsah školení různý. 

3.1.1 Školení osob podílejících se na přepravě 

Zaměstnanci účastníků přepravy nebezpečných věcí (odesilatel, dopravce a ostatní 

účastníci), jejichž pracovní povinnosti se týkají přepravy nebezpečných věcí, musí být 

vyškoleny o předpisech podle své odpovědnosti a pracovní náplně. Také musí být školeni o 

specifických ustanoveních vztahujících se na bezpečnost při přepravě nebezpečných věcí. 

S ohledem na změny předpisů musí být školení periodicky doplňováno obnovovacím 

školením [5]. 

O absolvovaných školeních musí být zaměstnavatelem uchovávány záznamy a musí 

být na požádání k dispozici zaměstnanci nebo příslušnému orgánu. Po dobu stanovenou 

příslušným orgánem musí být tyto záznamy uchovávány [5]. 

3.1.2 Školení osádky vozidla 

„Řidiči vozidel přepravující nebezpečné věci musí být držiteli osvědčení příslušným 

orgánem, jímž se osvědčuje, že absolvovali školení a úspěšně prošli zkouškou zvláštních 

požadavků, které musí být splněny při přepravě nebezpečných věcí [5].“ 

„Školení musí mít formu základního školicího kurzu a, pokud je to potřebné, 

specializačních školicích kurzů [5].“ 

Hlavním cílem základního školicího kurzu pro řidiče vozidel přepravující nebezpečné 

věci je seznámit řidiče s možnými riziky, která mohou při přepravě nebezpečných věcí 

vzniknout. V jeho průběhu získávají řidiči informace potřebné pro minimalizaci 

pravděpodobnosti vzniku potenciální nehody, a pokud by k ní došlo, musí mít náležité 

znalosti a prostředky pro provedení bezpečnostních opatření nezbytných pro jejich vlastní 

bezpečnost, pro bezpečnost veřejnosti, pro ochranu životního prostředí a pro omezení 

následků nehody [5]. 
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Pokud to zaměření řidiče vyžaduje, musí absolvovat i specializační školicí kurz. Tyto 

kurzy jsou zaměřeny na přepravu v cisternách, přepravu látek a předmětů třídy 1 (výbušné 

látky a předměty) a na přepravu látek a předmětů třídy 7 (radioaktivní látky). Základní a 

rozšiřovací školicí kurzy mohou řidiči absolvovat i zároveň a to ve formě rozšířeného kurzu u 

stejné školicí organizace [5]. 

Zkoušky 

Po absolvování základního školicího kurzu musí absolvent projít závěrečnou 

zkouškou. „Při zkoušce musí kandidát prokázat, že má znalosti, přehled a dovednosti 

potřebné pro výkon povolání řidiče vozidel přepravující nebezpečné věci, které jsou náplní 

základního kurzu [5].“ Zkušební otázky jsou vybírány ze  seznamu otázek, které byly  předem 

připraveny příslušným orgánem. Kandidáti před zkouškou nesmějí znát, které otázky byly ze 

seznamu vybrány [5]. 

„Zkoušky musí mít formu písemné zkoušky nebo kombinace písemné a ústní zkoušky. 

Každý kandidát musí dostat nejméně 25 písemných otázek pro základní školicí kurz. Pokud 

zkouška následuje po obnovovacím školicím kurzu, musí dostat nejméně 15 písemných otázek. 

Otázky mohou být různého stupně obtížnosti a mohou být hodnoceny různou vahou [5].“ 

Obdobně probíhají i zkoušky po specializačních školicích kurzech, liší se pouze 

v počtu zadávaných písemných otázek – musí jich být položeno minimálně 15 a po 

obnovovacím školicím kurzu nejméně 10. Na vypracování mají řidiči nejméně 30 resp. 

20 minut [5]. 

Složí-li řidič úspěšně zkoušku, je mu ode dne vykonání zkoušky na pět let vydáno 

Osvědčení o školení řidiče [5]. 

3.1.3 Školení bezpečnostních poradců 

Všechny podniky, které se zabývají přepravou nebezpečných věcí nebo činnostmi 

spojených s touto přepravou (balení, nakládka, plnění, vykládka nebezpečných věcí) musí 

jmenovat jednoho či více bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí. 

Jmenovaní bezpečnostní poradci mají povinnost dohlížet na dodržování předpisů spojených 

s přepravou nebezpečných věcí, radit svému podniku při operacích v této oblasti a připravit 

výroční zprávu o činnostech podniku týkajících se přepravy nebezpečných věcí. Aby byl 

bezpečnostní poradce schopen tyto povinnosti plnit, musí absolvovat školení, které má za cíl 

poskytnout bezpečnostním poradcům dostatečné znalosti o rizicích spojených s přepravou 
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nebezpečných věcí, právních a správních ustanoveních v dané oblasti a povinnostech, které 

musí jako bezpečnostní poradce plnit [5]. 

Zkoušky 

Aby mohli absolventi školení pro bezpečnostní poradce tuto funkci vykonávat, musí 

úspěšně složit zkoušku, která prokáže, že mají dostatečnou úroveň znalostí. 

Zkouška probíhá formou písemného testu, který může být doplněn o ústní část. 

Písemný test se skládá ze dvou částí. První část obsahuje alespoň dvacet otevřených otázek 

(mohou být také položeny otázky s několika možnými odpověďmi, z nichž je pouze jedna 

správná, v tomto případě se dvě takovéto otázky počítají jako jedna otevřená) a ve druhé části 

musí uchazeči vypracovat případovou studii. Při písemném testu lze používat pouze 

mezinárodní nebo vnitrostátní předpisy [5]. 

Ministerstvem dopravy je jmenována (a odvolána) tříčlenná zkušební komise, která se 

usnáší většinou hlasů. Ve Věstníku dopravy je zveřejněn ministerstvem dopravy ustanovený 

zkušební řád, který stanový především případy, kdy musí být písemná zkouška doplněna 

ústní, a způsob hodnocení celé zkoušky [20]. 

Účastníci, kteří úspěšně složili zkoušku, získají na pět let od data složení zkoušky 

Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí 

[5]. 
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4  KONTROLY PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ 

Státní odborný dozor vykonávají dopravní úřady, celní úřady a ministerstvo dopravy. 

Ve všech věcech týkajících se silniční dopravy vykonává vrchní státní dozor ministerstvo 

dopravy [4]. 

Kontrolní orgány provádí kontrolu ve vozidlech určených k silniční dopravě, 

v provozovnách dopravců a v prostorách, které slouží k vykonávání činnosti dopravce, při 

přepravě nebezpečných věcí pak u subjektu předávajícího nebezpečné věci k přepravě a u 

subjektu zajišťujícího vykládku nebezpečných věcí [21]. 

Policie České republiky a celní správa provádí silniční kontroly, při kterých se 

zaměřují především na: 

 dodržování doby řízení, doby odpočinku a bezpečnostních přestávek 

 záznamové listy, kartu řidiče nebo záznamové zařízení (pro potvrzení, že řidič 

v daných obdobích neřídil) 

 označení vozidla a doklady a povolení potřebné prodanou přepravu 

 povinné vybavení pro danou přepravu 

 dodržování podmínek pro přepravu nebezpečných věcí [21]. 

Kontrolní orgán provádí silniční kontrolu v jakoukoli dobu a na takových místech, 

která jsou vhodná vzhledem k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kterým se lze 

obtížně vyhnout a tak, aby kontrola nebyla jednostranně zaměřena [21]. 

Při kontrole přepravy nebezpečných věcí se používá kontrolní seznam (příloha C), do 

kterého kontrolní orgán vyznačí výsledky kontroly. Zjištěné porušení povinností je třeba 

upřesnit (fotodokumentace, popis v poznámce apod.). Opis kontrolního seznamu musí 

kontrolní orgán po provedené kontrole předat řidiči vozidla [21]. 
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Při silničních kontrolách s Policií České republiky, celní správou a pracovníky státního 

odborného dozoru spolupracují a expertní činnost provádí Centrum služeb pro silniční 

dopravu (CSPSD) - konkrétně Mobilní expertní jednotky (MEJ), zřízené ministerstvem 

dopravy právě pro tuto činnost [22]. 

 

 

Obrázek 8 - Silniční kontrola vozidel přepravující nebezpečné věci [23] 

1483 

1155 

1652 
1738 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2008 2009 2010 2011 

Č
e

tn
o

st
 

Rok 

počet kontrol 

počet zjištěných závad 

Graf 1 - Vývoj počtu silničních kontrol a zjištěných závad v letech 2008 – 2011 [24] 
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Pro určení závažnosti protiprávního jednání jsou nedostatky rozděleny do jednotlivých 

rizikových kategorií I. až III. Pokud je u kontrolované jednotky zjištěno více nedostatků, pro 

účely podání zprávy se udává kategorie s nejvyšším rizikem [21]. 

 Kategorie rizik I – takové nedodržení příslušných předpisů ADR, které 

představuje vysoké riziko úmrtí, závažného poranění osoby nebo významného 

poškození životního prostředí. V případě zjištění tohoto nedodržení je třeba 

okamžitě provést vhodná nápravná opatření (odstavení vozidla apod.). Do této 

kategorie patří např. únik nebezpečných látek, přeprava nebezpečných věcí, 

jejichž přeprava je zakázána, přeprava bez označení vozidla, nedodržení 

zákazu kouření atd. 

 Kategorie rizik II – nedodržení příslušných předpisů ADR, které představuje 

riziko poranění osoby nebo poškození životního prostředí. V tomto případě je 

třeba provést nápravná opatření, a to buď na místě kontroly – pokud je to 

možné a vhodné, nebo nejpozději po dokončení přepravy. Do kategorie rizik II 

patří například přeprava balených věcí v kontejneru, který není konstrukčně 

provozuschopný, vozidlo není vybaveno podle požadavků ADR nebo podle 

písemných pokynů a další. 

 Kategorie rizik III – pokud nedodržení příslušných předpisů představuje nízké 

riziko poranění osoby nebo poškození životního prostředí. Často pak není třeba 

nápravná opatření provést na místě, ale lze je provést později v podniku 

dopravce. Příkladem porušení je, že osvědčení o školení řidiče není ve vozidle, 

ale existuje důkaz, že ho řidič má [21]. 
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Graf 2 - Vývoj počtu závad dle rizikových kategorií v letech 2008 – 2011 [24] 

 

 

Obrázek 9 - Příklad nalezené závady při silniční kontrole [22] 
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4.1 SANKCE 

Řidičům může být uložena pokuta do výše až 5 000 Kč či zákaz činnosti od šesti 

měsíců do jednoho roku za porušení povinností spojených s předpisy pro přepravu 

nebezpečných věcí, přičemž zákaz činnosti nelze uložit v blokovém řízení [25]. 

Pokud řidič nemá při přepravě nebezpečných věcí řádné osvědčení o zvláštním školení 

řidiče, nezajistí označení vozidla, nemá vozidlo vybaveno povinnou výbavou, poruší zákaz 

nakládky a vykládky stanovených nebezpečných věcí na veřejně přístupných místech, 

přepravuje ve vozidle osoby způsobem odporujícím právním předpisům, poruší ustanovení o 

zastavení a stání vozidel a o dozoru nad vozidly při parkování nebo nedodrží trasu, pokud je 

předepsána, může mu být uložena pokuta až do 10 000 Kč, v blokovém řízení do 5 000 Kč 

[25]. 

Dopravci, příjemci nebo odesilateli může být uložena pokuta ministerstvem dopravy či 

dopravním úřadem až do výše 1 000 000 Kč, pokud nedodrží podmínky stanovené pro 

silniční dopravu nebezpečných věcí stanovené v zákoně o silniční dopravě [4]. 

 

Tabulka 2 - Vybrané blokové pokuty v souvislosti s přepravou nebezpečných věcí v 

letech 2008 – 2011 [24] 

Rok Celková vybraná suma [Kč] 

2008 148 000 

2009 128 500 

2010 52 600 

2011 176 200 
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5  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A PŘÍSTUPU FIREM 

K ADR 

Formou dotazníku byl zjišťován přístup firem k povinnostem vyplývajícím z dohody 

ADR. Za firmy dotazníky vyplňovali bezpečnostní poradci pro ADR, přičemž celkový počet 

vyplněných dotazníků je 8. První část dotazníku se zabývá organizací procesů spojených 

s přepravou nebezpečných věcí.  

Popsaná situace ve firmách vychází z odpovědí dotázaných bezpečnostních poradců. 

Z dotazníku vyplývá, že 6 z dotázaných bezpečnostních poradců pracují jako externí 

pracovníci, jeden jako externí a interní poradce a jeden jen jako poradce interní. Externí 

bezpečnostní poradci pracují pro různý počet firem, a to od několika firem (minimum 2 firmy) 

až po několik desítek (maximum 80 firem). Ve většině firem jsou dotazovaní poradci 

jedinými ustavenými bezpečnostními poradci pro přepravu nebezpečných věcí. 

Většina bezpečnostních poradců spolupracuje s firmami, pro které pracují jako 

bezpečnostní poradci pro ADR, i v jiných oblastech, nejčastěji je to nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami. 

Při vstupním auditu se bezpečnostní poradci zabývají komplexním zjištěním stavu 

v oblastech spojených s ADR ve firmě (jak doposud firma tuto problematiku řešila, jaká 

proběhla ve firmě školení osob, klasifikace přepravovaných věcí apod.), přičemž se zaměřují 

také na povinnosti, které firmě z přepravy nebezpečných věcí vyplývají. 

Hlavní nedostatky, které bezpečnostní poradci po provedení auditu nacházejí, se týkají 

především přepravních dokladů, školení ostatních osob podílejících se na přepravě a značení 

vozidel. 

Při zařazování jednotlivých položek dle ADR využívají dotázaní bezpečnostní poradci 

zejména bezpečnostní listy přepravovaných věcí, identifikační list nebezpečného odpadu 

popřípadě využívají některou z databází nebezpečných chemických látek. 

Školení účastníků přepravy nebezpečných věcí probíhá v naprosté většině firem 

pravidelně a jsou proškolovány všechny osoby zúčastněné v ADR, výjimečně se jedná o 

pravidelné školení pouze řidičů a ostatní osoby jsou proškoleny dle potřeby. Ve všech firmách 

provádí školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí (mimo řidičů) jmenovaný 

bezpečnostní poradce. 
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Bezpečnostní poradci ve firmách kontrolují, zda mají řidiči oprávnění pro přepravu 

ADR, a to kontrolou dokladů a osvědčení o školení řidiče. 

Ve většině případů jsou pravidelně zpracovávány roční zprávy o činnostech podniků 

týkající se přepravy nebezpečných věcí ve smyslu kapitoly 1.8.3 ADR a obsahují i popis 

konkrétních prováděných kontrol dodržování ustanovení ADR. 

Dotázaní bezpečnostní poradci pracují pro firmy s různým zaměřením, ale nejčastěji se 

jedná o hlavní účastníky přepravy nebezpečných látek – odesilatel, dopravce a příjemce. 

Nejčastěji jsou nebezpečné věci přepravovány v kusech, potom v cisternách a nakonec 

ve volně loženém stavu. Všechny firmy přepravují věci balené v kusech i v podlimitním 

množství. 

Povinné značení přepravních jednotek kontroluje ve většině firem vyškolený 

pracovník, pouze ve firmách, kde je interní bezpečnostní poradce je kontroluje on. Soulad 

povinné výbavy s písemnými pokyny nejčastěji kontroluje bezpečnostní poradce a řidič, 

ostatní osoby méně často. 

5.1 KONTOLA PROVÁDĚNÁ BEZPEČNOSTNÍMI PORADCI 

Druhá část dotazníku byla zaměřena na kontrolu povinností firmy vzhledem k  plnění 

povinností dohody ADR. 

Z vyplněných dotazníků vyplývá, že většina kontrol činností spojených s ADR je 

prováděna pravidelně. Většina firem má zavedeno řízené firmy v režimu ISO norem a 

u těchto firem je často vztaženo právě i na přepravu dle ADR. 

Ve všech firmách je prováděna vnitropodniková kontrola dodržování nařízení ADR a 

nejčastěji je realizována jmenovanými bezpečnostními poradci. 

Pokud je při kontrole zjištěna závada nebo nedodržení nařízení je vždy toto porušení 

zaznamenáno, jsou navržena nápravná opatření, která jsou posléze realizována. Pouze u 

poloviny firem pak za nedodržení nařízení hrozí sankce. 

U většiny firem byla v minulosti provedena kontrola v souvislosti s přepravou 

nebezpečných věcí, kontrolu prováděla Policie České republiky, Celní správa v několika 

případech v součinnosti s Odborem dopravy Krajského úřadu. 

V polovině případů byla při kontrole zjištěna závada, kde nejčastější závadou byly 

chyby v přepravních dokladech a ve značení dopravních jednotek. Sankce se pohybovaly 
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v částkách od 30 000,- Kč do 40 000,- Kč. Opatření, která byla přijata, byla školení řidiče či 

administrativní náprava. 

Pouze v jednom případě došlo v souvislosti s přepravou nebezpečných látek k havárii, 

jejíž příčinou byla technická závada na vozidle. Důsledkem nehody došlo k hmotné škodě na 

vozidle, k úniku převážené látky však nedošlo. 
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6  POSOUZENÍ VLIVU SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ - 

ROZHOVOR S ODBORNÍKEM 

V teorii můžeme nalézt řadu pravidel, jak při školeních postupovat a jak by měly 

probíhat zkoušky. Na to, jaké jsou poznatky z praxe, odpovídal vedoucí Akademie 

dopravního vzdělávání Dr. Ing. Jiřího Doška jedné z největších školicích organizací v České 

republice DEKRA Automobil a.s. 

1) Jak dlouho a v jakém rozsahu provádí společnost DEKRA školení v oblasti 

ADR? 

Společnost DEKRA školí v oblasti ADR od roku 1987, od přístupu České republiky 

k dohodě ADR. Dříve jsme byli Ústav silniční a městské dopravy. První kurz se uskutečnil 

v roce 1988 v Sokolově pod hlavičkou ministerstva dopravy. Vzhledem k tomu, že v roce 

1999 vznikla povinnost školit ostatní osoby zúčastněné na přepravě a manipulaci s 

nebezpečnými věcmi, začali jsme nabízet tato školení (dříve podle bodu 10 316, dnes podle 

bodu 1.3 ADR). Od 1. prosince 2002 vznikla povinnost školit bezpečnostní poradce ADR, 

čemuž jsme se přizpůsobili a také tato školení provádíme. V podstatě jsou nabízená školení 

vždy provázána s tím, jak vstupuje v platnost příslušná legislativa. 

2) Jsou stanovená kritéria, která musí splňovat zájemce (řidič, bezpečnostní 

poradce, …) o školení, kurz nebo je může teoreticky absolvovat kdokoli?  

Co se týká školení řidičů, tak to může absolvovat opravdu kdokoliv, zájemce nemusí 

mít dokonce ani řidičský průkaz. 

Aby zájemce mohl absolvovat po kurzu i zkoušku a stát se bezpečnostním poradcem, 

musí splnit určité požadavky, proto se dá říct, že by tyto požadavky měl splnit i před školením 

pro bezpečnostní poradce. Musí tedy mít středoškolské vzdělání s maturitou, musí být trestně 

bezúhonný. Před připuštěním ke zkoušce musí prokázat, že absolvoval kurz a musí zaplatit 

poplatek ve výši asi 1250,- korun. 

3) Nekoliduje dvouletá aktualizace příloh ADR a s pětiletým cyklem obnovovacích 

školení pro řidiče/bezpečnostní poradce? 

Záleží na úhlu pohledu, na první pohled samozřejmě koliduje. Na obnovovací školení 

musí jednou za 5 let a mezi tím mohou proběhnout 2, v některých případech i 3, novelizace. 

Ale povinností každého člověka je zákony a další předpisy, které potřebuje ke své práci, znát. 

Je mnoho oborů, kde nějaké obdobné školení absolvujete pouze jednou, a žádné obnovovací 

školení není vyžadováno. U přepravy a manipulace s nebezpečnými věcmi jsou rizika vyšší, 

proto jsou obnovovací školení v této oblasti nařízená.  
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Je určitě dobré, že obnovovací školení jsou alespoň po pěti letech, ačkoliv je pravda, 

že bych si tu periodu uměl představit i kratší. Osobně bych periodu obnovovacího školení 

sladil s novelizací ADR alespoň na 4, v ideálním případě na 2 roky. Vzhledem k tomu, že 

v tomto případě by bylo školení častější, bylo by asi vhodné uzpůsobit tomu i jeho rozsah.  

Po změně ADR vždy provádíme školení „ostatních osob“, protože často dochází 

k personálním změnám ve firmách a navíc je lepší, když si to pracovníci, kteří se podílí na 

přepravě nebezpečných věcí, zopakují. 

4) Stává se, že některý řidič ADR, přestože tuto profesi aktivně vykonává, nevyhoví 

při obnovovacím školení. Pokud ano, jaký je další postup, aby neztratil svoji 

kvalifikaci? 

Ano, stává se to pravidelně. Úspěšnost školení celkově (obnovovací školení a školení 

nových řidičů) je asi 80%. Řidič má na obnovení oprávnění bez dvou dnů rok, v posledním 

roce planosti si ho tedy může obnovovat kdykoliv a kolikrát chce, s tou podmínkou že 

poslední zkouška musí být nejpozději jeden den před skončením platnosti průkazu. Pravidlem 

je, že pokud řidič u zkoušky uspěje (kdykoliv v průběhu platnosti dosavadního oprávnění), 

obnova průkazu mu začne platit na následujících pět let, po skončení platnosti původního. 

U bezpečnostních poradců je praxe obdobná, v posledním roce platnosti mají 

absolvovat zkoušky na prodloužení osvědčení pro bezpečnostní poradce ADR. Úspěšnost u 

obnovovacích zkoušek je přibližně 50%. 

Pokud to v těchto stanovených termínech někdo nestihne, přijde o oprávnění pro 

přepravu nebezpečných věcí, popřípadě u bezpečnostních poradců ztratí oprávnění tuto 

profesi vykonávat. Může ale samozřejmě znovu absolvovat školení (pro nové 

řidiče/bezpečnostní poradce) a zkoušky a získat toto oprávnění znovu. 

5) Co v povinném obsahu školení chybí, co by bylo třeba zdůraznit nebo na co se 

naopak klade zbytečně velký důraz? 

Školení pro řidiče v podstatě obsahuje to, co řidiči ke své práci potřebují. Vždy záleží 

na školících organizacích, na co dají větší důraz. Ale obecně se dá říct, že tak jak je ta osnova 

postavená, tak to splňuje všechny potřebné znalosti, které řidiči potom potřebují pro svoji 

práci. Stejně to platí i pro školení bezpečnostních poradců. 

Školení jsou postavena tak, aby obsáhla všechno, ale samozřejmě, pokud někdo 

pracuje v oboru, může být zaměřen úzce na jednu oblast a asi by uvítal, aby se školení více 

zaměřovalo na tuto specializaci. Ale ke zkouškám je třeba, aby znali celou oblast a uměli 

odpovědět i na jiné otázky, než kterými se zabývají. 
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6) Je pro školení řidičů/bezpečnostních poradců charakteristický spíše aktivní nebo 

pasivní přístup účastníků kurzů? 

Bezpečnostní poradci jsou poměrně specifická skupina posluchačů. Jsou to lidé 

většinou s vysokoškolským vzděláním, lidé inteligentní, kteří většinou zastávají významné 

pozice v řízení podniku často v kombinaci s nějakou manažerskou pozicí. Jsou zvyklí se učit. 

Většinou zastávají aktivní přístup, ale je to hodně dílem i lektorů. Naši lektoři usilují o to, aby 

bezpečnostní poradci byli nuceni se na školeních aktivně podílet minimálně tím, že každý den 

dostanou domácí úkol, který je potom druhý den ráno probírán, a že po každé prezentaci 

následuje blok otázek. Navíc poslední den je opakovací a projíždí se vše, co bylo probráno – 

takže vlastně celá ADR. Bezpečnostní poradci píšou zkoušku nanečisto (dostanou podobné 

otázky, jaké by je mohly čekat při skutečné zkoušce), k problémovým tématům se s lektory 

vrací a ještě se probírají. 

Řidiči dostávají jeden cvičný test na konci druhého dne a celý třetí den řidiči mluví 

více než lektor. Lektor formou otázek prochází kompletně celé učivo, pokud se objeví nějaké 

problémové otázky, také se proberou a vysvětlí znovu. Řidiči jsou trochu pasivnější než 

bezpečnostní poradci, jsou více zvyklí poslouchat. 

Pokud bych měl hodnotit ukázněnost, tak bezpečnostní poradci jsou neukázněnější 

posluchači než řidiči. Ale to si často nesou z  funkcí, na kterých jsou ve svých zaměstnáních. 

Řidiči jsou více zvyklí poslouchat své nadřízené a plnit úkoly, které dostávají. Bezpečnostní 

poradci jsou zvyklí rozhodovat, jsou zvyklí hodně věcí ovlivňovat a věci řídit. Toto se potom 

také přenáší do školení. Někdy je horší učit bezpečnostní poradce, než řidiče. Na druhou 

stranu se u řidičů zase setkáváme s tím, že na školeních jen sedí a nechtějí mluvit, nechtějí 

spolupracovat, stydí se. Nedá se to tedy přímo takto jednoduše charakterizovat. 

Pokud bych to ale měl nějak shrnout, dá se říct, že obecně jsou bezpečnostní poradci 

na školeních aktivnější a řidiči zase ukázněnější. 

7) Přispělo by ke zvýšení úrovně dopravy ADR, kdyby byla možnost namátkového 

přezkoušení znalostí řidičů/bezpečnostních poradců (třeba alespoň tam, kde by 

kontrolní orgány zjistily nedostatky)? 

Moc si to neumím představit, ale mohlo by to být zajímavé. Bohužel tomuto by asi 

bránila ta skutečnost, že vozidlo může z řad dopravní policie kontrolovat v zásadě kdokoliv i 

bez předchozího vyškolení přímo na přepravu nebezpečných věcí. Navíc by kontroly musely 

mít nějaký přesný řád. Možná by nebylo špatné dát tato přezkoušení u řidičů do souvislosti 

například s vrácením (odebráním) řidičského oprávnění. 
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Každopádně si myslím, že některým bezpečnostním poradcům by namátková 

přezkoušení prospěla, zejména tam, jak už je i v otázce, kde byly zjištěny nějaké nedostatky 

nebo tam, kde opakovaně došlo k nějakým nehodám či problémům v oblasti přepravy 

nebezpečných věcí. 

Když tedy tuto otázku shrnu - ke zvýšení celkové úrovně by toto opatření nejspíš 

nepřispělo, ale bylo by vhodné při zvlášť závažných porušeních dohody ADR, což by ale bylo 

třeba přesně definovat. 

8) Bezpečnostní poradce pro ADR má možnost provádět školení osob podílejících se 

na přepravě nebezpečných věcí. Lze nějak kontrolovat úroveň těchto školení, 

případně jaká je odpovědnost bezpečnostního poradce za nekvalitní školení? 

Školení bezpečnostních poradců kontrolovat nelze, termíny těchto školení se nikam 

nehlásí, není ani stanovena jejich hodinová dotace. Pro tato školení je uvedena obecná 

formulace, že školená osoba má mít znalosti v rozsahu svých pracovních povinností ve vztahu 

k ADR. Musí ovšem existovat záznam o školení a tento záznam musí mít zaměstnavatel.  

Odpovědnost bezpečnostního poradce za nekvalitní školení je taková, jako u všech 

ostatních školení. Osoby, které absolvují školení bezpečnostního poradce, se budou jeho 

radami řídit. Pokud dojde k nějakému přestupku, porušení předpisů, k nějaké nehodě či úrazu 

a tito lidé budou schopni dokázat, že postupovali tak, jak jim radil bezpečnostní poradce 

(budou mít třeba schované jeho prezentace, jeho materiály, kde to má daný bezpečnostní 

poradce takto – špatně - uvedeno), bude odpovědný on. Oni si přece najímají bezpečnostního 

poradce proto, aby postupovali podle předpisů. To bychom se ale pak museli zabývat také 

otázkou prokazatelnosti a to by byla potom diskuze o něčem jiném. 

Podle našich informací z různých firem víme, že školení, které provádí bezpečnostní 

poradci, mají většinou rozsah 1 až 2 hodiny. My se snažíme dělat školení alespoň 4 hodinová, 

ačkoliv jsou i případy, kdy by se tato doba asi dala zkrátit. Pokud zaměstnanec ve firmě 

vykonává jen jednostranně zaměřené zaměstnání (např. nakládá pytle s jednou látkou na 

paletu a tu pak umístí na vozidlo), je možné ho proškolit za kratší dobu. 

9) Lze pozorovat během obnovovacích školení u řidičů/bezpečnostních poradců, 

v souvislosti se současným trendem zvyšujících se nároků na dodržování 

ustanovení Dohody ADR, zlepšování znalostí problematiky přepravy ADR nebo 

zůstává úroveň stejná? 

Mám pocit, že vzhledem k výsledkům zkoušek, je u bezpečnostních poradců úroveň 

spíš horší. Dříve, když vznikla povinnost školit bezpečnostní poradce, se na školení hlásili 

lidé, kteří o tuto problematiku měli opravdový zájem. Nyní se k tomu dostávají i lidé, kteří se 



43 

touto problematikou dosud hlouběji nezabývali a nemají k ní žádný vztah. Nyní často musí, 

vzhledem ke své pracovní náplni, tato školení absolvovat lidé, kteří se zabývají například 

bezpečností a ochranou zdraví při práci. 

Z poradců, kteří tuto činnost opravdu vykonávají a věnují se této problematice na 

100%, je asi 1/10 tak připravena, že je schopna jít na zkoušku i bez předchozího 

obnovovacího školení a úspěšně ji složit. 9/10 těchto poradců je často nějak zaměřena – 

věnuje se firmám s určitým způsobem přepravy atp. – a nepostihne všechno. U těchto poradců 

je potom obnovovací školení více než vhodné a to stejné platí i pro bezpečnostní poradce, 

kteří se přepravou nebezpečných věcí zabývají spíš okrajově. 

U řidičů je to v posledních letech poměrně konstantní. U obou skupin se ale dá říci, že 

se najdou případy, kdy člověk, který se tomu věnuje 5 let (po dobu trvání oprávnění) nabude 

dojmu, že danou problematiku už zná a zkoušku pak podcení. 

10) Sledujete úspěšnost řidičů/bezpečnostních poradců u zkoušky?  

Ano, sledujeme. U bezpečnostních poradců jsme měli za posledních několik let 

největší úspěšnost ze všech školicích organizací. U řidičů jsou na tom všechny školicí 

organizace přibližně stejně, pohybuje se to kolem 80%. 

11) Jaké okruhy otázek jsou pro řidiče/bezpečnostní poradce nejsložitější? V jakých 

nejčastěji chybují? 

U řidičů jsou to většinou otázky týkající se omezeného, podlimitního, vyňatého 

množství. U bezpečnostních poradců je dost zásadní klasifikace v případových studiích. 

Pokud člověk na začátku špatně látky klasifikuje, tak už je i celá případová studie špatně. 

12) Nabízíte dodatečné vzdělávání kromě školení řidičů a bezpečnostních poradců? 

Nabízíme řadu dalších školení, navíc každoročně na podzim děláme konferenci pro 

bezpečnostní poradce v oblasti nebezpečných věcí. V Praze máme účast asi 120 až 150 lidí, 

v Brně to bývá 40 až 50 lidí. Na této konferenci bývá přibližně osm příspěvků a trvá jeden 

den. 

Pokud u nás řidič nebo bezpečností poradce absolvoval školení a neuspěje u zkoušky, 

může toto školení zdarma opakovat tak dlouho, dokud zkoušku nesloží. 

Dále poskytujeme individuální konzultace, doškolení či poradenství. 

13) Je časový rozsah školení dostatečný? Bylo by z Vašeho pohledu vhodné zvýšit 

rozsah školení legislativně? 
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Myslím si, že je dostatečný i pro bezpečnostní poradce i pro řidiče. Nicméně u 

bezpečnostních poradců je potřeba vědět, že je to trošku jiný typ školení než u řidičů. 

Řidič, když přijde na kurz, tak mu opravdu stačí to, co se na kurzu probere a je po 

posledním dni schopen testy zvládnout. U bezpečnostních poradců to nestačí, látky je tam 

tolik, že si to musí doma zopakovat a musí do jisté míry zapojit samostudium. Na kurzech se 

sice projde všechno, ale problematika je tak rozsáhlá, že bez opakování ji není možné 

obsáhnout. 

Pro řidiče bych doporučoval oddělit zkoušky základního kurzu a zkoušky „cisternářů". 

Nenechal bych pořádat dohromady školení a zkoušky pro základní kurz a pro cisternovou 

přepravu. Základní kurz bych nechal tak jak je, což je tedy dva a půl dne, ale k tomu bych dal 

na jeden a půl dne cisterny - úplně samostatně. Současná organizace nedovoluje problematiku 

cisteren probrat tak, jak by bylo vhodné. 

6.1 DOPORUČENÍ PLYNOUCÍ Z ROZHOVORU 

Vzhledem k aktuálnosti a nezkreslení poskytnutých informací byl rozhovor 

s odborníkem zachován v podobě, v jaké vznikl. Otázky byly vytvořeny tak, aby teoretické 

poznatky a vyvozované závěry mohly být potvrzeny nebo vyvráceny odborníkem z praxe. 

Odborník v rozhovoru potvrdil, že by bylo vhodné sjednotit dobu obnovovacích 

školení s novelizací mezinárodní dohodě ADR. Nicméně, jak správně poznamenal, bylo by 

potom zapotřebí systém školení upravit. Tato a následující otázka, zabývající se úspěšností při 

obnovovacích školeních, směřovala k tomu, že 5 let je poměrně dlouhá doba, kdy zvláště lidé, 

kteří se nevěnují problematice přepravy nebezpečných věcí pravidelně, mohou mnohé 

zapomenout, přičemž ale stále mají oprávnění převážet nebezpečné věci či poskytovat 

poradenství z pozice bezpečnostního poradce pro ADR. Úspěšnost bezpečnostních poradců 

při obnovovacích kurzů tuto domněnku pouze potvrzuje. 

Co je zatím nedostatečně řešeno, je dohled nad školením, které provádějí bezpečnostní 

poradci. Stanovený rozsah je pouze dle pracovních povinností pracovníků, není stanovena 

žádná forma zkoušky po absolvování školení. Ačkoliv bezpečnostní poradci školí pouze 

osoby podílející se na přepravě nebezpečných věcí, není tato problematika zdaleka nijak méně 

závažná. Bylo by proto vhodné, postihnout i tuto oblast a ustanovit pro ni přesnější pravidla. 
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7  HAVÁRIE SPOJENÉ S PŘEPRAVOU NEBEZPEČNÝCH 

VĚCÍ 

I přes preventivní opatření a kontroly spojené s přepravou nebezpečných věcí dochází 

stále k haváriím. Tyto havárie mohou být o to nebezpečnější, pokud při nich dojde k úniku 

nebezpečných látek, jelikož v takovém případě nejsou ohroženi jen účastníci silničního 

provozu, ale může být ohroženy životy a zdraví osob, zvířat a životní prostředí v širším okolí. 

V následující tabulce je uveden souhrn dopravních nehod spojených s přepravou 

nebezpečných věcí a počet úniků nebezpečných látek při těchto nehodách. 

 

Obrázek 10 - Příklad dopravní nehody spojené s přepravou nebezpečných věcí [26] 
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Tabulka 3 – Počet dopravních nehod při přepravě nebezpečných věcí a úniků 

nebezpečných látek při těchto nehodách [26] 

 
Počet dopravních nehod Počet úniků přepravovaných nebezpečných věcí 

Rok pevné kapalné plynné celkem pevné kapalné plynné celkem 

2003 81 114 16 211 17 3 7 27 

2004 12 143 16 171 4 1 10 15 

2005 31 160 15 208 11 3 14 28 

2006 12 143 25 181 9 0 5 14 

2007 17 128 24 171 12 1 9 22 

2008 24 123 17 165 7 0 5 12 

2009 5 71 14 90 3 1 5 9 

2010 7 73 18 99 6 1 4 11 

2011 12 77 14 103 9 0 3 12 

 

Pro názornost jsou data z tabulky vynesená do grafů, ve kterých je znázorněn výskyt 

dopravních nehod při přepravě dle ADR a úniků nebezpečných látek při těchto nehodách 

v jednotlivých letech a poté souhrn za celé sledované období, ze kterého vyplývá, že 

nejčastěji havarovaly vozy převážející kapalné nebezpečné látky, ale k únikům nebezpečných 

látek došlo v nejvíce případech u látek pevných. 
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Graf 3 - Počet dopravních nehod při přepravě nebezpečných látek 

 

 

Graf 4 - Počet úniků nebezpečných látek při dopravních nehodách 
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Graf 5 - Souhrn dopravních nehod při přepravě nebezpečných věcí 2003 – 2011 

 

 

Graf 6 - Souhrn úniků nebezpečných látek při dopravních nehodách 2003 - 2011 
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7.1 ZAVINĚNÍ A PŘÍČINY DOPRAVNÍCH NEHOD 

Aby bylo možné navrhnout vhodná preventivní opatření, je třeba zjistit, kdo zavinil 

dopravní nehodu a jaká byla její hlavní příčina. Z informací poskytnutých ředitelstvím služby 

dopravní policie Policejního prezidia České republiky o dopravních nehodách spojených 

s přepravou nebezpečných věcí [26] sestavené grafy jasně ukazují, že jak v jednotlivých 

letech, tak v celkovém souhrnu tyto dopravní nehody zavinili řidiči. 

U grafu č. 7 s procentuálním zastoupením zavinění nehod je upraveno měřítko, aby 

byla patrná i ostatní zavinění dopravních nehod, nejenom ta, která jsou zaviněna řidiči. 

Grafy č. 9 a 10 zobrazují hlavní příčiny dopravních nehod a je z nich patrné, že 

nejčastější příčinou dopravních nehod spojených s přepravou dle dohody ADR v posledních 9 

letech bylo to, že se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, další nejčastější příčiny byly 

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem a nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. 

 

 

Graf 7 – Zavinění dopravních nehod - procentuální zastoupení v jednotlivých letech 
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Graf 8 - Četnost jednotlivých zavinění v letech 2003 - 2011 

 

Graf 9 - Hlavní příčiny nehod - procentuální zastoupení v jednotlivých letech  
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Graf 10 - Nejčetnější příčiny nehod v letech 2003 – 2011 
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Graf 11 - Srovnání počtu závad při kontrolách spojených s přepravou nebezpečných 

věcí v Rakousku a České republice 
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Graf 12 - Srovnání počtu dopravních nehod spojených s přepravou nebezpečných věcí 

v Rakousku a České republice 

Na první pohled ze srovnání Rakouska a České republiky můžeme usuzovat, že proti 
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ekologii, je nepravděpodobné, že by vozidla přepravující nebezpečné věci nebyla 

podrobována kontrolám. 
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Z tabulky č. 4 vyplývá, že roční silniční nákladní přeprava nebezpečných věcí byla 

v letech 2004 až 2006 vyšší, což bylo to také období, kdy v České republice byl počet 

dopravních nehod spojených s přepravou nebezpečných věcí nejvyšší. V dalších letech se 

přepravované množství v obou státech téměř vyrovnalo, a ačkoliv se počet nehod v České 

republice postupně snižoval, zdaleka se nesnížil na úroveň Rakouska. Proto zde neplatí, že by 

přepravované množství znamenalo více dopravních nehod. 

Vzhledem k tomu, že nebyla odhalena spojitost mezi přepravovaným množstvím a 

dopravními nehodami či zjištěnými závadami, lze předpokládat, že řidiči v Rakousku řídí 

opatrněji a zřejmě lépe připraví i vozidla a další náležitosti, které potřebují při přepravě 

nebezpečných věcí. Je tedy možné, že v Rakousku jsou za porušení nařízení dohody ADR 

vyšší sankce a nevyplatí se více dostat pokutu než zavést preventivní opatření. 
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8  DISKUSE 

Cílem této práce byla analýza bezpečnostních opatření, analýza vlivu systému 

vzdělávání a kontroly na zvyšování bezpečnosti. 

Pro provedení analýz bylo využito dotazníku, který měl přinést poznatky o současném 

stavu firem, preventivních opatřeních, které provádí a o jejich dodržování. 

Ačkoli bylo obesláno více respondentů, vyplněných dotazníků se vrátilo 8. Pro 

statistické vyhodnocení by to bylo málo, ale vzhledem k tomu, že řada bezpečnostních 

poradců, kteří dotazníky vyplňovali, pracuje pro více firem (v průměru 30 – 40 firem) a 

k tomu, že dotazník měl posloužit spíš jako vhled do praxe, je pro tento účel dostačující. 

Z dotazníků tedy vyplynulo, že když bezpečností poradci přijdou do firmy, provedou 

celkovou analýzu firmy – vzhledem k dodržování dohody ADR. Při vstupní kontrole se pak 

nejčastěji setkávají s nedostatky v přepravních dokladech, školeních ostatních osob 

podílejících se na přepravě a ve značení vozidel. 

Ačkoliv bezpečnostní poradci sami narazili na tyto nedostatky, pokud došlo ke 

kontrole některé z firem dotázaných bezpečnostních poradců státními orgány, byly to právě 

nedostatky ve značení vozidel a v dokladech, které kontrolní orgány odhalili. 

Proto z vyhodnocení dotazníku jasně plyne, že je třeba důsledněji kontrolovat tyto 

rizikové oblasti, motivovat a upozorňovat zaměstnance, aby sami dohlíželi, zda vozidlo, které 

má přepravovat nebezpečné věci, splňuje veškeré povinnosti, které musí dle dohody ADR, 

popřípadě české legislativy. Vzhledem k tomu, že pouze v polovině dotázaných firem hrozí za 

nedodržení nařízení zaměstnanci nějaký postih, bylo by asi vhodné, aby tuto problematiku 

firmy zapracovali do svých vnitřních řádů. Nedbalost při vypravování vozidel pro ADR 

nemusí být nutně hlavní příčinou nedodržení stanovených povinností. Důvodem může být 

nedostatečné vzdělání, na nějž se vztahuje další část této práce. 

Pro co nejlepší analýzu byl jako výzkumná metoda zvolen rozhovor s odborníkem. 

V tomto případě to byl odborník opravdu povolaný, protože odborník, s kterým byl 

uskutečněn Dr. Ing. Jiří Došek je Vedoucí akademie dopravního vzdělávání ve společnosti 

DEKRA Automobil a.s., která se (mimo jiné) zabývá pořádáním školení jak pro řidiče, tak 

pro bezpečnostní poradce pro ADR. 

Rozhovor potvrdil rozkol mezi obnovovacími školeními a aktualizacemi dohody 

ADR. Obnovovací školení, po kterém je třeba vykonat zkoušku je jednou za 5 let, ale nová 
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verze příloh A a B k dohodě ADR je vydávána jednou za 2 roky. Proto by bylo vhodné 

intervaly obnovovacích školení zkrátit a přizpůsobit je aktualizacím dohody ADR. Ačkoliv by 

to zřejmě přineslo určité komplikace, přispělo by to k tomu, že by absolventi znali nové 

předpisy a připomněli by si vědomosti, které už jednou slyšeli. Argumentem pro častější 

obnovovací školení je také to, že úspěšnost při vykonávání obnovovacích testů není nijak 

závratná a navíc by se tímto způsobem v podstatě realizovala kontrola znalostí 

bezpečnostního poradce. 

Přestože ze statistik Policie České republiky  vyplývá, že kontroly vozidel přepravující 

nebezpečné látky jsou častější, stále je řada firem, které povinnosti dané ADR nedodržují. 

Naštěstí podíl nejnebezpečnějších pochybení není příliš velký. Ke zlepšení v této oblasti by 

zajisté přispěly ještě častější a důslednější kontroly, což je ale závislé na finančních 

prostředcích státních orgánů a toto řešení tedy nemusí být úplně reálné. Lepším řešením by 

tedy mohlo být odstupňovat sankce třeba podle kategorií rizik a navýšit je – tím by se také 

eliminovalo jednání firem, které záměrně dohodu ADR nedodržují a spoléhají se na to, že 

sankce pro ně bude méně náročná než zavedení preventivních opatření. 

Zpracování statistik Policie České republiky také odhalilo, že při nehodách automobilů 

převážejících nebezpečné látky za posledních 9 let nejčastěji došlo k úniku pevných látek, 

ačkoli nejčastěji havarovala vozidla převážející kapalné látky. 

Nejzajímavějším zjištěním však bylo, že tyto dopravní nehody zavinili v drtivé většině 

řidiči. Ze statistik bylo vybráno 5 nejčastějších příčin nehody za každý rok a za nich tedy 

vyplynulo nejčastějších 10 příčin nehody v letech 2003 až 2011. Nejčastější příčinou nehody 

bylo to, že řidič se plně nevěnoval řízení vozidla, poté nedodržení bezpečné vzdálenosti za 

vozidlem a nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. Z toho je jasné, že hlavní roli při 

nehodách má i v této oblasti lidský faktor. Proto je více než nutné dbát všech předpisů 

týkajících se bezpečnosti práce, speciálně u řidičů dodržovat doby řízení, bezpečnostní 

přestávky a doby odpočinku. Také je zapotřebí, aby se řidiči dále zdokonalovali a účastnili se 

různých školení – nejen v oblasti přepravy nebezpečných látek. 
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9  ZÁVĚR 

Bezpečnostní poradci, kteří vyplnili dotazník pro tuto diplomovou práci, uvedli, že 

nejčastějšími pochybeními při vstupních auditech jsou nedostatky ve značení vozidel a 

v povinných dokumentech. Z toho by se dalo vyvozovat, že se na tyto nedostatky zaměří a 

v těchto oblastech nedostatky eliminují. Nicméně v další části dotazníku, kde uváděli, zda a za 

co byla firmám udělena sankce, to byly právě tyto oblasti, kde kontrolní orgány zjistily 

nedostatky. 

Byly zkoumány také dopravní nehody spojené s přepravou nebezpečných věcí.  

Ze statistik poskytnutých ředitelstvím služby dopravní policie Policejního prezidia České 

republiky vyplynulo, že většinu havárií zavinili řidiči a nejčastější příčinou nehody bylo to, že 

se řidič plně nevěnoval jízdě. 

Ať uvážíme nedostatky v plnění náležitostí mezinárodní dohody ADR, či zavinění 

havárií, zjišťujeme, že spojovacím prvkem obou poznatků je lidská chyba. Proto je třeba se na 

to zaměřit právě na řešení tohoto problému. Jedním z možných řešení je klást větší důraz na 

kvalifikaci pracovníků.  

Dostatečnou kvalifikaci pracovníkům může poskytnout odborné školení a pravidelné 

obnovování jejich znalostí. Ačkoliv dle dohody ADR jsou obnovovací školení povinná jednou 

za 5 let, bylo by více než vhodné školit v kratších intervalech, než ukládá tato dohoda, a to 

z důvodu novelizací příloh A a B dohody ADR, ale také dalších předpisů. U bezpečnostních 

poradců se předpokládá, že pro vykonávání své práce musí sledovat vývoj těchto 

legislativních dokumentů, aby byli schopni kvalifikovaně radit firmám při nakládání 

s nebezpečnými věcmi. 

K eliminaci chyb způsobených řidiči může pomoci správný výběr řidiče, který bude 

umět manipulovat s vozidlem a který bude v dobré zdravotní kondici. Dále je třeba trvat na 

tom, aby řidiči dodržovali povinné bezpečnostní přestávky. Je také třeba poskytnout řidičům 

vozidlo v dobrém technickém stavu a řidiči by sami měli před započetím jízdy kontrolovat 

vozidlo, které mají řídit. 

Pokud bezpečnost života a zdraví osob, ochrana životního prostředí a majetku není 

dostatečnou motivací pro účastníky přepravy nebezpečných věcí, je třeba, aby byla jejich 

pochybení odhalena při kontrolách a tato pochybení sankcionována. Pokud budou sankce 

několikanásobně vyšší, než aplikace bezpečnostních opatření, budou všichni, kteří se zabývají 

přepravou nebezpečných věcí, nuceni zvýšit bezpečnost ve svých provozovnách. 
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