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ABSTRAKT 
Práce se nejdříve zaměřuje na statický popis stavu silniční a železniční sítě v Brně a 
Jihomoravském kraji. Dále se soustřeďuje především na statistiku nehodovosti, intenzity 
dopravy a přepravních proudů. V analytické části vytipuje z dostupných statistických dat a stavu 
komunikací časté úseky nehodovosti, nebezpečná místa a nejvyužívanější přepravní trasy 
nákladů nebezpečných chemických látek a přípravků. Zhodnotí ohrožení pro obyvatele a životní 
prostředí.               

KLÍČOVÁ SLOVA 
Nehoda, riziko, silnice, trať, nebezpečí, obyvatelstvo, křižovatka  
 
 
 

ABSTRACT 
At first, the work focuses on the statical description of the condition of the highway and railway 
system in Brno and the South Moravian region. Above all, it focuses on the statistics of the 
accident frequency, the intensity of transportation and the trucking traffic flows. In its analytical 
parts, it computes, from the available statical datas and the condition of highways, frequent 
sections of the accident frequency, dangerous places and the most used routes of the freights of 
dangerous chemical substances and detergents. The work evaluates the jeopardy for the 
inhabitants and the environment.  

KEY WORDS 
Accident frequency, hazard, road, track, danger, population, crossroad 
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ÚVOD 
V první kapitole jsem popsal silniční a železniční sítě v  Brně a Jihomoravském kraji. V Brně 
jsem dopravu rozdělil na tranzitní, vnitřní a Velký městský okruh. Druhá část se zabývá 
statistickými údaji především o intenzitě dopravy a nehodovosti. Data zpracovávám v diskuzi. 
Následující část se věnuje rizikovým objektům v Brně, předpokládatelným haváriím a řešením 
havarijní situace. Závěry spojené s polohou, charakterem, rizikovostí objektů a dopravou jsou 
opět řešeny v diskuzi.       
V diskuzi jsou tedy vyhodnoceny nejrizikovější úseky dopravních komunikací z hlediska 
pravděpodobnosti havárie nákladu nebezpečných chemických látek.  Dále jsou vytipována 
nejnebezpečnější místa a diskutován možný vliv havárie na obyvatelstvo a životní prostředí. 
V závěru jsem se pokusil stručně vystihnout nejrizikovější místa. Práci doplňují kapitoly o 
dokumentech upravujících přepravní podmínky nebezpečných látek a o záchranných složkách. 
V práci jsem často vycházel z vlastních myšlenek a osobních zkušeností s dopravou.     
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POPIS SILNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ SÍTE V BRNĚ A JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

Silniční sít 

Brno 
Tranzitní trasy v Brně 
Systém tranzitní dopravy města Brna tvoří ve směru východ – západ dálnice D1.  V jižním směru 
je tranzit realizován dálnicí D 2 na Bratislavu a rychlostní silnicí R 52 na Vídeň. Na sever je již 
dlouho plánovaná rychlostní silnice R 43 na Svitavy. Silnice R 43 někdy bude součástí 
mezinárodní silnice E 461 spojující Svitavy – Brno – Vídeň a spojnicí mezi R 35 a D 1. R 43  za 
začala částečně stavět již za druhé světové války jako součást systému říšských dálnic spojující 
Vídeň a Wroclaw. Dnes je situace kolem R 43 ve fázi plánování. V územním plánu města Brna 
z 1994 je R 43 schválena v tzv. „Bystrcké variantě“. Tato skutečnost se potýká s velkým 
odporem občanských iniciativ. Financování projektu není dořešeno, přepokládaný termín 
výstavby je v letech 2013 – 2016.  
Je tedy jasné, že dnes Brno nemá přímé spojení ve směru sever – jich. Proto musí tranzitní 
doprava směřující na sever po R 43 na Svitavy využívat Velký městský okruh (VMO). Pro 
vozidla jedoucí z dálnice D 1 od Prahy na Olomouc, z rychlostní silnice R 52 i pro vozidla 
z dálnice D 2 je pravděpodobně nejsnadnější  použít Exit 190 Brno – západ. Vozidla pokračují 
po Pražské radiále (ulice Bítešská – Pisárecký tunel) ke křižovatce s ulicí Hlinky. VMO využívají 
ke křižovatce ulic Žabovřeská a Hradecká, kde mimoúrovňově najedou na ulici Hradeckou. Ulice 
Hradecká je čtyřproudá komunikace, úrovňová křižovatka je pouze jedna a to s ulicí 
Královopolskou, je naplánována rekonstrukce i této křižovatky. Hradecká za městem plynule 
přechází v R43. Výše uvedené trasa je dnes komplikována stavbou Dobrovského tunelu.        
Vozidla jedoucí po D 1 v opačném směru od Olomouce na Prahu mířící na R 43 mohou využít 
Exit 203 Brno – Východ. Pokračují po Ostravské radiále, která se napojuje na VMO. Dále jedou 
po VMO, přes Husovický tunel ke křižovatce s ulicí Sportovní, která ústí na ulici Hradeckou. Tuto 
možnost mohou využít i vozidla jedoucí na R 43 z dálnice D 2. Využijí Exit 196 Brno – jich, 
pokračují po ulicích Kaštanová – Hněvkovského – Černovická na VMO. Trasy jsou platné i pro 
dopravu mířící opačným směrem. Výše uvedená východní tranzitní trasa má jednu zásadní 
nevýhodu. Problém spočívá v železničním mostu přes ulici Svatoplukova. Most má velmi malou 
podjezdnou výšku, problém je vyřešen úzkým podjezdem při pravé straně ulice z pohledu na 
sever.  Vyšší nákladní automobily tedy musí vyjet a zase najet na silnici. Ještě složitější to mají 
nákladní vozidla jedoucí v opačném směru, které musejí dvakrát zcela zastavit provoz zpravidla 
v obou směrech. Toto řešení sebou nese nemalá rizika pro plynulost a samozřejmě bezpečnost 
dopravy. Tato trasa je také ve srovnání s první variantou výrazně více využívána vnitřní 
dopravou. Další aspekt je mnohem vyšší počet úrovňových křižovatek a v dopravní špičce jistě i 
delší průjezdný čas. Proto je snad  lepší použít Exit 190 a pokračovat po výše uvedené trase. Na 
druhé straně je trasa z Exitu 190 v součastné době značně komplikována výstavbou tunelu. 
Jedná se však o stav dočasný.   
           
Napojení Brna (VMO) na dálnice D1, D2 a silnice R 52, R 43 – tranzitně významné křižovatky                 
Exit 190 Brno – západ zajišťuje dopravní spojení dálnice a západní části Brna. Pro dobré a 
jednoduché spojení s VMO Pražskou radiálou je především vhodný pro tranzitní dopravu mířící 
z dálnice D1 na Svitavy a naopak. Také je výhodný pro obsluhu severních brněnských 
městských částí. V těsné blízkosti exitu je hustě osídlená městská část Starý Lískovec.  
Exit 194 Brno – centrum je mimo spojení s centem a VMO  ulicemi Vídeňská a Heršpická 
významnou křižovatkou pro dopravu směřující na jich po silnici R 52 na Vídeň nebo naopak pro 
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vozidla jedoucí na D 1, R 43 z R 52. V blízkosti exitu se nacházejí spíše průmyslové a 
kancelářské objekty. 
Exit 196 Brno – jih je křižovatka dálnic D1 a D2. Zcela nevhodný není ani pro spojení s centrem 
ani pro tranzit směřující na sever nebo jich po VMO. Průjezd je možný po ulicích Hněvkovského 
– Černovická a dále po městském okruhu. V budoucnu se zde plánuje napojení Bratislavské 
radiály, která by přímo spojovala exit a VMO. Vedle exitu je obchodní centrum, jinak je výstavba 
omezena průmyslovými objekty.  
Exit 201 Brno – Slatina je významný pro jihovýchod města. Exit zajišťuje napojení nedalekého 
letiště Brno – Tuřany a také průmyslové zóny Černovické terasy na dálniční síť. V blízkosti exitu 
jsou zase spíše průmyslové a kancelářské objekty. 
Exit 203 Brno – Východ je vhodný pro dopravu od Olomouce směřující na východ Brna. S VMO 
je spojen Ostravskou radiálou (ulice Ostravská) Pro tranzit jedoucí na sever je také dobře 
využitelný. Vedle exitu se rozkládá obec Bedřichovice. 
Exit 3 Chrlice na dálnici D 2 leží cca 3 km jižně od exitu 196 Brno – jich. Spojuje silnici R 52 a 
jižní části města s D 2. 
 
Velký městský okruh města Brna                   
Páteřní dopravní systém Brna má tvořit Velký městský okruh (VMO). Problematiku VMO v Brně 
můžeme rozdělit na stav součastný a stav plánovaný, který je usilovně budován. Dále je 
smysluplné rozdělení na severní a jižní polokruh. Celková délka plánovaného VMO je 22 km. 
V provozu je 7 km, k únoru 2008 je ve stavbě 1,8 km a v přípravě 10,9 km. Severní polokruh 
začíná v roce 2007 dokončenou přestavbou křižovatky Hlinky na mimoúrovňovou (MÚK). 
Křižovatka spojuje VMO a Pražskou radiálu  Pisáreckým tunelem.  Trasa VMO pokračuje na 
sever po ulici Žabovřeské dvouproudou obousměrnou vozovkou. Protože je trasa ohraničena 
z jedné stany řekou Svratkou, z druhé strany tramvajovým kolejištěm, bude stavební realizace 
obtížnější. Stále je ve hře více variant, stavba je plánovaná v letech 2011 – 2014.  
Následující úsek VMO Žabovřeská – Hradecká byl postaven na přelomu 80. a 90. let. Vozovka 
má tři pruhy v každém směru. V případě přestavby předcházející části VMO Žabovřeská je 
nutné rovněž přestavět MÚK s Kníničskou radiálu. 
Ulice Žabovřeská končí MÚK s další významnou brněnskou komunikací – ulicí Hradeckou. Zde 
začala v únoru 2008 ražba dvou tubusů Dobrovského tunelu. Dobrovského tunel velmi odlehčí 
centru města především ulicím Kotlářská, Pionýrská, Úvoz, Reissigova, Veveří, Mendlovo 
náměstí. V součastné době není tento úsek severního polokruhu mezi ulicemi Žabovřeská a 
Porgresova nijak řešen. Předpokládaný termín dokončení tunelů je říjen 2011. 
Na stavbu tunelů navazuje stavba MÚK Dobrovského – Svitavská radiála. Křižovatka bude 
spojovat Dobrovského tunel, Svitavou radiálu, ulici Sportovní a následující již postavené části 
VMO Lesnická a Kohoutova (Husovický tunel). Realizace je plánována v období březen 2009 až 
říjen 2012. 
Trasa VMO pokračuje po čtyřproudé komunikaci částmi VMO Lesnická a Kohoutova k Tomkovu 
náměstí. Práce začaly stavbou tunelu 1996 až 1999, pokračovaly stavbami VMO Lesnická a 
Kohoutova v letech 1999 až 2002.  
Na Husovický tunel navazuje dnes úrovňová křižovatka Tomkovo náměstí. Rekonstrukce na 
MÚK je plánovaná na březen 2010 až říjen 2012. 
Poslední v dohledné době naplánovanou částí VMO je část VMO Rokytova, která navazuje na 
přemostění Tomkova náměstí. Vozovka povede nad řekou Svitavou, ulicí Karlovou, 
Maloměřickým nádražím, nad ulicí Kulkovou ke křižovatce s ulicí Rokytova. Stavba je plánována 
v období březen 2011 až říjen 2014.  
Úsek navazují na část VMO Rokytova by měl být veden mezi ulicemi Rokytova – Jedovnická 
tunelem pod městskou částí Vinohrady, dále je plánováno napojení na ulici Ostravskou. 
V součastné době je provoz od Tomkova náměstí veden po ulicích Provazníkova – 
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Svatoplukova – Gajdošova – Otakara Ševčíka. Úsek měří 3 km s 5 úrovňovými křižovatkami, 
vozovka má 4 pruhy a končí MÚK s ulicí Ostravskou. Křižovatkou ulice Otakara Ševčíka a 
Ostravskou radiálou končí severní část VMO.  
Jižní polokruh VMO je v součastné době realizován po ulicích  Ostravská – Olomoucká – 
Zvonařka – Opuštěná – Poříčí – Bauerova – křižovatka Hlinky. Úsek měří cca 7 km s 11 
úrovňovými křižovatkami, vozovka má 4 pruhy. Tato trasa je dnes značně nevyhovující, do jisté 
míry přebírá úlohu městského okruhu, především v době dopravní špičky,  dálnice D 1.  
Nová podoba jižního polokruhu bude začínat na společné MÚK ulic Jedovnická, Černovická a 
Ostravská. Provoz bude veden po Černovické ve stávající podobě do městské části Komárov. 
Za mostem přes řeku Svitavu bude nová křižovatka s plánovanou Bratislavskou radiálou. Dále 
po přemostění Svratky a vlakového kolejiště se trasa napojí v prostoru křižovatky ulic Jihlavská, 
Heršpická na ulici Jihlavskou, která se za nemocnicí napojuje na Pražskou radiálu ústící na 
křižovatku Hlinky. Realizace těchto staveb je plánovaná nejdříve na léta 2013 – 2018. Na období 
2020 – 2025 je naplánován tunel pod Červeným kopcem mezi výstavištěm a Jihlavskou.  
Důležité ulice (radiály) vycházející z VMO z hlediska tranzitu jsou: na sever Hradecká, 
Sportovní, na jih Vídeňská, Heršpická, na východ Ostravská, na jihozápad Bítešská, na západ 
Kníničská.   
Shrnutí trasy součastného VMO: VMO Hlinky – Žabovřeská – VMO Lesnická – VMO Kohutova 
(Husovický tunel) – Tomkovo náměstí – Provazníkova – Svatoplukova – Gajdošova – Otakara 
Ševčíka – Ostravská – Hladíkova – Zvonařka – Opuštěná – Poříčí – Bauerova – VMO Hlinky.  
Součastná trasa je již značně nevyhovující, v době dopravní špičky se tvoří kolony prakticky po 
celé trase jižního polokruhu. Kritické body severního polokruhu je vyústění z MÚK Hlinky na 
Žabovřeskou, Tomkovo náměstí, Provazníkova, Svatoplukova.      
Podrobnější popis VMO je uveden[16 13] 
 

 
Obr. 1: Velký městský okruh 
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Vnitřní dopravní systém v Brně 
Vnitřní komunikace jsou zpravidla lokálního významu a tranzitním provozem by neměly být 
výrazně ovlivněny. V Brně to bohužel zcela neplatí, protože VMO není dokončen.  Páteří 
dopravy v centru je tzv. Malý městský okruh (MMO). MMO tvoří uzavřený okruh ulic kolem 
historického jádra. V historickém centru je doprava většinou již velmi regulována.  
Trasa okruhu začíná na Moravském náměstí – Koliště – Dornych – Úzká – Husova – 
Komenského náměstí – Žerotínovo náměstí – Moravské náměstí. Situaci lze zjednodušit, že 
z MMO hvězdicovitě vybíhají hlavní ulice a napojují se na VMO. 
Hlavní dopravní tepnou směřující z centra na sever do městských částí Ponava, Královo pole, 
Řečkovice, aj. jsou ulice Lidická – Štefánikova – Palackého třída – Kuřimská – Bánskobystrická 
– Terezy Novákové – Žilkova – Černohorská a dále ven z města směr Kuřim. Jedná se o 
dvouproudou obousměrnou komunikaci s tramvajovým pásem uprostřed. Na trase se nachází 5 
významných křižovatek, z toho 4 úrovňové a 1 mimoúrovňová. První křižovatkou je křížení čtyř 
ulic Lidická, Pionýrská, Kotlářská, Štefánikova. Další křižovatka je Štefánikova, Reissiglova, 
Domažlická. Následující křižovatka je Husitská, Palackého třída. Poslední úrovňovou 
křižovatkou je Palackého třída, Kosmova (Semilaso). Ulice Kosmova se záhy napojuje na ulici 
Sportovní. Jediná mimoúrovňová křižovatka je Palackého třída, Hradecká. V součastné době 
jsou výše uvedené křižovatky provozně rušnější, protože vnitřní uliční systém musí suplovat 
chybějící část VMO. Další faktor projevující se nepříznivě na provoz je samotná výstavba 
Dobrovského tunelu. S určitostí nelze napsat, která trasa nebo křižovatka by nahrazovala 
výrazněji Dobrovského tunely.  
Jiné významné ulice směřující na severozápad jsou Veveří – Minská – Horova – Rosického 
nám. – Štursova – Hlavní - Branka, které spojují centrum s městskými částmi Žabovřesky, 
Komín.     
Pro sever města jsou důležité také ulice Husitská – Slovanské nám. – Skácelova – 
Královopolská – Rosického nám. Tyto ulice spojují významné vnitřní tepny Palackého třídu a 
Horovu.   
Doprava k jižním městským částím je obstarávána po ulicích Nové sady, Uhelná, Dornych – 
Plotní . Tyto ulice se záhy napojují na stávající VMO na ulice Poříčí, Opuštěná,  Zvonařka. Ulice 
Dornych, Plotní splývají v ulici Svatopetrskou, která se křižuje s ulicemi Hněvkovského a 
Černovická. Dopravně důležité jsou rovněž ulice Sokolova – Bohunická, které spojují ulice 
Vídeňskou a Hněvkovského. Bohunická dále pokračuje k městským částem Bohunice, Starý 
Lískovec. Velkým omezením na této trase byl železniční přejezd přímo sousedící 
s kontejnerovým překladištěm. Dnes je ulice neprůjezdná, protože probíhá první etapa 
rekonstrukce odstavného nádraží. Stavba by měla být dokončena v říjnu 2008. 
Východní směr dopravy se realizuje po ulicích vybíhajících z ulice Koliště. Nejsevernější 
křižovatka je Koliště, Milady Horákové – Merhautova – Seifertova. Tato trasa směřuje 
k městským částem Husovice, především pak Černá pole a Lesná. Další křižovatka Koliště, Cejl 
– Zábrdovická – Bubeníčkova obstarává spojení centra se čtvrtěmi Zábrdovice, Husovice, 
Židenice a dále potom východní městské části. Poslední nejjižnější křižovatkou je poměrně 
rušná křižovatka ulic Koliště – Dornych – Křenová  – Olomoucká. Spojuje především  čtvrtě 
Černovice, Slatina, Židenice. 
Na západ vedou následující ulice Údolní, která spojuje centrum s městskými částmi Veveří, 
Stránice. Druhé dvě komunikace vedoucí na západ jsou ulice Pekařská, Hybešova – Václavská.  
Pro vnitřní dopravu mají též zásadní význam ulice Křižíkova – Mendlovo náměstí – Úvoz – 
Konečného náměstí – Kotlářská – Pionýrská – Drobného – Provazníkova. Tyto ulice tvoří jakési 
úhlopříčné spojení severovýchodní a jihozápadní části Brna. Na VMO se napojuje na jihu 
křižovatkou Křižíkova, Poříčí, na severu se napojuje na VMO na Tomkově náměstí před 
Husovickým tunelem. Na trase je mnoho úrovňových křižovatek s dopravně významnými ulicemi 
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Václavská, Pekařská, Údolní, Veveří, Štefánkova – Lidická, Sportovní, Merhautova.  Další 
důležité komunikace jsou např.: ulice Hlinky, která spojuje VMO Žabovřeská s Mendlovým 
náměstím, ulice Jihlavská spojující Pražskou radiálu a ulici Vídeňskou a následně 
Hněvkovského, ulice Černovická spojující VMO a ulici Svatopetrskou (pokračuje k D2), ulice 
Rokytova – Žarošická – Jedovnická spojují VMO s ostravskou a procházejí hustě obydlenými 
částmi Vinohrady, Líšeň, Juliánov.  Pro severozápadní oblast je důležitá Kníničská radiála (ulice 
Kníničská), která spojuje s centrem především hustě obydlenou čtvrť Bystrc a atraktivní lokalitu 
Brněnské přehrady.             
    

Jihomoravský kraj 
Centrální křižovatkou silnic v Jihomoravském kraji (JMK) je přirozeně Brno, proto dopravní 
systém v kraji bude v základu stejný. 
Hlavní tepnou ve směru západ – východ je opět dálnice D1. Dálnici využívají vozidla směřující 
na Jihlavu, Prahu, České Budějovice a dále do Čech k německým hranicím. V opačném směru 
pak vozidla jedoucí na Olomouc, Ostravu, Šumperk, Zlín, k severovýchodním  hraničním 
přechodům s Polskem a k severním přechodům se Slovenskem.         
V severním směru je jediná významná komunikace rychlostní silnice R43. Je využívána vozidly 
jedoucími na města Hradec Králové, Pardubice, Trutnov nebo k severozápadním polským 
přechodům. Silnice není zatím zpoplatněna, proto se dá přepokládat i použití vozidly směřujícími 
na sever, pro které by bylo příhodnější použití placených úseků silnic. 
Hlavní komunikace na jihu kraje lze rozdělit na směřující do Rakouska a na Slovensko. Hlavní 
tah na na jih Slovenska do Bratislavy a pak dále do Maďarska je dálnice D2. Další silnice 1. třídy 
na Slovensko jsou R 50 a R 54. Silnice se rozdvojují u Slavkova s dálnicí D1 jsou spojeny 
exitem 210 Holubice. R 50 vede severnějším směrem přes Uherské Hradiště k hraničnímu 
přechodu Starý Hrozenkov – Drietoma. Na slovenské straně na ni navazuje  
Silnice R 54 vede jižněji přes města Kyjov a Veselí nad Moravou k přechodu Strání – Moravské 
Lieskové. Navazuje na ni slovenská  
Rychlostní silnice R 52 je hlavním tahem do Rakouska. K Pohořelicím je postavena jako dálnice. 
U Pohořelic se kříží se silnicí R 53. R 52 je od Pohořelic k hraničnímu přechodu Mikulov – 
Drasenhofen pouze dvouproudá. Silnice prochází městem Mikulov a přemosťuje Novomlýnské 
nádrže. Přestavba na silnici dálničního typu je plánovaná do roku 2014. 
Silnice 1. třídy R 53 směřuje od Pohořelic do Znojma. Ve Znojmě se kříží se silnicí R 38. Silnice 
R 38  prochází velkou částí uzemí ČR od Mladé Boleslavi přes Jihlavu, kde se křižuje s D1 
k hraničnímu přechodu Hatě – Kleinhausdorf. V JMK zaujímá R 38 asi 30 km.  
Systém silnic 1. třídy doplňují na jihu kraje R 55 a R 40. R 55 podobně jako R 38 vede poměrně 
velkou vzdáleností od Olomouce přes Přerov, Kroměříž, Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav 
k hraničnímu přechodu Poštorná – Reintal. Silnice R 40 je krátká vede z Břeclavi do Mikulova. 
Krátkou vzdálenost v JMK cca 20 km zaujímá i R 23, která směřuje do Jižních Čech. S dálnicí 
D1 se spojuje exitem 182 Kývalka. 

Nejvyšší priority rozvoje silniční sítě 
Výstavba kapacitních silnic R 43, dostavba R 52 a  R 55. Výstavba jihozápadní tangenty (jižní 
propojení D 1, R 52, D 2), která odlehčí významně brněnské D 1 a MÚK Centrum a Jih.  
Rozšíření D 1 na šestiproudou v úseku Kývalka – Holubice. Dostavba celého VMO Dokončení 
jihovýchodní části tangenty, spojení D 1 a D 2. Součástí výše uvedených staveb jsou 
samozřejmě rekonstrukce souběžných silnic nebo křižovatek. Většina staveb by měla být hotová 
během následujících deseti, u VMO a jihovýchodní tangenty patnácti, let. Podrobné informace o 
této problematice jsou [19].          
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Železniční síť 

Železniční uzel Brno 
Popis Železničního uzlu Brno (ŽUB), je v mnohém podobný problematice VMO. I zde lze rozdělit 
problematiku na stávající podobu uzlu a na plánovanou radikální přestavbu. 
V součastné době prochází Brnem 8 vlakových tratí [17]:  
Tři elektrifikované dvoukolejné trati, které spojují jižní a severní oblasti regionu: 

 trať č. 250 směrem na jih (z BRNA přes Vranovice - Břeclav do VÍDNĚ a 
BRATISLAVY) 

 trať č. 250 směrem na severozápad (z BRNA přes Tišnov - Havlíčkův Brod do 
PRAHY) 

 trať č. 260 směrem na sever (z BRNA přes Blansko - Česká Třebová do PARDUBIC 
a PRAHY)  

Jedna elektrifikovaná jednokolejná trať směr východ: 
 trať č. 300 směrem na východ (z BRNA přes Rousínov - Přerov do OSTRAVY - 

VARŠAVY)  
jedna dvoukolejná trať s dieslovou trakcí směr jihovýchod (elektrifikovaný pouze předměstský 
úsek do Blažovic):  

 trať č. 340 směrem na jihovýchod z BRNA přes Blažovice - Slavkov u B. do VESELÍ 
NAD MORAVOU  

Dvě jednokolejné trati s dieslovou trakcí směrem na západ a jihozápad (dvoukolejná 
v městském úseku, kde jsou obě tratě paralelní): 

 trať č. 240 směrem na západ (z BRNA přes Zastávku u. B. do JIHLAVY) 
 trať č. 244 směrem na jihozápad (z BRNA přes M.Bránice, M. Krumlov do ZNOJMA) 
 trať č. 244 směrem na jihozápad (z BRNA přes M.Bránice do IVANČIC a OSLAVAN)  

   
Páteř nákladní vlakové dopravy v Brně tvoří dvoukolejný nákladní průtah dokončený v roce 
1970. Trasa průtahu je z Židenic přes dolní nádraží do Horních Heršpic. Jižními centry nákladní 
dopravy brněnského železničního uzlu jsou nákladní nádraží Brno – jih a kontejnerové 
překladiště I. třídy v Horních Heršpicích. Stavby pocházejí z období 70tých let 20 stol. Nákladní 
průtah spojuje jižní náraží se severním seřazovacím nádražím Brno – Maloměřice dokončeným 
v 50tých letech 20 stol. 
První myšlenky na přestavba ŽUB de vyskytly již ve 20tých letech minulého století. Hlavními 
argumenty proti součastnému stavu jsou nedostatečná kapacita hlavního a odstavného nádraží, 
složitost celého kolejového chaoticky stavěného systému, stáří tratí a traťového zařízení, 
přednádraží prostor. Neřešenou situací trpí podstatná část jihu Brna od ulice Heršpické k ulici 
Hněvkovského. Projekty na rekonstrukci jsou  v zásadě dva. Projekt přestavby uzlu se 
zachováním nádraží ve stávající poloze. Druhý projekt, který je od počátku preferovaný a byl 
v roce 2002 schválen, počítá s odsunutí hlavního nádraží cca 700m jižněji do prostoru ulice 
Opuštěné k autobusovému nádraží Zvonařka. Stavba má být rozdělena do 5ti etap. V současné 
době probíhá již první etapa, která řeší přestavbu odstavného nádraží. Dokončena by měla být 
na konci roku 2008, dokončení celé přestavby se předpokládá v letech 2015 – 2016. Náklady 
vyčíslené ve studii z roku 2001 jsou cca 29 mld. Kč.  

Železniční tratě v JMK 
Výše uvedené tratě tvoří kostru železniční dopravy JMK. Krajem procházejí důležité 
transevropské železniční koridory IV. Berlín – Atény  a VI.b Gdaňsk – Vídeň [17]. Železniční 
koridor IV je na území ČR prakticky již zrekonstruován a umožňuje dosahovat vlakům rychlost 
až 160 km/h.  
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Hlavní tahy JMK doplňují na jihu tratě: č. 246 Břeclav – Hodonín – Uherské Hradiště – Přerov a 
trať č. 330 Břeclav – Znojmo – Jihlava – Havlíčkův Brod. 
Hlavními centry železniční dopravy v JMK jsou Brno a Břeclav.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obr:. 2  Schéma železničních koridorů v ČR 

Logistická centra v JMK  
Železniční uzel Brno  
Brno leží na křižovatce transevropských železničních koridorů IV. a VI.b Předpokládá se ,že 
bude narůstat, jak objem železniční, tak především kombinovaná přeprava nákladů. 
Kombinovaná přeprava znamená přepravu jedné zásilky více způsoby, po silnici, železnici, 
letecky. Proto se předpokládá, při přestavbě ŽUB, také rekonstrukce kontejnerového překladiště 
v Horních Heršpicích.  Nádraží v Horních Heršpicích má z hlediska logistiky velmi výhodnou 
polohu. V blízkosti se nachází dálnice D1, D2 a R 52 a mezinárodní letiště Brno – Tuřany. 
Důležitý faktor také je, že se nachází v spíše v průmyslové zóně, proto by zvýšený provoz neměl 
nadměrně zatěžovat velký počet obyvatel.   
Břeclav   
Poloha Břeclavi je vedle dálnice D 2, a především blízkost k  důležitých železničních přechodů 
na Slovensko (Lanžhot – Kúty) a do Rakouska (Břeclav – Hohenau) je velmi příhodná.    
V Břeclavě se kříží tratě č. 330, 250, 246. Železničním uzlem Břeclav tedy musí procházet 
značná část tranzitní dopravy na Slovensko a do Rakouska a pochopitelně regionální doprava 
na jihu kraje. V Břeclavě je také kontejnerové překladiště zajišťující také kombinovanou 
přepravu.    

Výhled rozvoje železniční sítě 
Prioritně se má modernizovat a zdvoukolejnit trať č. 300 Brno – Přerov. Důležitá je také 
elektrifikace a modernizace  trati č. 240 do Jihlavy . Pro provoz v JMK je relativně zásadní 
modernizace ŽUB a také železničního uzlu Břeclav. Pro dopravu v Brně je nezbytný severojižní 
tramvajový diametr. Přestavba obou nádražních uzlů by měla být hotová kolem roku 2015. 
Elektrifikace trati č. 240 je plánována na rok 2011. Severojižní tramvajový diametr  je v plánu 
v letech 2013 – 2022. Podrobné informace o této problematice jsou [19 17 18].          
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STATISTIKA DOPRAVY

Intenzita silniční dopravy 
Intenzita dopravy ukazuje počet vozidel, které projely sledovaným úsekem za 24 hodin v ročním 
průměru. Data intenzit jsou použity ze stránek Ředitelství silnic a dálnic ČR [7], bohužel poslední 
statistika byla k dispozici z roku 2005, srovnání potom se stavem v roce 2000.  

Intenzita dopravy v Brně 
Intenzitu dopravy v Brně nejlépe dokládá níže uvedený obrázek [7]. Z obrázku je patrné, že 
nejintenzivnější doprava v Brně logicky panuje na úseku dálnice D1, VMO a ulicích spojujících 
VMO s nájezdy na dálnice. Tabulka srovnání intenzity s rokem 2000 je uvedena v příloze. 
V tabulce není uveden důležitý úsek mezi Tomkovým náměstím a ulicí Sportovní. Důvodem je 
stavba VMO. Před stavbou značná část dopravy se realizovala po ulici Křižíkova. V roce 2000 
byla intenzita 25112 vozidel v roce 2005 již 40039 vozidel. Lze předpokládat, že dnes hlavní 
nápor vozidel nese dnes část VMO Lesnická.  
 
 

 15



 
Obr. 3 Intenzita dopravy v Brně v roce 2005  
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Intenzita silniční dopravy v JMK  
V krajském kontextu je situace obdobná, stejně jako v Brně je intenzita dopravy největší na 
dálnicích a hlavních tazích. Pro zobrazení intenzity v JMK by byl obrázek nepřiměřeně veliký, 
proto situaci dokumentuje níže uvedená zjednodušená tabulka. Tabulka ukazuje průměrný počet 
vozidel projetých úsekem silnice za rok 2005 a pak srovnání s rokem 2000.  Srovnatelné údaje 
jsou zpravidla pouze pro komunikace mimo obec. Úseky se statistiku pouze z roku 2005 jsou již 
v obci. Podrobnou statistiku lze nalézt zde [7]. 

 
Průměrná intenzita dopravy v JMK 

  2000 2005   
silnice celkem  celkem  rozdíl  nárust v % 
D1 30251 42400 12149 41,9 
D2 14553 213333 6781 64,8 
23 8587 9475 906 10,5 
38 10525 11153 628 33,3 
40 5979 6162 182 7,6 
43 13844 15807 1962 14,2 
50 9169 16237 4761 41,2 
52 11416 16237 4821 45,5 
53 6735 8422 1687 25,7 
54 4896 5180 218 5,2 
55 9517 10415 1045 8,2 

Časové variace automobilové dopravy v Brně 
Časové variace intenzit automobilové dopravy (den, týden, rok) jsou získány z dlouhodobého 
sledování smyčkových detektorů umístěných na křižovatkách a tunelech[20].  
 
 
Denní variace v procentech Týdenní variace v procentech 
 2004 2005 2006 2007  2004 2005 2006 2007 
hodina % % % % den % % % % 
00 - 01 0,5 0,5 0,6 0,6 Pondělí 98 99 99         98 
01- 02 0,3 0,3 0,4 0,4 Úterý 99 98 98 99 
02 - 03 0,3 0,3 0,4 0,3 Středa 100 100 100 101 
03 - 04 0,2 0,2 0,4 0,4 Čtvrtek 102 100 100 101 
04 - 05 0,5 0,5 0,7 0,7 Pátek 104 104 102 103 
05 - 06  2,0 1,5 2,3 2,2 Sobota 59 61 65 68 
06 - 07 5,1 4,6 4,7 4,8 Neděle 52 55 55 59 
07 - 08 7,2 7,8 6,8 7,0      
08 - 09 7,1 7,7 6,7 6,7      
09 - 10 6,5 6,6 6,4 6,4 Roční variace v procentech 
10 - 11 6,4 6,0 6,3 6,4  2004 2005 2006 2007 
11 - 12 6,4 5,6 6,3 6,3 měsíc % % % % 
12 - 13 6,3 5,6 6,2 6,2 Leden 87 92 92 91 
13 - 14 6,4 5,9 6,4 6,4 Únor 95 93 93 97 
14 - 15 6,9 6,5 6,8 6,8 Březen 99 100 99 100 
15 - 16 7,1 7,3 7,0 6,9 Duben 104 107 102 102 
16 - 17 7,1 7,7 7,0 6,9 Květen 102 107 105 100 
17 - 18 6,5 7,4 6,7 6,7 Červen 101 105 105 103 
18 - 19 5,5 6,0 5,7 5,7 Červenec 101 98 100 96 
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19 - 20 4,2 4,5 4,3 4,2 Srpen 100 96 98 100 
20 - 21 2,9 3,1 3,1 3,0 Září 106 100 99 103 
21 - 22 2,0 2,0 2,2 2,2 Říjen 106 104 101 106 
22 - 23 1,5 1,5 1,6 1,6 Listopad 104 102 101 104 
23 - 24 1,0 1,0 1,1 1,2 Prosinec 94 95 95 98 
   
Z denních variací vyplívá, že cca 78% dopravních výkonů se uskutečňuje v době od 6 – 18 
hodin, dokonce 94% dopravních výkonů je uskutečněno v době od 6 – 22 hodin [20]. Noční 
hodiny a brzké ráno jsou jasně dopravně nejklidnější.  
Týdenní variace říkají, že provoz je nejintenzivnější především v pátek, dále pak ve čtvrtek a ve 
středu. O víkendu je intenzita dopravy radikálně nižší.  
Dopravně nejrušnější měsíce v roce jsou jarní, naopak v zimních intenzita dopravy klesá i o cca 
10%.      

Intenzita v železniční dopravě 
Statistika intenzity v železniční dopravě není k dispozici v podobě jako u silniční. Lze ji nahradit 
statistikou přepravních proudů pro JMK a odhadnout nejvytíženější tratě. Tabulka statistiky 
přepravních proudů věcí ve vnitrostátní a mezinárodní železniční dopravě je uvedena na 
stránkách Ministerstva dopravy [10]. Zdroj obecné statistiky [8].  
 

Přepravní proudy v JMK  
 2004 2005 2006 
provozní délka železničních tratí (km) 793 810 809 
přeprava cestujících v rámci kraje (tis. osob) 18 747 16 865 27 716 
výjezdy cestujících do jiných krajů 2 280 3 828 3 221 
příjezdy cestujících z jiných krajů  2 828 3 214 3 095 
vývoz věcí do jiných krajů (tis. tun) 898 855 933 
dovoz věcí z jiných krajů (tis. tun) 969 801 966 
přeprava věcí v rámci kraje (tis. tun) 98 454 658 
vlakové spoje v rámci kraje 13 029 13 120 13 413 
v tom:       
pracovní den 5 280 5 219 5 598 
Sobota 3 887 4 033 3 936 
neděle a svátky 3 862 3 868 3 879 

  
Nejvíce věcí se z JMK dováželo do Moravskoslezského a Středočeského kraje. Naopak největší 
dovoz z JMK byl z Ústeckého a Moravskoslezského.  Asi třetina všech přeprav se uskutečnila 
v rámce kraje. Velkou intenzitu provozu lze tedy majoritně předpokládat na trati č. 300 do 
Ostravy.  Dále bude velmi vytížená modernizovaná trať č. 250 do Havlíčkova Brodu a Prahy. 
Tratě 260 do Pardubic a 240 do Jihlavy budou odhadem ve srovnání s výše uvedenými klidnější. 
Mimo Německo a Polsko se nejvíce vzájemně přepravuje ze Slovenska, Rakouska, Maďarska 
Rumunska, Balkánských států, Ukrajiny. Lze přepokládat, že velká část díky rekonstruovanému 
koridoru se bude pohybovat po jihomoravských tratích a drtivě po trati č. 250 do Bratislavy a 
Vídně. Přes Brno, Břeclav pojedou pravděpodobně i náklady z jiných míst v ČR a asi nejvíce se 
to projeví na hlavních tratích 250, 260, 300, 330.    

Statistika dopravní nehodovosti v silniční dopravě 

Brno  
Základní ukazatele Brno – město 

 2004 2005 2006 2007 
počet motorových vozidel  178 165 188 872 191 030  
počet osobních vozidel 141 787 144 308 147 528  
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Motorizace (vozidel na 1000 obyvatel) 484 514 521  
Automobilizace (osobních vozidel na 1000 obyvatel) 386 393 403  
     
počet dopravních nehod za rok 8961 8067 7268 6734 
smrtelné zranění 26 24 13 25 
těžké zranění 78 73 69 68 
lehké zranění 871 849 725  
  
Dopravní nehodovost se v Brně pravidelně sleduje od roku 1960. Radikálně se nehodovost 
začala zvyšovat po roce 1992. Trend se zastavil v roce 1999 na počtu 10882 nehod. V roce 
2001 se počet dopravních nehod výrazně snížil, je to ovšem přisuzováno úpravě výši částky 
škody, nad kterou je povinnost nahlásit škodu dopravní polici, na 20 000 Kč. Trend se mírně 
zvyšoval do roku 2004, v následujících letech se počet mírně snižoval [20]. Novela silničního 
zákona zavedená od 1. července 2006 opět zvedla zákonnou povinnost hlásit škodu dopravní 
policii na 50 000 Kč. Tato úprava znamená citelnější pokles nehodovosti, ovšem celkový počet 
nehod bude vzhledem k rostoucí intenzitě pravděpodobně vyšší.     
Nehodovost za období let 2004 – 2007 se sledovala na 1096 úsecích. Pro  zjednodušení 
statistky uvažujeme důležité tranzitní komunikace jako D 1, D 2, R 43, R 52. Potom trasu VMO, 
MMO a dopravně významné komunikace v Brně. Údaje pocházejí ze statistik Brněnských 
komunikací, a.s.  a byly pro potřebu této práce dále zpracovány.   
 

Nehodovost VMO 
 nehod délka nehod na 1 km Intenzita 
Žabovřeská  340 3,2 106 29582 
Porgesova – Kohoutova  101 3 34 30583 
Tomkovo náměstí (křižovatka) 55 0  43097 
Provazníkova 102 1,9 54 39271 
Svatoplukova 313 1,1 285 41636 
Gajdošova 195 0,7 279 42509 
Otakara Ševčíka 63 0,5 126 34558 
Hladíkova 186 0,8 233 31075 
Zvonařka 171 0,8 214 32221 
Opuštěná 121 0,8 151 40154 
Poříčí 217 1,5 145 26100 
Bauerova 381 2 191 22987 
Celkem/průměr 2200 164  
 

Nehodovost tranzitní komunikace 
 nehod délka nehod na 1 km Intenzita 
D 1 1708 14 122 47000 
D 2 288 3,2 90 37600 
Vídeňská 666 5,5 121 45875 
Pod Kaštany - Hradecká 1039 7,5 139 34588 
Ostravská 173 4 43 26209 
Bítešská 201 3,5 57 24632 
Černovická  150 3,2 47 19491 
Heršpická 368 1,8 204 42497 
Plotní - Svatopetrská - 
Hněvkovského 

762 3 254 28383 

Celkem/průměr 5355 120 34031 
 

Nehodovost ostatní významné komunikace 
 nehod délka N./ 1km  Intenzita  
Cejl – Zábrdovická – Bubeníčkova 372 2,5 149  
Husitská – Slovanské nám. – Skácelova – Královopolská – 160 2,3 70  
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Rosického nám 
Jihlavská 424 3,3 128 18898 
Kníničská  212 3,6 59 18646 
Křenová - Olomoucká 449 4 112  
Křižíkova – Mendlovo náměstí – Úvoz – Konečného náměstí – 
Kotlářská – Pionýrská – Drobného – Provazníkova 

1224 6 
204 

 

Lidická – Štefánkova – Palackého třída – Kuřimská – 
Bánskobystrická – Terezy Novákové  

870 6,2 
140 

 

Milady Horákové – Merhautova – Seifertova 290 4,6 63  
MMO 945 3,7 255  
Nové sady  184 0,8 230  
Rokytova - Žarošická - Jedovnická 370 4,3 86 18746 
Sportovní 193 3,2 60  
Tržní 45 0,15 300  
Uhelná 251 0,6 418  
Veveří – Minská – Horova – Rosického nám. – Štursova – Hlavní – 
Branka 

505 5 
101 

 

 6494  158  
 
Nehodovost je sledována pro období let 2004 – 2007. Pro vyhodnocení nebezpečných míst je 
nutné znát intenzitu dopravy. K dispozici jsou údaje z roku 2005 a to pouze na VMO a 
tranzitních komunikacích. Pro ostatní vnitřní dopravní systém nejsou data k dispozici. Vezmeme-
li  do úvahy průměrný nárůst intenzity, na jiných úsecích, mezi roky 2000 a 2005 cca 20 %, 
můžeme dnešní intenzitu, rizikovost pouze odhadnout. 

Jihomoravský kraj 
Dopravní nehody v JMK 

Pramen: Policejní prezidium ČR  
  2004 2005 2006 2007 
Dopravní nehody celkem 18 911  18 157  16 593  16 022 
Usmrcené osoby 122  108  94  131 
Osoby zraněné 3 386  3 336  2 957    
v tom:         
Lehce 2 971  2 971  2 642    
Těžce 415  365  315  325 
Věcná škoda (tis. Kč) 851 215  841 940  814 219    

Podle jednotlivých okresů 
 2 006 2 007 

Brno - Venkov 2 683  2 866  
Blansko 1 210  1 219  
Břeclav  1 422  1 388  
Hodonín 1 425  1 232  
Vyškov 1 305  1 339  
Znojmo 1 280  1 244  
 
Celkový trend je mírný pokles nehod. Ze srovnání intenzit dopravy s léty 2000 a 2005 plyne 
především na hlavních tazích radikální nárůst dopravy, proto by se pokles dal přisoudit spíše 
zákonné úpravě než skutečnému poklesu. Ve skutečnosti bude riziko dopravní nehody a 
následné havárie vyšší než v předchozích letech. 
Grafy dopravní nehodovosti na hlavních dopravních tepnách kraje dokládají počet nehod za 
období let 2005 – 2007 na každý kilometr. Pro rok 2004 nebyly data k dispozici. Celkové 
statistika pochází z [9], údaje k vyhodnocení dopravní nehodovosti jsou dostupné na [5].  
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Rychlostní silnice R 52 
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Statistika dopravní nehodovosti v železniční dopravě 
Počet vážných nehod v železničním provozu v ĆR 

  2004 2005 2006 
Počet vážných nehod 268 688  233 
v tom:       
Srážky 5 4  13 
vykolejení 10 17  10 
nehody na úrovňových přejezdech  67 64  104 
nehody osob způsobené pohybujícími se železničními vozidly  173 338  104 
požáry v pohybujících se železničních vozidlech  7 5  0 
Ostatní 6 260  2 
 
Pro železniční dopravu nejsou k dispozici, žádné přesnější statistiky nehodovosti, proto 
vyhodnocení boudou pouze odhady. Z tabulky je jasné, že drtivou většinou vážných nehod na 
železnici mají na svědomí úrovňové železniční přejezdy a viníci nehod jsou řidiči silničních 
vozidel. Toto tvrzení potvrzuje Drážní inspekce: Drtivou většinu nehod na železničních 
přejezdech i nadále způsobují neukáznění řidiči silničních vozidel, kteří fatálním způsobem 
porušují hned několik ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích. Ten ukládá mimo jiné všem řidičům povinnost si před železničním přejezdem 
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počínat zvlášť opatrně, zejména se musejí přesvědčit, zda mohou železniční přejezd bezpečně 
přejet. Tuto klíčovou podmínku pro bezpečné přejetí kolejí však málokdo dodržuje. Řidiči se 
často vymlouvají na to, že byli oslněni sluncem a že přehlédli kmitající výstražná světla, 
případně rovnou přiznávají, že si výstrahy nevšimli. Tím ale přímo potvrzují, že se nepřesvědčili 
o možnosti bezpečného přejetí přejezdu tak, jak jim ukládá zákon. Společně s porušováním 
výše uvedeného pravidla také účastníci silničního provozu velmi často překračují nejvyšší 
povolenou rychlost před přejezdem [21].  

Obr. 4: Statistika nehodovosti na železničních přejezdech 
 
V JMK není dostupná databáze železničních přejezdů. Na nejintenzivněji využívané trati č. 250, 
která je součást koridoru není žádný úrovňový železniční přejezd. Na trati č. 260 je nebezpečný 
usek mezi obcemi Boskovice a Blansko, kde silnice III. třídy několikrát křižuje železnici. Na trati 
č. 300 jsou  železniční přejezdy se silnicemi III. třídy (Ponětovice, Blažovice, Nemojany) a II. 
třídy č. 430 u Rousínova a Vyškova. Na trati č. 240 je přejezd v obci Tetčice. Na tratích č. 244 je 
několik železničních přejezdů se silnicí II. třídy č. 152 a se silnicemi III. třídy. Trať č. 340 křižuje 
dvakrát u Kyjova silnici II. třídy a silnici I. třídy ve Veselí n. Moravou. Železniční přejezdy na trati 
č. 246 jsou přejezdy se silnicemi III. třídy. Na trati č. 330 jsou rizikové dva přejezdy se silnicemi I 
třídy č. 55, 40.     
V Brně se nenachází žádný úrovňový železniční přejezd, kromě vleček k průmyslovým 
podnikům.  
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Příčiny dopravních nehod v ČR 2004 – 2007 
Hlavní příčiny nehod 
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Grafy jsou sice platné pro celou ČR, ale lze předpokládat, že příčiny nehod v JMK budou takřka 
totožné. Nejvíce nehod připadá na nesprávný způsob jízdy a, rychlost a nedání přednosti v jízdě 
jsou výrazně nižší. Ovšem z grafu nejtragičtějších nehod jasně vede rychlost, proto rychlost 
v kombinaci s nepozorností řidiče budou nejčastější příčiny  závažných dopravních nehod. A při 
závažných dopravních nehodách může dojít k úniku nebezpečných chemických látek.   
Viníci dopravních nehod jsou dle statistik drtivě řidiči osobních motorových vozidel a lehkých 
nákladních. Na druhém místě to jsou řidiči nákladních vozidel nad 12 tun. Grafy byly zpracovány 
z dat [5].     

Přepravní výkony silnic a železnic 

Přepravní proudy nebezpečných látek mezi kraji 
Vyhodnocení železniční přepravy komodit ropa, ropné produkty, plyn. V JMK výrazně převyšuje 
vykládka těchto produktů před nakládkou. Stabilně se vozí ze Středočeského, Pardubického, 
Karlovarského a Ústeckého kraje. U exportu z JMK nelze s jistotou odhadnout pravidelnější 
destinace, protože se údaje více liší. Objem přepravovaného zboží je ale výrazně nižší. 
Pravidelně se vozí do Jihočeského, Moravskoslezského kraje. V roce 2006 stoupl export do 
Středočeského kraje.    
Dalšími uvažovanými komoditami jsou chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní chemické výrobky, 
papírovina a papírový odpad. I u těchto komodit znatelně převažuje v železniční přepravě import 
nad exportem. Objem přepravy spíše klesá. Stabilně se vozí hlavně z Ústeckého a 
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Středočeského v menší míře z Karlovarského. V opačném směru je zase objem přepravy daleko 
nižší  a nestálý, minoritní cílové kraje jsou Středočeský a Moravskoslezský. Využívané tratě tedy 
jsou 250, 260, 300, asi 244.    
Přeprava chemických komodit ropa, ropné produkty, plyn silniční dopravou má ve srovnání se 
železnicí několikanásobně větší objem. Ovšem asi 60 – 70 % nákladů se uskuteční v rámci 
kraje.  Kromě roku 2005, který byl takřka vyrovnaný,  převažuje nakládka nad vykládkou. 
Stabilní je dovoz především ze  Středočeského, v menší míře z Ústeckého. Dále sousední kraje 
Zlínský, Vysočina, Olomoucký. Vozí se také z Moravskoslezského, v roce 2005 byl import i 
z Prahy a Pardubického. 
Z JMK se nejvíce exportuje do sousedních krajů, potom do  Moravskoslezského a 
Pardubického.  
Objem přepravy chemikálií z uhlí, asfaltů, ostatní chemický výrobků, papírovin a papírových 
odpadů je zase na silnici ve srovnání se železnicí mnohem častější. Objem přepravy, ale 
vykazuje klesající trend. Import i export probíhá téměř mezi všemi kraji. Objemnější a stabilnější 
je mezi Prahou, Středočeským a Ústeckým krajem. Důležité jsou také sousední kraje a 
Moravskoslezský, Jihočeský, Pardubický. 
Tabulky přepravních proudů věcí (2006 – 2004) ve vnitrostátní přepravě podle jednotlivých 
druhů dopravy, 10 skupin komodit věcí,  a regionů nakládky a vykládky jsou uvedeny [10].     

Mezinárodní přepraní proudy v ČR 
Ze statistiky dovozů a vývozů ČR se dají vyčíst objemy přepravovaných látek mezi jednotlivými 
zeměmi za období let 2006 – 2004. Jsou uvažovány komodity jako při vnitrostátní dopravě tj. 
ropa, ropné produkty, plyn a chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní chemické výrobky, papírovina a 
papírový odpad. Statistika je pro silniční a železniční přepravu. Smysl statistiky je odhad 
komunikací, které jsou pro přepravu nebezpečných látek nejčastěji využívány.  
Ze statistiky pro ropné produkty je jasné, že Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Balkánské státy 
jsou vedle Polska a Německa hlavními partnery pro vývoz a dovoz. Protože přes JMK 
pravděpodobně  prochází většina nákladů především určených na Slovensko, do Maďarska, 
částečně i do Rakouska, lze přepokládat majoritnější výskyt takových nákladů ropných látek na 
tratích a silnicích JMK a s tím spojenou rizikovost. 
Pro dovoz a vývoz chemikálií z uhlí, asfaltů, ostatní chemických výrobků, papírovin a papírového 
odpadu jsou partnery přicházejícími do úvahu z hlediska možné přepravy  Slovensko, 
Maďarsko, Rakousko, Itálie, Balkánské státy, Bulharsko, Rumunsko, Makedonie, Turecko, 
Rusko a Ukrajina. Výše uvedené státy tvoří většinu, je samozřejmě jasné, že všechno zboží 
nepojede přes JMK. Především zboží z Čech určené do Rakouska, Itálie, na Balkán, atd. a 
naopak se pravděpodobně  nebude přepravovat přes JMK. 
Lze ovšem odhadnout, že i tyto komodity budou na tratích a silnicích JMK častější. 
Ze železničních tratí je největší nápor na trať č. 250 na jich do Bratislavy (Lanžhot – Kúty) a 
Vídně(Břeclav – Hohenau). Silniční tahy R 52 na Vídeň, D 2 do Bratislavy a samozřejmě D 1.     
Tabulky přepravních proudů věcí (2006 – 2004) dovozu a vývozu podle jednotlivých zemí 
nakládky, vykládky jsou uvedeny [10].                          
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POTENCIONÁLĚ RIZIKOVÁ MÍSTA, MOŽNÁ OHROŽENÍ, ŘEŠENÍ HAVÁRIE   
Rizikové objekty jako takové nejsou předmětem této práce. V jejich prostorách, jsou však 
uloženy nebezpečné látky. Chemikálie, nutné k jejich činnosti, byli na místo jistě dopraveny 
silniční, železniční nebo kombinovanou dopravou, při které může nastat havarijní situace.  
Můžeme rozlišit tři typy objektů z hlediska hrozícího nebezpečí, ohrožení výbuchem, únikem 
nebezpečných chemických látek a požárem.  Tabulka s objekty pro Brno – město je uvedena 
v příloze, která byla poskytnuta HZS.  Statistiku objektů pro jihomoravský kraj se nepodařilo, lze 
pouze odhadnout z příjemců nebezpečných zásilek železniční dopravy.  

Častí příjemci nebezpečných látek železniční dopravou 

Brno 
 Teplárny Brno, a.s. 
 Linde Technoplyn, a.s. 
 Mezinárodní letiště Tuřany 
 Zetor, a.s. 

JMK 
 ČEPRO, a.s. – Střelice 
 ČEPRO, a.s. – Šlapanov 
 Letiště Náměšť 
 DIAMO – Rožná 
 FLAGA plyn, spol. s.r.o. – Rakvice 
 FOSFA Břeclav, a.s. 
 Via – Rek, spol. s.r.o. – Rájec – Jestřebí 
 Miroslavské strojírny, s.r.o. 
 Českomoravský cement, a.s. – Mokrá (vlečka z Blažovic) 
 Moravské naftové doly, a.s. -  Nemotice 
 Železárny Veselí, a.s. – Veselí nad Moravou 
 Ostatní: Kyjov, Dobromín, Kojetice 

  

Možná ohrožení, havárie vyplívající z přepravy nebezpečných látek [2] 

Ohrožení obyvatelstva výbuchem 
Objekty s rizikem výbuchu v Brně většinou přijímají tlakové lahve s technickými plyny jako kyslík, 
acetylén, argon, dusík, vodík, propan – butan, oxid uhličitý. U větších provozů jsou tyto plyny 
uchovány v zásobnících. Příjemci těchto plynů jsou bezpochyby hlavně strojírenské podniky. 
Podniky jsou většinou situovány v méně obydlených čtvrtích na jihu města, které jsou také 
příznivě napojeny na důležité komunikace. Výjimku tvoří Královopolská, a.s., Zetor, a. s., Šmeral 
Brno, a. s., Alstom Power, a. s., Teplárny Brno, a. s.. Ačkoliv areály těchto podniků jsou 
dostatečně rozsáhlé a nesousedí často přímo s obytnou zástavbou, jejich poloha hlouběji ve 
městě a především objem potřebných chemikálií zvyšuje riziko nehody a možného ohrožení 
osob a majetku. Rizikové jsou rovněž čerpací stanice LPG, jejich poloha je většinou kolem 
rušných komunikací. Výrobce technických plynů LINDE Technoplyn, a. s. je také na jihu 
v Komárově. V Brně dochází k výbuchu a následnému požáru cca 2x za rok, ale škody dosahují 
8,5 % celkových škod. Nebezpečí výbuchu spočívá především v jeho momentu překvapení, 
krátkém čase a značným škodám a následné panice.  
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Ohrožení obyvatelstva  
a) ohrožení vlastním výbuchem 
b) nedostatek pitné vody 
c) destrukce skladu s následným uvolněním dalších škodlivin 
d) požár 
e) zničení obytných budov – zhoršená kvalita života 

Možné škody 
a) zničení silničních komunikací 
b) sesuvy půdy a skal 
c) zničení, přerušení, kontaminace pitné vody, lokální povodně 
d) zničení, poškození inženýrských sítí, nebezpečí následného výbuchu plynu, přerušení 

dodávek elektrické energie 
e) destrukce všech typů budov 
f) destrukce objektů vyvolávající další nebezpečí, čerpací stanice, sklady jedů, hořlavin, 

elektrické zařízení,únik toxických látek 
Zásady likvidace havárie 

a) varování obyvatelstva, zásah pohotovostních složek IZS, likvidace požárů, vyproštění 
osob 

b) činnost poruchových jednotek správců technických sítí, pokyny obyvatelstvu, koordinace 
zasahujících složek, povolání dalších potřebných sil a prostředků 

c) opatření k záchraně objektů, stabilizace podloží, přenesení záchranných prací do celého 
postiženého prostoru 

d) provádění aktuálních havarijních opatření (zdravotnická, protinákazová, uvolnění 
nezbytně nutných komunikací) 

e) ukončení likvidace havárie, kontrola a sledování postiženého území, opatření k návratu 
života 

Konkrétní postup likvidace havárie 
a) uzavření poškozeného prostoru 
b) odklon dopravy, zajistit volný průjezd techniky 
c) zamezit vstup nepovolaných osob 
d) zamezit páchání trestné činnosti v uzavřeném prostoru 
e) neprodleně vyhledat zavalené osoby, provést vyproštění, první pomoc 
f) odstranit trosky budov, předmětů, staveb z komunikací 
g) zamezit uniku nebezpečných látek z poškozených inženýrských sítí a zamezit tím 

dalšímu požáru 
h) organizovat evakuaci obyvatelstva 
i) soustředit obyvatele bez možnosti náhradního ubytování a zajistit náhradní nouzové 

ubytování 
j) v případě vážného ohrožení organizovat přesun obyvatel sociálních ústavů a zajistit 

ubytování 
k) organizovat vojenskou pomoc 
l) organice statického zajištění, odklizení trosek budov, provizorní řešení bytového fondu 

Potřebné množství sil a prostředků na likvidaci havárie 
a) požární jednotky potřebné pro likvidaci 
b) police ČR k uzavření prostoru  
c) jednotky záchranné služby, stabilní nemocniční zařízení 
d) na vyžádání silniční a stavební mechanismy s obsluhami od právnických a podnikajících 

fyzických osob dle havarijního plánu města Brna 
e) poruchové a havarijní jednotky správců inženýrských sítí  
f) kynologické brigády 
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g) vyčleněné jednotky AČR 
h) ČČK, ostatní humanitární organizace 

Objekty s rizikem úniku nebezpečných chemických látek 
K rizikovým objektům z hlediska úniku nebezpečných chemických látek patří především provozy 
umístěné v jižních a východních průmyslových oblastech Brna. Větší podniky nebo chemické 
provozy jsou např. Pliva-Lachema, a.s., LINDE Technoplyn a.s., Rowner, a. s.. Co se týče 
dopravního napojení je situace prakticky totožná s výbuchy. Výjimkou je určitě Pliva-Lachema, 
a.s. v Řečkovicích na severu města, dále to jsou často objekty obsahující chladící zařízení jako 
zimní stadiony a potravinářské podniky.  K větším haváriím dochází v Brně cca 1x za rok. 
Základním rizikem spojeným s únikem látek, jako jsou především jedy, omamné látky a žíraviny,  
je vratné nebo nevratné poškození lidského zdraví v krajním případě smrt. 
Omamné látky jsou takové látky, u kterých je nebezpečí chorobného návyku nebo vzniku  
nebezpečných psychických změn. Žíravinami se rozumí takové látky (kyseliny, louhy), které 
místně těžce poškozují tkáně, se kterými přijdou do přímého styku při perorální,inhalační nebo 
perkutánní expozici. Látky s dráždivými účinky především pro dýchací cesty a plíce jsou 
amoniak, chlor, formaldehyd, fosgen, oxid dusičný. 
Intenzita účinku chemických škodlivin závisí na dávce – úměrné koncentraci  a součastně hraje 
roli i časový faktor. 
Rozsah zamoření závisí na objemu zdroje a na řadě dalších podmínek především na 
povětrnostních podmínkách, teplotě, ročním období, reliéfu krajiny, denní době, zástavbě a 
dalších.        
 
Ohrožení obyvatelstva 

a) v důsledku aktuální otravy smrt v oblasti smrtící zóny 
b) v důsledku aktuální otravy vážné narušení zdraví s dlouhodobými nebo trvalými následky 

v oblasti zraňující zóny 
c) vznik paniky obyvatel 

Možné škody 
a) usmrcení, zranění většího počtu osob 
b) zablokování komunikací v ohroženém prostoru, následný dopravní kolaps a havárie 
c) znehodnocení vody 
d) požáry a výbuchy v důsledku přerušení obsluhy a závazných technologických postupů 

při obsluze výrobních zařízení 
e) Možné následné havárie 
f) zničení,  poškození životního prostředí 
g) nehody v dopravě 

Zásady likvidace havárie 
a) varování obyvatelstva, zásah pohotovostních složek IZS, likvidace požárů, neutralizace 

vzniklého mraku, vyvedení zasažených osob (časový faktor-doby expozice) 
b) koordinace s vědomím aktuálního rizika při činnosti zasahujících jednotek, povolání 

dalších sil, které musejí být k zásahu vycvičeni a náležitě vybaveni 
c) provádění aktuálních následných havarijních opatření, částečná, speciální očista osob, 

první zdravotnická pomoc   
d) ukončení likvidace havárie, kontrola a sledování postiženého území, opatření k návratu 

života 
Konkrétní postup likvidace havárie 

a) vytvoření vodních clon ve směru šíření nebezpečné látky 
b) zastavit únik toxické látky 
c) zamezit vstup nepovolaných osob 
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d) uzavřít komunikace v ohroženém prostoru, zajistit volný příjezd techniky 
e) neprodleně vyhledat a vyvést zasažené osoby a soustředit je do prostoru shromaždišť, 

první pomoc 
f) provést likvidaci, neutralizaci toxické látky  
g) provést opravu poškozených technických prvků na havarovaném zařízení 
h) poskytnout nezbytnou následnou lékařskou péčí zasaženým osobám 

Potřebné množství sil a prostředků na likvidaci havárie 
a) požární jednotky potřebné pro likvidaci s vybavením nezbytnými ochrannými prostředky, 

vynášení osob  
b) police ČR k uzavření prostoru  
c) jednotky záchranné služby, nutné stabilní nemocniční zařízení 
d) pracovníci městské hygienické stanice – výpomocné jednotky 
e) vyčleněné jednotky AČR 
f) ČČK, ostatní humanitární organizace 

Mimořádně rozsáhlý požár 
Objektů s rizikem velkého požáru, mimo ropných látek, je na území města nejvíce. Jsou jako 
v předchozích případech situovány v průmyslových zónách a velkých podnicích. Proto i rizika a 
využití komunikací  k dopravě  nebezpečných látek do těchto objektů  budou až na malé výjimky 
totožná s předchozími případy. Hlavní důsledky požárů jsou ztráty na lidském zdraví, životech, 
zničení materiálních hodnot. Ničivě působí požár na hořlavé části staveb, na dřevěné, hliníkové 
prvky, syntetické hmoty. Za přítomnosti ropných produktů v dopravních prostředcích, 
ropovodech, plynovodech dochází k velkým ztrátám. Častější je ohrožení intoxikací kouřem ze 
zplodin hoření  nebo pádem konstrukcí. 
 
Ohrožení obyvatelstva 

a) Zhoršení základních životních podmínek zničením energetických sítí a znečištěním 
životního prostředí 

b) Destrukce budov a výrobních zařízení 
Možné škody 

a) Zablokování, poškození, zničení úseků silničních, železničních komunikací a 
komunikačních objektů v místě a okolí požáru a možnými řetězovými nehodami na 
silnicích 

b) Přerušení a zničení inženýrských sítí: 
c) Rozvod plynu v postižené oblasti s následným únikem do ovzduší, podzemních prostor 

s možností vzniku druhotných požárů hořlavin a výbuchů 
d) Rozvody elektrické energie 
e) Destrukce obytných, průmyslových, dalších budov s možným ohrožením životů většího 

počtu osob 
f) Destrukce výrobních zařízení, čerpacích stanic pohonných hmot, skladů hořlavin a budov 

s provozem plynových spotřebičů s následným vznikem dalších rozsáhlých požárů, 
havarijním znečištěním vod a znečištěním životního prostředí 

g) Destrukce zařízení a skladů obsahujících jedy a další a další nebezpečné škodliviny, 
případně vzorky kultur závažných onemocnění, spojené s jejich nekontrolovatelným 
únikem a zamoření okolí, dále znečištění vod a životního prostředí 

h) Rozsáhlá ohrožení zdraví a životů lidí 
Možné následné havárie 

a) Znečištění životního prostředí 
b) Výbuchy 
c) Úniky toxických látek 
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d) Rozsáhlé poruchy inženýrských sítí 
e) Havarijní znečištění vod a životního prostředí 
f) Destrukce budov a zařízení 

Zásady likvidace havárie 
a) varování obyvatelstva, zásah pohotovostních složek IZS, likvidace požárů, vyproštění 

osob 
b) činnost poruchových jednotek správců technických sítí, pokyny obyvatelstvu, koordinace 

zasahujících složek, povolání dalších potřebných sil a prostředků 
c) opatření k lokalizaci požáru 
d) provádění aktuálních havarijních opatření (zdravotnická, protinákazová, uvolnění 

nezbytně nutných komunikací) 
e) ukončení likvidace havárie, kontrola a sledování postiženého území, opatření k návratu 

života 
Konkrétní postup likvidace havárie 

a) uzavření poškozeného prostoru 
b) odklon dopravy, zajistit volný příjezd techniky  
c) zamezit vstup nepovolaných osob 
d) zamezit páchání trestné činnosti v uzavřeném prostoru 
e) v případě požárů obydlených částí města (ulice, čtvrtě) organizovat vymístění 

obyvatelstva z ohroženého prostoru  
f) odstranit trosky budov, předmětů, staveb z komunikací 
g) zamezit uniku nebezpečných látek z poškozených inženýrských sítí a zamezit tím 

dalšímu požáru 
h) soustředit obyvatele bez možnosti náhradního ubytování a zajistit náhradní nouzové 

ubytování 
i) v případě vážného ohrožení organizovat přesun obyvatel sociálních ústavů a zajistit 

ubytování 
j) zajistit zásobování pitnou, užitkovou vodou 
k) v případě potřeby zajistit výdej stravování a teplých nápojů  
l) organice statického zajištění, odklizení trosek budov, provizorní řešení bytového fondu 

Potřebné množství sil a prostředků na likvidaci havárie 
a) požární jednotky potřebné pro likvidaci 
b) police ČR k uzavření prostoru  
c) jednotky záchranné služby, stabilní nemocniční zařízení 
d) pracovníci městské hygienické stanice  
e) na vyžádání silniční a stavební mechanismy s obsluhami od právnických a podnikajících 

fyzických osob dle havarijního plánu města Brna 
f) poruchové a havarijní jednotky správců inženýrských sítí  
g) jednotky pro vyhledávání osob v závalech, kynologické brigády 
h) vyčleněné jednotky AČR 
i) ČČK, ostatní humanitární organizace 
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ZÁCHRANNÉ SYTÉMY A ORGANIZACE 

Integrovaný záchranný systém 
Integrovaný záchranný systém (IZS),  vymezuje a koordinuje zákonem stanovené složky jednak 
při  řešení mimořádné události, nebo pro přípravu složek na mimořádnou událost. IZS nemá 
institucionální charakter, nemá řídící orgány. Jeho úkol je co možná nejefektivnější sladění 
složek patřících do IZS, tím pádem rychlejší a účinnější zásah.  Činnosti a úkoly IZS jsou 
příprava složek na řešení mimořádné události (MU), prevence vzniku MU, zásah složek při MU, 
likvidace  následků MU, v některých případech obnovovací práce [1].  
Složky IZS můžeme rozdělit na základní a ostatní. Základní složky jsou Hasičský záchranný 
sbor ČR (HZS), Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR. HZS ČR tvoří profesionální hasiči, 
hasiči podniků a dobrovolní, kteří mají jiné hlavní zaměstnání. HZS ČR  aktivně pomáhají 
občanská sdružení požární ochrany (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska).  Ostatní 
neméně důležité složky jsou Obecní policie, Správní úřady, Armáda ČR, další záchranné služby 
(Český červený kříž, Báňská, Vodní záchranná služba, Horská služba,…), komunální havarijní 
služby (energetika, plyn, voda,…), ostatní ozbrojené bezpečnostní složky (Vězeňská služba, 
Justiční stráž, BIS,…), občanská sdružení, nadace, právnické, fyzické osoby. 
Důležitou součástí IZS jsou orgány státní správy a státní samosprávy. Státní orgány jsou např.:  
ministerstva vnitra, zdravotnictví, dopravy a spojů, životního prostředí, zemědělství, atd.. 
Doprava nebezpečných látek po silnici i železnici spadá do kompetence Ministerstva dopravy a 
spojů. Ministerstvo poskytuje složkám IZS a samosprávním orgánům informační sytém pro 
řešení MU spojených s přepravou nebezpečných látek. Orgány samosprávní jsou krajské, 
obecní úřady a orgány obcí. 
Mozkem IZS je krajské operační a informační středisko (KOPIS) Hasičského záchranného sboru 
kraje. Dříve byli operační a informační střediska pouze na bázi okresů a nyní jsou nahrazovány 
krajskými centry. Centra KOPIS mají za úkol přijímat a následně vyhodnocovat MU, organizovat 
řešení MU.  Vyrozumívat a povolávat, vyžaduje-li to situace,  všechny složky IZS, orgány 
samosprávy  nebo státní orgány.   

Transportní informační nehodový systém [15] 
Zkratka TRINS vyjadřuje TR (transportní) I (informační) N (nehodový) S (systém). TRINS byl 
založen Svazem chemického průmyslu ČR (SCHP), respektive společnostmi v něm sdruženými. 
Tyto společnosti jsou připraveny dobrovolně, v souladu s cíli programu Responsible care 
(Odpovědné podnikání v chemii), poskytovat v rámci svých možností pomoc při mimořádných 
událostech, spojených s přepravou nebo jinými manipulacemi s nebezpečnými látkami na území 
České republiky.  
Základem systému je síť regionálních a jednoho republikového centra (společnost 
CHEMOPETROL, a. s. se sídlem v Litvínově), vybavených úměrně deklarovanému stupni 
poskytované pomoci v rámci TRINS. Je zcela logické, že TRINS se stal nezbytnou součástí 
Havarijního informačního systému HZS ČR. Prostřednictvím svých středisek poskytuje 
nepřetržitou pomoc při řešení mimořádných situací, spojených s přepravou či skladováním 
nebezpečných látek na území České republiky a v posledním období i v zahraničí. 
Funkce systému  
Na základě Dohody o spolupráci mezi MV-GŘ HZS ČR a SCHP, uzavřené v červnu 2001, je 
možné cestou operačních a informačních středisek (OPIS) HZS ČR, která plní i úlohu OPIS IZS, 
požadovat pomoc od střediska TRINS v otázkách údajů k výrobkům, látkám a jejich 
bezproblémové přepravě, v otázkách zkušeností z praxe s manipulací s nebezpečnými látkami 
nebo s likvidací mimořádných událostí, spojených s nebezpečnými látkami. V neposlední řadě 
pak v otázkách praktické pomoci při odstraňování škod a likvidaci mimořádné události. Dojde-li 
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tedy na území České republiky k nehodě při přepravě či jiné manipulaci s nebezpečnými 
látkami, mohou OPIS využít odborné rady nebo i praktické pomoci při likvidaci mimořádné 
události, aby její následky byly v co největší míře omezeny. 
Funkce systému TRINS nespočívá pouze v řešení mimořádných událostí. V rámci jednání 
členských společností vznikají i návrhy na důležitá preventivní opatření, která mají za úkol 
zabránit vzniku těchto mimořádných událostí nebo v maximální míře eliminovat možné následky 
při vlastních nehodách. Cílem je tedy vzájemná součinnost k dosažení vyšší bezpečnosti při 
přepravě nebezpečných látek na pozemních komunikacích a vyšší efektivity při likvidaci havárií, 
spojených s přepravou nebezpečných látek.  

Statistika zásahů hasičů v JMK 

Výjezdy k jednotlivým událostem v JMK
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Výjezdy hasičů podle jednotlivých větších obcí 
 2006 2007 

 nehoda Únik technické havárie  nehoda únik technické havárie  
Blansko 131 12 209 142 18 190 
Boskovice 109 15 170 104 11 173 
Brno 218 117 1273 254 174 1362 
Ivančice 32 8 90 38 20 84 
Kuřim 34 3 65 52 8 45 
Rosice 69 7 136 84 15 145 
Tišnov  35 10 115 51 16 138 
Šlapanice 106 30 323 154 44 292 
Židlochovice 64 8 111 56 8 100 
Břeclav 73 57 110 89 54 188 
Hustopeče  30 8 37 54 7 100 
Mikulov  24 3 52 38 9 55 
Pohořelice 51 1 27 48 10 27 
Hodonín  56 20 102 70 16 187 
Kyjov 34 7 54 61 11 61 
Veselí nad Moravou 27 5 57 59 7 45 
Bučovice 36 4 55 44 7 66 
Slavkov u Brna 41 3 61 54 6 63 
Vyškov 80 11 216 162 15 280 
Moravský Krumlov 25 5 29 35 5 41 
Znojmo 112 22 208 129 23 230 
 
Přesnější statistika zásahů při dopravních nehodách při kterých došlo k úniku nebezpečných 
látek nebyla k dispozici [6]. Také výjezdy hasičů podle okresů byli dostupné pouze pro poslední 
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roky. Ze statistiky nejde mnoho vyčíst. Výjezdy k dopravním nehodám podle okresů  odhadem 
kopírují hlavní tahy s častou nehodovostí. Statistika úniků nebezpečných látek je nejvyšší 
v Brně, výrazně nad průměrem je i Břeclav. Nelze s jistou říct, zda nadprůměr souvisí s vyšší 
hustotou přepravy nebezpečných látek přes Břeclav a okolí, ale je to velmi pravděpodobné.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5: Železniční nehoda Vranovice, 15.6. 2006  
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DOKUMENTY REGULUJÍCÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK        

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 
V září 1957 byla v Ženevě sjednána Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 
nebezpečných věcí (ADR). V platnost vstoupila v lednu 1968.  
Československo přistoupilo k dohodě v červenci 1986 a ve stejném roce vstoupila v platnost u 
nás.         
V českém právním řádu je zakotvena v zákonu o silniční přepravě 111/1994 Sb. jako vyhláška 
MZV č. 64/1987 Sb. Dále je prakticky každý rok upravována dalšími vyhláškami a sděleními. 
V současné době je platné Sdělení MZV č. 14/2007 Sb.m.s.,kterým se doplňují sdělení č. 
159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 
65/2003 Sb. m. s., č. 77/2004 Sb. m. s. a č. 33/2005 Sb. m. s. [22]. 
Dohoda se dělí na dvě přílohy A a B. Příloha A  Všeobecná ustanovení týkající se 
nebezpečných látek a předmětů, příloha B Ustanovení o dopravních prostředcích a o dopravě. 
Dohoda je tedy soubor právních a technických norem, podle kterých se řídí mezinárodní i 
vnitrostátní přeprava nebezpečných látek. 
Řidiči vozidel přepravující nebezpečné chemické látky musí být, mimo požadavků stanovených 
silničním zákonem, držiteli osvědčení vydaného příslušným orgánem nebo jím pověřenou 
organizací, jímž se osvědčuje, že absolvovali školení a prošli úspěšně zkouškou ze zvláštních 
požadavků, které musí být splněny při přepravě nebezpečných věcí. Řidiči tříd I. a VII. musí 
navíc projít speciálním školením [3].  
Odesílatel nebezpečných chemických látek předává mimo nákladního listu, dodatečné pokyny a 
především  písemné pokyny pro řidiče, pro případ mimořádné události v jazyce, kterému řidič 
dostatečně rozumí. Písemné pokyny musí být odděleny od ostatních dokumentů.   
 

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných látek (RID) 
RID je obdoba ADR platná na železnici. RID je obsažena ve sbírce zákonů, oddělení 
mezinárodních smluv  č. 19/2007 Sb.  
Odlišnosti od ADR nejsou velké, liší se například v označování vozidel. Důležitá odlišnost od 
ADR jsou látky nepřipuštěné železniční k přepravě uvedené v části 2. – Klasifikace.  
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CÍL PRÁCE 
Cílem práce je zhodnotit a vytipovat z dostupných statistik nebezpečné úseky a krizové body na 
komunikacích v Brně a Jihomoravském kraji. Vliv případné nehody na určitém úseku na 
obyvatelstvo, životní prostředí. Výstupy z práce budou použity pro řešení problematiky 
bezpečnosti dopravy v Brně a JMK.      
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DISKUZE 

Rizikové objekty v Brně 
Poloha rizikových objektů  a z toho vyplívajícího vlivu na pravděpodobnost  místa havárie. 
Valná většina  rizikových  firem a podniků leží na jihu a jihovýchodě města ve čtvrtích Brno – 
střed, Horní, Dolní Heršpice, Chrlice, Komárov, Černovice, Židenice a Zábrdovice. 
 Výjimky a zároveň také významní příjemci jsou velké podniky Pliva – Lachema, a.s., Zetor, a. 
s., Královopolská, a.s., zimní stadiony, pivovar Starobrno, a.s., úpravna vody v Pisárkách nebo 
vodojem na Palackého vrchu. Trasy k jednotlivým podnikům nelze pochopitelně zcela 
jednoznačně určit. Budeme tedy předpokládat příjezd vozidel z D 1, R 43, popřípadě R 52, D 2. 
Vozidla jedoucí z D 1, D 2, R 52 pravděpodobně využijí Exitů 194 Brno – centrum nebo 196 
Brno – jih, z R 43 využijí nejprve Hradeckou a potom VMO. Nedá se  tvrdit, která část okruhu by 
byla vhodnější pro dopravu do výše uvedených čtvrtí. Odhadem pro cíle kolem ulice Víděňská 
bude výhodnější využít trasu kolem výstaviště. V dopravní špičce nebo pro snadnější průjezd je 
vhodná i varianta projet západní trasu VMO až na D 1.   
Je evidentní, že největší potencionální riziko ponese jižní část VMO, ulice Vídeňská, Heršpická, 
Černovická, Hněvkovského, Křenová, Olomoucká, atd.  
Z D 1 k Zetoru pravděpodobně vozidla využijí Exit 201 Brno – Slatina, pokračuje po ulicích 
Řipská – Jedovnická – Zetor . Také je možné využít Exit 203 Brno – Východ, pokračovat po 
Ostravské – Jedovnické. Z R 43 k Zetoru vozidla pojedou po Hradecké a dále VMO až po 
křižovatku s Rokytovou, pak po ulicích Rokytova – Žarošická - Jedovnická. Možná jednoduší je, 
pokračovat po VMO až po křižovatku s Ostravskou ke křižovatce s Jedovnickou.  
Ke Královopolské strojírně se z R 43 lze dostat velmi jednoduše z R 43 plynule po ulicích 
Hradecká – Sportovní – Křižíkova – Královopolská. Z D 1 a ostatních směru jsou možnosti 
výrazně širší. Vozidla přijíždějící od Prahy a z R 52 mohou vyjet zase na Exitu 190 Brno – 
západ, pokračovat po Pražské radiále a VMO k Hradecké, kde VMO prozatím končí. Relativně 
nejjednodušší variantou pro kamiony bude najet na Palackého třídu a u Královopolského 
nádraží najet na Sportovní a v zápětí na Křižíkovu. Z D 2 i R 52 lze též použít Exit 196 Brno – jih 
a jet po Hněvkovského – Černovická – VMO ke křižovatce s Křižíkovou. Od Olomouce je 
nejlepší vyjet na Exitu 203 Brno – východ, pokračovat po Ostravské – VMO – Křižíkova. 
Nejjednodušší spojení má Lachema, z R 43 jedou vozidla po Hradecké ke křížení s 
ulicí Hapalovou – Gromešova – Jandáskova – Karásek – Lachema. Z D 1 a ostatních směrů se 
využije nejpravděpodobněji Exit 190 Brno – západ a dále známou cestou po VMO – Hradecká 
k výjezdu u Řečkovického nádraží.     
Samotnou kapitolou jsou rizika požáru nebo úniku spojená s dopravou ropných produktů. V Brně 
je z rizikových objektů spojených s ropnými látkami nejvíce např.: všechny čerpací stanice, 
sklady olejů a pohonných hmot. Jejich rozmístění je velmi husté i v centru města. Přepokládám, 
že je nutné počítat s výskytem ropných havárií na celém území města, zvláště pak kolem 
důležitých a rušných komunikací a průmyslových zón.        

Zhodnocení pravděpodobnosti silniční dopravní nehody s ohledem na přepravní 
proudy, polohu rizikových objektů, charakter komunikace, výběr rizikových míst  

Brno 
Velký městský okruh 
Průměrná intenzita na okruhu je cca 30 000 vozidel, nehodovost na 1 km 164 nehod. Výrazně 
nad průměrem nehodovosti jsou ulice Svatoplukova, Gajdošova, ovšem při intenzitě přes 40 000 
vozidel. Nad průměrem nehodovosti při průměrné intenzitě jsou také jižní části VMO: Hladíkova, 
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Zvonařka, Bauerova. Zvýšenou nehodovost na ulici Bauerova mohla způsobit nedávná stavba 
mimoúrovňové křižovatky Hlinky a tím spojené dopravní komplikace.  
Vlastní zhodnocení bezpečnosti VMO a vybrání rizikových míst bude poněkud odlišné. 
Jednoznačně největší riziko samotné nehody je na rušných jižních a jihovýchodních částech 
okruhu s četnými úrovňovými, světelnými křižovatkami. Zde by se však vozidla měli pohybovat 
nižšími rychlostmi, v dopravních špičkách takřka krokem, ovšem riziko velmi vážné havárie zde 
bude přinejmenším srovnatelné se západními a severními částmi VMO.  
Do západní část VMO začínající novou křižovatkou Hlinky ústí svažující se Pisárecký tunel. Za 
křižovatkou se tři proudy sjíždí v jeden a trasa pokračuje kolem Svratky po známé trase. Na 
výše uvedených částech okruhu se vozidla pohybují relativně vyšší rychlostí, napomáhá tomu 
sjezd od Pražské radiály, pak musí projet křižovatkou a zařadit se do jednoho pruhu. Po projetí 
dvouproudého úseku kolem vody se zase rozdvojuje a dopravu dále komplikuje mimoúrovňová 
křižovatka s Kníničskou.  Riziko je samotná přítomnost Svratky v úzkém místě a možnost úniku 
nebezpečných látek do řeky. 
Další nepříjemnost spočívá v železničním mostu přes ulici Svatoplukova. Most má velmi malou 
podjezdnou výšku, problém je vyřešen úzkým podjezdem při pravé straně ulice z pohledu na 
sever.  Vyšší nákladní automobily tedy musí vyjet a zase najet na silnici. Ještě složitější to mají 
nákladní vozidla jedoucí v opačném směru, které musejí dvakrát zcela zastavit provoz zpravidla 
v obou směrech. Toto řešení sebou nese nemalá rizika pro plynulost a samozřejmě bezpečnost 
dopravy. 
Rizikovým místem bude ulice také Porgesova a Husovický tunel s nedokončenou křižovatkou 
s ulicí Sportovní díky vyšší rychlosti. 
Riziko možného zasažení a následky havárie na obyvatelstvo při případné nehodě na VMO by 
bylo, samozřejmě podle konkrétní havárie, velké, neboť okruh se nachází přímo ve městě. Mírně 
menší následky na osobách by možná byli kolem ulice Porgesova, ale je zde zase továrna a tím 
pádem možnost řetězové havárie. Tranzitní přeprava zatíží velmi především Žabovřeskou. 
Doprava nebezpečných látek do průmyslových objektů zvyšuje výrazně riziko na jižním 
polokruhu. Ekologickou havárii lze čekat na ulici Žabovřeská nebo Bauerova. Naopak 
nebezpečná část v Židenicích je no tom, z hlediska chemické havárie v dopravě relativně dobře. 
Konkrétní rizikové body: 

 Podjezd železničního mostu (Svatoplukova) 
 Husovický tunel 
 2 ostré zatáčky za sebou (Hladíkova) 
 Křižovatka: Sportovní – Porgesova 
 Nechráněný přechod pro chodce (Poříčí)     
 Křižovatka: Svatoplukova – Rokytova 
 Přechod pro chodce  Riviera (Bauerova) 
 Ulice Žabovřeská  
 Most přes Svitavu (Provazníkova)    
 Výjezd vozidel MHD (Svatoplukova) 

 
Tranzitní komunikace 
Nejvíce nehod se stalo na dálnici D 1, ale při největší délce a největší intenzitě, proto 
nevybočuje z průměrů nehodovosti. Ale následky nehod na D 1 i D 2 jsou díky rychlosti, 
intenzitě vždy relativně vysoké, proto ji lze z hlediska přepravy nebezpečných látek považovat 
za nejrizikovější oblast. Riziko dále zvyšuje předpokládaný výskyt vozidel zásobujících 
nebezpečnými látkami jižní průmyslovou zónu. Výhodou je, že kolem dálnice je minimum 
obytných čtvrtí. Ty blízko položené jsou ale hustě osídlené: Starý Lískovec, Bohunice, Horní 
Heršpice.  Riziko pro životní prostředí je pouze most přes Svratku v blízkosti exitu 196. 
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Dálnice D 2 je z hlediska nehodovosti pod průměrem. Nebezpečné místa jsou navštěvovaná 
nákupní centra kolem dálnice. Riziko nehody je stejné jako na D 1,  následky spojené 
s obyvatelstvem budou relativně malé, životní prostředí může ovlivnit případné vyřazení čističky 
odpadních vod v Mořicích. 
Ulice Vídeňská je nejdříve městského typu s tramvajovým pásem uprostřed a množstvím 
křižovatek, přechodů a velkou koncentrací obyvatel. Dále na jih je to čtyř až šestiproudá 
komunikace s tramvajovým pásem uprostřed a obslužnými silnicemi pro průmyslové objekty 
kolem ní po každé straně. Rizikový bod je křížení s D 1, hustota zalidnění není vysoká, ale je 
zde velké množství příjemců chemikálií a obchodní centrum. Nehodovost je průměrná, ale při 
výrazně vyšší intenzitě dopravy. Pravděpodobnost nehody nebezpečné látky zvyšuje 
koncentrace průmyslových podniků a tranzit. Ve srovnání např. s Hradeckou bude riziko nehody 
relativně vyšší a následky na obyvatelstvu zase asi nepatrně menší.  
Heršpická je čtyřproudá komunikace s třemi křižovatkami, plynule navazuje na Vídeňskou. 
Kolem ulice jsou většinou průmyslové a komerční objekty, možné riziko s nebezpečnými látkami 
by mohlo být spojeno s dopravou zboží do nákupních center a zásobováním více čerpacích 
stanic a továren. Statistika nehodovosti je nad průměrem především ve srovnání se sousední 
Vídeňskou při skoro stejné intenzitě.  
Hradecká je čtyřproudá komunikace procházející obydlenými částmi města. Nebezpečná je 
zatáčka v místě křížení se Sportovní, křižovatka s Královopolskou s krátkými intervaly semaforu 
a naprosto hazardní křižovatka s ulicí Novoměstskou, kdy řidič musí přejet dva pruhy poměrně 
rychle jedoucích vozidel. Je pravděpodobné, že tato křižovatka významně zvyšuje počet nehod.  
I se započtením předchozí křižovatky je nehodovost průměrná. Ovšem je součástí využívané 
tranzitní trasy a v těsném sousedství leží chemický závod Lachema, proto riziko nehody spojené 
s nebezpečnými látkami zde bude vyšší. Následky nehody doprovázené chemickou havárií, by 
mohli být značné, kvůli hustému zalidnění.  
Bítešská – Pražská radiála je komunikace dálničního typu. Možné je ohrožení obyvatel Starého 
a Nového Lískovce. Riziko je Pisárecký tunel a klesání k Hlinkám. Nehodovost je průměrná. 
Rizikovost spojená s přepravou nebezpečných látek bude takřka totožná s Hradeckou. 
Ostravská má stejnou charakteristiku jako Bítešská. Rizikem je velká rychlost a klesání směrem 
do města. Ohrožení jsou obyvatelé Slatiny, Juliánova, Černovic, Zábrdovic. Koncentrace 
nebezpečných nákladů zde nebude velká, protože jako příjemce nebezpečných látek přichází 
v úvahu Zetor, do průmyslové zóny je lepší přístup z D 1 a tranzitně není nejlepší. 
Černovická je čtyřproudá komunikace, ohrožení jsou obyvatelé Černovic a Komárova, ovšem 
osídlení není tak husté. V blízkosti je množství průmyslových objektů, především Linde 
Technoplyn, pro životní prostření je nebezpečný most přes Svitavu.  
Ostravská, Bítešská, Černovická jsou dle statistik, ve srovnání s ostatními relativně 
nejbezpečnější. 
Plotní – Svatopetrská – Hněvkovského je ulice městského typu s četnými křižovatkami. 
Statisticky je to nejnebezpečnější úsek. Prochází spíše průmyslovou oblastí, ale koncentrace 
osob bude také velká, proto následky nehod budou srovnatelné s Hradeckou. Riziko nehody 
nákladu nebezpečné látky zvyšuje průmyslový charakter okolí a tím pádem větší koncentrace 
nebezpečných nákladů.  
 Ze statistiky přepravních proudů nebezpečných látek vyplývá, že nejhojnější výskyt 
nebezpečných nákladů bude na dálnicích D 1(Bítešská), D 2 (Černovická), rychlostních silnicích 
R 43 (Hradecká) a R 52 (Vídeňská).  Je potěšující, že žádná z komunikací není vyloženě 
nebezpečná, na druhé straně obsahují velký počet rizikových míst. 
Konkrétní rizikové body: 

 Pisárecký tunel 
 Křižovatka: Hradecká – Sportovní – Novoměstská 
 Křižovatka: Hradecká – Královopolská 
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 Exit 194 Brno – centrum 
 Exit 196 Brno – jih 
 Prudké klesání: Bítešská, Ostravská           
 Křižovatka: Ostravská – Olomoucká 
 Mosty přes řeku (D 1, Černovická) 

                  
Ostatní významné komunikace 
Až na výjimky všechny uvažované úseky prochází hustě osídleným územím, proto je ohrožení 
obyvatel a s tím spojené následky vysoké. Přesnější vyhodnocení nehodovosti není dost dobře 
možné, protože není k dispozici údaj o intenzitě. Potom je velký rozdíl mezi charakterem 
jednotlivých úseků.      
Je pravděpodobné, že ve vnitřním městě bude riziko samotné nehody zase vysoké, ale následky 
nehody budou menší. Naopak následky na poměrně širokých a dlouhých úsecích budou vyšší 
např.: Rokytova – Žarošická – Jedovnická, Kníničská, Jihlavská. Pro životní prostředí je riziková 
Kníničská, kvůli sousední Svratce. Intenzita přepravy nebezpečných látek bude zase největší 
v jižní a jihovýchodní oblasti Křenová – Olomoucká, Špitálka, Masná, Řípská atd. Zde je i větší 
hustota osob.        
Konkrétní rizikové body: 

 Znečištění Svratky (Kníničská, Bystrcký most) 
 Křižovatka: Vranovská – Cejl 
 Křižovatky s tramvajovým kolejištěm 
 Mendlovo náměstí 
 Křižovatka: Sportovní – Porgesova 
 Křižovatka: Dornych – Křenová – Koliště  
 Most Svitava (Zábrdovická, Křenová) 
 Křižovatka: Bystrcká – Kníničská 
 Výjezd vozidel MHD (Svatoplukova) 

 
Městská hromadná doprava 
V Brně je v součastné době pravidelně v provozu 13 tramvajových, 13 trolejbusových a 37 
autobusových linek. Hmotnost tramvají se pohybuje cca od 16 do 40 tun, trolejbusů a autobusů 
cca od 10 do 20 tun. Hustota provozu městské hromadné dopravy a velká hmotnost vozidel 
zvyšuje riziko závažnější havárie za účasti vozidel MHD. Pro tranzitní dopravu nepředstavuje 
MHD závažnější omezení a z toho plynoucí rizikovost. Provoz na VMO je již MHD ovlivňován 
více, především se jedná o přednost autobusů vyjíždějících ze zastávky. Křižovatek s kolejištěm 
je na VMO pět a jedná se o velké a rušné křižovatky. Na nejvyužívanější západní trase není 
žádná, na méně vhodné východní jsou dvě, ale využívá je vždy pouze jedna tramvajová linka. 
Tři jsou na jižním polokruhu, četnost tramvajové dopravy zde bude větší. Riziko možné vážné 
havárie vozidla MHD s vozidlem přepravujícím nebezpečné látky bude jednoznačně větší na 
jižních kolejových křižovatkách, s ohledem na předpokládaný hojnější výskyt nebezpečných 
nákladů v jižním městě. MHD nejvíce ovlivňuje vnitřní dopravní sytém, kdy je automobilová 
doprava často nucena využívat tramvajový pás (Křenová, Dornych, Minská, Veveří, Husovice, 
atd.).  Rizikový faktor je i přednost tramvaje při odbočování. Ve vnitřním městě se zase 
předpokládá přítomnost nebezpečných nákladů jako ojedinělá, výjimka jsou opět ulice 
v průmyslových částech (Křenová, Dornych, atd.).   
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Jihomoravský kraj 
Pro JMK nebyla k dispozici statistika nebezpečných objektů, proto musíme vycházet pouze 
z přepravních proudů. Statistika ukazuje, že nejvíce se nebezpečné látky budou přepravovat po 
dálnici D 2, rychlostní silnici R 52 a samozřejmě D 1.    
Dálnice D 1   
Nehody jsou brány přesně od hranice kraje nýbrž od exitu 162 Velká Bíteš po exit 244 Modřice. 
Mezera mezi kilometry 188 a 202 je město Brno, kde je nehodovost sledována zvlášť v rámci 
města. Průměr nehod na jeden kilometr je ve směru Praha – Vyškov 17,3 nehody na kilometr. 
Nejnebezpečnější místa jsou na kilometru 165 a 207. Nad průměrem jsou také kilometry 162, 
175, 204. 
Ve směru Vyškov – Praha je průměr nehod 12,9, nejnebezpečnější místa jsou kilometry 166 a 
204.  
 V JMK se jedná o největší počet nehod na jeden km, ale při intenzitě dopravy dlouhodobě 
kolem 40 000 vozidel. Při srovnání faktů vychází jako nejrizikovější komunikace v JMK 
především do Brna. Od Brna na Olomouc by měla intenzita přepravovaných nebezpečných látek 
být nižší. Možné následky na obyvatelstvu ponesou obce bezprostředně blízko dálnice (záleží 
na rozsahu havárie) např.: Vyškov, Rosice, Holubice, Podolí, Rousínov. Při dálnici se mimo Brno 
nenachází žádný vodní tok. Mohou být zasažené pole, lesy.       
Dálnice D 2 
Průměr dopravních nehod ve směru Brno – Lanžhot ne jeden kilometr je 6 nehod. 
Nejnebezpečnější místa jsou kilometry 17, 44 a 45.  
Opačný směr Lanžhot – Brno má průměr 5,5 nehody. Nebezpečná místa v podstatě kopírují 
opačný směr. Statistiku významně zvyšuje kilometr 56. 
Intenzita dopravy je ve srovnání s D 1 takřka poloviční cca 21 000 vozidel.  
Na D 2 lze předpokládat také velmi vysokou koncentraci nebezpečných nákladů, avšak riziko 
bude díky nehodovosti ve srovnání s D 1 znatelně menší. Obce blízko dálnice: Hustopeče, 
Břeclav, Starovičky, Podivín,  Velké Němčice. Ekologicky mohou být zasažená pole, sady okolo 
dálnice.      
Rychlostní silnice R 43    
Trasa R 43 opět není uvažována celá, ale lehce za hranice kraje po obec Brněnec. Počet nehod 
na kilometr je ve směru Brno – Svitavy 8,6, nejrizikovější jsou kilometry 13, 16, 20, 39. 
V opačném směru Svitavy – Brno je počet nehod 7,8, riziková místa jsou 13., 18., 27., 33. 
kilometr. Nebezpečí na 13.kilometru spočívá v přechodu silnice dálničního typu na klasickou 
dvouproudou s krajnicemi. Další rizika jsou předjížděcí pruhy vždy pro směr do kopce, úrovňové 
křižovatky s vedlejšími silnicemi a samozřejmě obce, kterými prochází.    
Intenzita dopravy je asi 17 000 vozidel. Koncentraci nebezpečných nákladů lze velmi špatně 
odhadnout, ale pravděpodobně bude ve srovnání s D 2 a R 52 menší. Rizikovost nehody je 
velká, proto tato silnice bude, z hlediska možné nehody a následků pro obyvatele a okolí, druhá 
nejrizikovější v kraji. Předurčuje to relativně úzká, členitá silnice a absence obchvatů obcí.    
Rychlostní silnice R 52 
Počet nehod na kilometr je ve směru Brno – Mikulov 5,8, nejrizikovější jsou kilometry 6, 7, 8, 26, 
38. V opačném směru Mikulov – Brno je počet nehod 3,2, riziková místa jsou 8, 9. a 38. 
kilometr.. Rizikovost na 26.kilometru je pravděpodobně způsobena zase přechodem  silnice 
dálničního typu na klasickou. Nebezpečí této silnice od 26. kilometru dále na Mikulov a naopak 
spočívá především v jejím profilu. Silnice je poměrně rovná, široká, bez obcí a svádí řidiče 
k nepřiměřeně  rychlé jízdě. Nebezpečné body jsou úrovňové křižovatky s vedlejšími silnicemi a 
také přejezd přehradní hráze vodní nádrže Nové Mlýny.   
Průměrná intenzita dopravy je asi 16 000 vozidel. 
Na R 52 lze také předpokládat velkou hustotu nebezpečných látek, nejedné se však o příliš 
nebezpečnou komunikaci. Ohrožení jsou obyvatelé především Mikulova a ostatních obcí kolem 
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silnice. Na R 52 je ale riziko velké ekologické havárie na mostě přes nádrž Nové Mlýny a také  
poškození okolní zemědělské půdy a rybníků.  Riziko bude jednoznačně menší ve srovnání s D 
1 nebo R 43, spíš srovnatelné nebo mírně vyšší s D 2.    
Silnice I. třídy R 50 
Trasa R 50 je hodnocena opět lehce za hranici kraje ke křižovatce se silnicí druhé třídy číslo 
432. Počet nehod ve směru D 1 – Starý Hrozenkov je 8,2, nejrizikovější místa jsou 4.a 20. 
kilometr. Ve směru Starý Hrozenkov – D 1 pak 6,7 nehod, nejrizikovější místa jsou 9. a 21. 
kilometr.  
Problém na 4. kilometru může spočívat v prudkém klesání před obcí Slavkov na poměrně široké 
a přehledné silnici. Dále trasa vede i přes obce, nejkrizovější dopravní situace je asi 
v Bučovicích. Bezpečnost silnice snese srovnání s R 43, která je i podobná svým profilem, 
ačkoliv má více obchvatů obcí.   
 Průměrná intenzita dopravy je také asi 16 000 vozidel.  
R 50 je podobná silnici R 43.Koncentraci nákladů zase není lehké odhadnout, je hlavní tah na 
střední Slovensko, proto ji odhadnu mezi  R 43 a D 2. Riziko a následky pro obyvatele bude díky 
předpokládané větší koncentraci nebezpečných  nákladů, ve srovnání s R 43, větší.        
 

Zhodnocení pravděpodobnosti železniční dopravní nehody s ohledem na 
přepravní proudy, charakter trati, výběr rizikových míst  
Nejhlavnější jihomoravská trať č. 250 je nejintenzivněji využívaná, pravděpodobně i pro 
přepravu nebezpečných látek. Je nejrychlejší ale i nejmodernější. Riziko a následky plynoucí pro 
obyvatele bude jednoznačně nejvyšší u obcí, kterými trať prochází a především v těch, kde se 
nachází vlakové nádraží např.: Tišnov, Kuřim, Hrušovany u Brna , Rajhrad.        
Trať č. 260 bude dle statistiky přepravních proudů nebezpečných látek druhá nejvytíženější, 
rizikové body budou železniční přejezdy. Ohrožení budou zase obyvatelé obcí okolo trati např. 
Velké Bílovice, Adamov, Blansko. Ekologické nebezpečí zde bude asi největší, protože trať vede 
údolím řeky Svitavy.     
Trať č. 300 bude pravděpodobně v přepravě nebezpečných látek zaujímat třetí místo. Na této 
trati jsou rizikovým místem železniční přejezdy se silnicí č. 430, kde může díky velké intenzitě 
vlaků i automobilů dojít častěji k havárii.  Nejvíce budou zase ohrožení obyvatelé obci kolem 
tratě. 
Ostatní železniční tratě by měli být z hlediska přepravy nebezpečných látek relativně méně 
rizikové. Větší koncentraci ropných produktů můžeme čekat na tratích č. 246 (Moravské naftové 
doly, a.s.) a 240. (Čepro Střelice).  
V Brně je riziko havárie největší na kontejnerovém překladišti v Horních Heršpicích a 
seřazovacím nádraží v Maloměřicích. Hustota obyvatelstva je v těchto místech poměrně malá, 
proto při případné nehodě by měli být následky menší než v případě stejné nehody v jiné 
železniční stanici v menší obci. Nákladní doprava zpravidla nejezdí přes osobní vlakové nádraží 
v Brně.  Riziko havárie také zvyšuje nepřehlednost a nedostatečná kapacita ŽUB.            
Vlakovou přepravou nebezpečných látek budou nejvíce ohrožení obyvatelé čtvrtí kolem 
nejvytíženější trati 250 Obřany, Lesná, Královo Pole, Řečkovice. A také východních čtvrtí 
Husovice, Židenice, Zábrdovice, Černovice, Heršpice.  
Konkrétní riziková místa: 

 Všechny železniční přejezdy 
 Nádraží (především na 250) 
 Údolí Svitavy  
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Vliv budování dopravní infrastruktury  
Při realizaci všech prioritních staveb uvedených výše by to pro JMK a Brno znamenalo velký 
posun kupředu a především Brno by se stalo plnohodnotným logistickým centrem. Vliv stavby na 
bezpečnost dopravy a z toho plynoucí rizika je zcela zřejmý a stupňuje se při rekonstrukci za 
provozu.  
Po dostavbě R 43, jižních tangent by se hlavní vliv dopravy přesunul a také rozložil. R 43 by 
odvedla značný počet vozidel z VMO a výrazně by se tím snížila rizika pro obyvatele a životní 
prostředí okolo stávající tranzitní trasy. Naopak by se zvýšilo ohrožení obyvatel městských částí 
Bystrc, Kníničky, Rozdrojovic, atd. Ekologické riziko je Brněnská přehrada. Míru rizika a 
následků není snadné odhadnout. Bude se jednat o rychlostní silnici, proto bude průjezd  
jednodušší, tím pádem bezpečnější. Stavba R 43, rekonstrukce ulice Žabovřeské a Tomkova 
náměstí jsou plánovány zhruba na stejné období. Proto je nutné etapy všech staveb velmi dobře 
časově rozvrhnout, jinak by mohlo dojít k velkým dopravním komplikacím a zvýšenému riziku.    
Jižní tangenty by měli význam pro vozidla nepokračující po celé trase D 1. Značně by se ulevilo 
exitům 194 a 196. Riziko havárie se tedy rozšíří na větší oblast kopírující trasu nové 
komunikace. Míru rizika není lehké odhadnout, protože neznáme intenzitu dopravy  a konkrétní 
dopravně technický stav komunikace. Lze ale přepokládat, když se nahradí dopravně přetížené 
exity, rozšíří se stávající dálnice, bude dálnice i při vyšší intenzitě bezpečnější. 
Při stavbě VMO je vliv již patrnější. Dnes je, nejvíce využívaná, západní trasa významně 
komplikována stavbou tunelů a jistě se část dopravy přesunula na východní část okruhu a do 
centra města. Po dokončení stavby se začnou rekonstruovat další části VMO např.: Tomkovo 
náměstí atd. Lze tvrdit, že rekonstrukce jedné z nejrušnějších Brněnských tepen bude těžká 
zkouška pro brněnskou dopravu. Nápor vozidel pocítí jistě západní část okruhu, ale v mnohem 
větší míře také vnitřní město. V době rekonstrukce by se tedy mělo vzít v úvahu větší riziko 
havárie, i vozidel s nákladem nebezpečných látek, ve vnitřním městě. Ulice přicházející v úvahu 
jsou Merhautova, Vranovská, Zábrdovická, Bubeníčkova.  
Rekonstrukce tratí a železničních uzlů může bezpečnosti dopravy jedině prospět, protože se 
zlepší propustnost uzlu a tratě. Větší propustnost má vliv na lepší plynulost – bezpečnost.                       
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ZÁVĚR 
Nejvyužívanější tranzitní trasy pro přepravu nebezpečných chemických látek jsou v pořadí rizika 
pravděpodobnosti dopravní nehody a vlivu havárie na obyvatelstvo, životní prostředí, majetek   
D 1, R 43, R 52, (I 50), D 2. Pořadí je nutné brát s rezervou, protože při vyhodnocování jsem 
nevycházel pouze ze statistických dat dopravních nehod a přepravních proudů, ale také 
vlastních odhadů a zkušeností. Dopravní proudy také nejsou vždy stejné a mohou se měnit 
v závislosti například na ročním období, momentální poptávce, stavbě nových komunikací. Vliv 
havárie na obyvatelstvo by se dal předpokládat největší na R 43, I 50, R 52, protože silnice 
přímo procházejí obcemi, což jsou riziková místa sama o sobě a dopravně technický stav 
komunikací neodpovídá míře intenzity dopravy. Závěr opět nelze brát doslova, protože například 
nehoda na velmi rušném brněnském úseku  D 1 by mohla mít minimálně stejné následky.  
Ekologické riziko z výše uvedeních silnic a dálnic má asi největší silnice R 52 s přemostěním 
přes přehradní nádrž.    
V Brně je nejrizikovější jižní a jihovýchodní oblast s velkým počtem průmyslových objektů, které 
jsou častými příjemci nebo výrobci nebezpečných chemických látek. Dopravně rizikové faktory 
jsou v této lokalitě: značná hustotou provozu, přítomnost tranzitních křižovatek a samotných 
komunikací, MHD. Také je důležité vzít v úvahu mezinárodní letiště a překladové nádraží. Je 
výhodné, že se tato oblast od zbytku města odlišuje relativně menším zalidněním, ovšem ve 
všední den a v pracovní době bude přítomnost osob pravděpodobně zcela srovnatelná.  
Přibližně na stejné úrovni ohrožení bude oblast kolem nečastější tranzitní trasy v Brně mimo     
D 1. V úvahu přicházejí o ulice Bítešská – Žabovřeská – Hradecká. Všechny nebezpečná místa 
s uvažovanými riziky jsou uvedena v diskuzi. V současné době probíhá stavba Dobrovského 
tunelu, která dopravu poměrně výrazně negativně ovlivňuje. Dále je plánována složitá 
rekonstrukce ulice Žabovřeské. Výhledově přebere úlohu tranzitní trasy nově postavená 
rychlostní silnice R 43.  
Třetí rizikovější lokalitou je zbytek trasy VMO. Pro jižní polokruh platí v podstatě závěry spojené 
s jižní a jihovýchodní část Brna. Z hlediska hustoty provozu a rizika dopravní nehody je 
nebezpečný úsek severního polokruhu od Husovického tunelu takřka po MÚK s Ostravskou. 
Dnes se zde předpokládá menší výskyt nebezpečných nákladů než na západní části VMO. Tato 
situace se ale může časem obrátit z důvodu plánovaných staveb a rekonstrukcí.  
Naopak ve vnitřním městě a v centru je až náhodné výjimky riziko nehody nebezpečných 
chemických látek ve srovnání s ostatními lokalitami relativně malé. Nečastěji zde přepravované 
látky budou technické plyny a paliva. 
Čerpací stanice pohonných hmot jsou v Brně orientovány především podél VMO a radiál. 
Některé jsou i ve vnitřním městě. Proto riziko havárie spojené s ropnými látkami bude celkově 
asi nejvyšší a platné takřka pro celé město. 
V železniční dopravě je nejvytíženější  trať č. 250, platí to i pro  nebezpečné chemické látky. 
Druhá je trať č. 260 a třetí č. 300. Rizikovost železnice je špatně odhadnutelná, jednak kvůli 
nedostatku statistických dat, a také že provoz na železnici je od silnice výrazně odlišný. Rizikové 
body jsou však především železniční přejezdy a nádraží. K nehodám může také často dojít při 
manipulaci s nákladem, proto je důležité zmínit železniční stanice Brno a Břeclav. Objem 
přepravy nebezpečných látek železniční dopravou je o dost menší než u silniční. Také 
bezpečnost železnice je ve srovnání se silnicí vyšší. Železnice naopak přepravuje mnohem větší 
objem nákladu.  

 44



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
[1] doc. Ing. Miloš Zeman, CSc., Ing. Otakar J. Mika, CSc., Integrovaný záchranný systém, 1. 
vydání, Brno 2007, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, ISBN  
[2] Havarijní plán města Brna, Brno 2002 
[3] Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), zákon č. 159 / 
2007 Sb., částka 57, dostupné z: <http://cep.mdcr.cz/dok2/DokPub/dok.asp> 
[4] Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných látek (RID), Sbírka mezinárodních 
smluv 2007, částka 13, , dostupné z: <http://cep.mdcr.cz/dok2/DokPub/dok.asp > 
[5] Statistika dopravních nehod (2007 – 2004 ), Praha: Ministerstvo vnitra,    dostupné z: 
<http://www.mvcr.cz/statistiky/nehody.html>   
[6] Statistika požárů a zásahů jednotek požární ochrany, Statistické ročenky (2007, 2006, 2005, 
2004), Praha: Ministerstvo vnitra, dostupné z: <http://www.mvcr.cz/statistiky/pozary.html>   
[7] Statistika intenzity dopravy (2005, 2000), Praha: Ředitelství silnic a dálnic, dostupné z: 
<http://www.rsd.cz/Silnicni-a-dalnicni-sit/Intenzita-dopravy>   
[8] Statistická ročenka Jihomoravského kraje (2007 – 2004) – část 9. CESTOVNÍ RUCH, 
DOPRAVA, Český statistický úřad – Brno, dostupné z: 
<http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/kapitola/13-6201-07-2007-09> 
[9] Statistická ročenka Jihomoravského kraje (2007 – 2004) – část 11. KRIMINALITA, 
DOPRAVNÍ NEHODY A POŽÁRY, Český statistický úřad – Brno, dostupné z: 
<http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/kapitola/13-6201-07-2007-11> 
[10] Přepravní proudy věcí (2006 – 2004), Praha: Ministerstvo dopravy, dostupné z: 
<http://www.sydos.cz/cs/proudy.htm> 
[11] Statistika dopravních nehod na železnici (2006 – 2004), Praha: Ministerstvo dopravy, 
dostupné z: <http://www.sydos.cz/cs/rocenka-2006/rocenka/htm_cz/cz06_611000.html>    
[12]  Oficiální stránka města Brna – Doprava: <http://www.brno.cz/index.php?nav01=88> 
[13] LENNY©, neoficiální stránky silnic a dálnic v ČR, dostupné z: <http://www.dalnice-
ilnice.cz/ > 
[14] Železniční uzel Brno <http://www.europointbrno.cz/index.php?nav01=6299  
[15] kpt. Ing. Josef Fajgar, Co se skrývá pod zkratkou TRINS?, 150 Hoří, číslo 5/2002, 
dostupné z: <http://www.mvcr.cz/casopisy/150hori/2002/kveten/fajgar.html>  
[16] Vizualizace Velký městský okruh, Brno: oficiální stránky města, dostupné z: 
<http://www.brno.cz/projekty/>  
[17] Stávající tratě v brněnském železničním uzlu, Brno: oficiální stránky města, dostupné z: 
<http://www.brno.cz/index.php?nav01=88&nav02=89&nav03=2066> 
[18] Historie ŽUB (EUROPOINTBRNO), : oficiální stránky města, dostupné z: 
<http://www.brno.cz/index.php?nav01=88&nav02=89&nav03=6479&nav04=1503> 
[19] IKP Consulting Engineers, s.r.o., Generel dopravy Jihomoravského kraje, Brno: oficiální 
stránky JMK, dostupné z: <http://www.kr-ihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=6927&TypeID=2>  
 
[20] Brněnské komunikace, a.s.,  Ročenka dopravy města Brna (2006 – 2004), 
[21] Oficiální stránka Drážní inspekce, Statistika nehod na přejezdech, dostupné z: 
<http://www.dicr.cz/statistika-nehod-na-prejezdech-za-rok-2006> 
[22] Bc. Kateřina Březová, LEGISLATIVA v přepravě nebezpečných věcí po silnici,    
dostupné z: <http://home.tiscali.cz/ekoporadenstvi/ADR%20NOVINKY.htm> 
[23] Oficiální stránky HZS JMK, fotogalerie zásahů, dostupné z: 
<http://www.firebrno.cz/brno/2006-06-15-b-zeleznicni-nehoda-vranovice> 
    
  

 45

http://cep.mdcr.cz/dok2/DokPub/dok.asp
http://cep.mdcr.cz/dok2/DokPub/dok.asp
http://www.mvcr.cz/statistiky/nehody.html
http://www.mvcr.cz/statistiky/pozary.html
http://www.rsd.cz/Silnicni-a-dalnicni-sit/Intenzita-dopravy
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/kapitola/13-6201-07-2007-09
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/kapitola/13-6201-07-2007-11
http://www.sydos.cz/cs/proudy.htm
http://www.sydos.cz/cs/rocenka-2006/rocenka/htm_cz/cz06_611000.html
http://www.brno.cz/index.php?nav01=88%20
http://www.dalnice-ilnice.cz/
http://www.dalnice-ilnice.cz/
http://www.europointbrno.cz/index.php?nav01=6299%20
http://www.mvcr.cz/casopisy/150hori/2002/kveten/fajgar.html
http://www.brno.cz/projekty/
http://www.brno.cz/index.php?nav01=88&nav02=89&nav03=2066
http://www.brno.cz/index.php?nav01=88&nav02=89&nav03=6479&nav04=1503
http://www.kr-ihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=6927&TypeID=2%3E
http://www.dicr.cz/statistika-nehod-na-prejezdech-za-rok-2006
http://home.tiscali.cz/ekoporadenstvi/ADR%20NOVINKY.htm
http://www.firebrno.cz/brno/2006-06-15-b-zeleznicni-nehoda-vranovice


 
 
 
 
 
     

 46



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
JMK Jihomoravský kraj  
VMO Velký městský okruh 
ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných látek 
HZS Hasičský záchranný sbor 
ŽUB Železniční uzel Brno 
TRINS Transportní informační nehodový systém 
MÚK Mimoúrovňová křižovatka 
KOPIS Krajské operační a informační středisko 
MU Mimořádná událost  
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Intenzita dopravy Brno 2000 
Srovnání intenzity dopravy v Brně 

Lokalita úsek 2000 2005 nárust v % 
D 1 6-8691 36479 52100 42,8 
 6-8692 42323 58500 38,2 
 6-8801 30443 44100 44,9 
 6-8802 23642 33300 40,9 
D 2 6-8702 31248 37600 20,3 
 6-8710 15937 23100 44,9 
R 52 (Vídeňská) 6-7424 40795 42479 4,1 
 6-0201 38754 44222 14,1 
 6-0202 28841 47527 64,8 
R 43 6-0353 25994 43666 68,0 
 6-0354 30078 40137 33,4 
 6-0356 40079 34733 -13,3 
 6-0365 22843 30422 33,2 
Pražská radiála (Bítešská) 6-7540 21562 25178 16,8 
 6-7541 18778 22343 19,0 
 6-7542 23360 26377 12,9 
VMO (Hlinky - Hradecká)  6-7421 31578 22822 -27,7 
 6-5003 29891 29567 -1,1 
 6-5051 27935 32659 16,9 
 6-5052 27439 33265 21,2 
Hradecká  6-0364 27464 27752 1,0 
 6-0351 24808 26650 7,4 
VMO (Husovický t.. - Ostravská) 6-5035 24457 33015 35,0 
 6-5045 37107 43097 16,1 
 6-5008 32388 39271 21,3 
 6-5009 37706 43299 14,8 
 6-5032 30997 39978 29,0 
 6-5587 33911 42509 25,4 
 6-5586 28781 34558 20,1 
VMO (Ostravská  - Hlinky) 6-5033 21894 25719 17,5 
 6-5034 27506 36431 32,4 
 6-7434 31712 33267 4,9 
 6-7437 23633 27502 16,4 
 6-7431 32003 35892 12,2 
 6-7438 33374 35430 6,2 
 6-7433 44098 44878 1,8 
 6-7435 32648 29467 -9,7 
 6-7436 22856 22733 -0,5 
 6-7432 20742 23151 11,6 
Jihlavská 6-0191 13421 15925 18,7 
 6-0192 21593 23456 8,6 
 6-0193 15668 17099 9,1 
Plotní - Svatopetrská - Hněvkovského 6-6091 27210 26349 -3,2 
 6-6090 32774 29750 -9,2 
 6-6093 30709 31873 3,8 
 6-6096 25026 25558 2,1 
Černovická  6-2483 17161 21499 25,3 
 6-5583 16343 19689 20,5 
 6-5571 17757 17284 -2,7 
Rokytova - Žarošická - Jedovnická 6-6101 15567 17745 14,0 
 6-4215 14932 18452 23,6 
 6-4204 12208 16565 35,7 
 6-6120 15151 20087 32,6 
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Ostravská 6-4203 25168 35148 39,7 
 6-4202 20044 25396 26,7 
 6-4201 12041 18084 50,2 
Průměr    18,8 

Možné zdroje mimořádné události v Brně 
  Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 

množ. osob území Město, obec Ohrožující objekt 
Ulice č.p.  druh 

(t, ks) počet (km2) 
ORP BRNO                 
Bohunice Fakultní nemocnice Brno Jjihlavská 20 jiné nebezpečí genet. mod. org. 0,001 nelze určit 

Bohunice 
ČS PHM Fakultní 
nemocnice Kamenice 1a požár, únik RP benzin / nafta 37,5/12,5 do 100 0,01 

Bohunice ČS PHM SHELL 1(z Brna) Jihlavská   požár, únik RP benzin / nafta 90 / 30 do 100 0,01 
Bohunice ČS PHM SHELL 2 Jihlavská požár, únik RP benzin / nafta 100 / 20 do 100 0,01 
Bohunice Pneuservis Bílý a syn, s r.o. Kamenice 1 požár, únik RP benzin / nafta 10 / 10 > 100 0,01 
Bohunice nehody v silniční dopravě     jiné nebezpečí výbuch, výron   > 100 0,01 

Bohunice 
navážky odpadu pod 
obytnou zástavbou     

jiné nebezpečí sesuv půdy, skal 
  

> 100 0,16 

Bosonohy fi Havlík mob.zás.nafty Chironova   požár, únik RP nafta,bionafta 5 / 5     
Bosonohy       jiné nebezpečí sesuv půdy, skal   do 100 0,01 
Bystrc ČS PHM TOPCO, a.s. Štouračova 1a požár, únik RP benzin / nafta 115 / 50 do 100 0,01 
Černovice ČS PHM AGIP Olomoucká 174 požár, únik RP benzín/nafta 60/13,3 do 100 0,01 
Černovice         oleje 4,5 do 100 0,01 
Černovice ČS PHM OMV Olomoucká 19 požár, únik RP benzin / nafta 90 / 30 do 100 0,01 
  ČS PHM Bencolor, SETRA Hájecká 3 požár, únik RP nafta 21,6 do 100 0,01 
  ČS PHM Eurocrux U Svitavy 3 požár, únik RP benzin / nafta   do 100 0,01 
  ČS PHM Shell Olomoucká 240 požár, únik RP benzin / nafta   do 100 0,01 
  ČSAD Brno-Černovice Hájecká  14 požár papír, textil / LTO 7,0 / 3,0 > 100 <1 
  STAVOS Brno U Svitavy 2 požár, únik RP oleje 4,2 do 100 0,01 
  Skanska DS Vinohradská 88 požár, únik RP oleje 1,1 do 100 0,01 
  Nová Mosilana Charbulova 150 požár oleje, petrolej 7 > 1000 <1 
          benzín 1,2     
          vlna 722     
         polyester 570     
         kartony 15     
         kys. chlorovod. 5     
       výbuch propan 0,3 > 100 >1 
         kyslík / acetylen 0,2 / 0,2     
       únik NCHL kys.chlorovod. 2,2 > 100 <1 
          čpavková voda 50     
          kys.octová 45     
          kys.mravenčí 45     
  IMOS Brno,a.s. Olomoucká 174 požár, únik RP nafta, olej 16 / 5,5    
  KOREKT DIPS, spol s r.o. Vinohradská 78 požár toluen/trichlorethylen 0,5/0,2     
  destrukce budov a zařízení     jiné nebezpečí kmenová stoka E   > 100 >1 
  nehody v silniční dopravě     jiné nebezpečí výbuch, výron   > 100 >1 
  sesuvy půdy     jiné nebezpečí levý svah Svitavy   > 100 >1 
Dolní 
Heršpice ČS PHM ÖMV, D2  Skandinávská   požár, únik RP benzin / nafta 37 / 41,5 do 100 0,01 
Dolní 
Heršpice farma prasat Dolní Heršpice     veter. nákaza onemocnění zvířat   > 100 <1 km2

  ČS PHM SILMET Vídeňská 131 požár, únik RP benzin / nafta   do 100 0,01 
Dolní 
Heršpice ČS PHM Benzina č.540 Kaštanová   požár, únik RP benzin / nafta 98 / 32 do 100 0,01 
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Dvorska BONAGRO,a.s. Dvorska   veter. nákaza prasata 1250 2 <1 km2

Horní 
Heršpice POCLAIN Hydraulics s.r.o Kšírova 186 požár oleje, ředidla, laky 5     
Horní 
Heršpice PREFA KOMPOZITY, a.s. Kulkova 10 požár pryskyřice, tvrdidla 3 do 100 0,01 
Chrlice Obilní  35 požár, výbuch vys.hoř.kap/hoř.kap 32 / 60     
Chrlice 

AGROFERT HOLDING,a.s., 
sklad Chrlice (B)       vys.tox./tox.látky 30,5/100     

Chrlice       únik NCHL vys.tox./tox.látky 300/265,5     

Chrlice 
Moravostav Brno, SD 
Chrlice     požár propan butan 50,4 > 1000 >1 

Chrlice         oleje 2   <1 
Chrlice Ředitelství dálnic ČR Rebešovická   požár nafta / oleje 40 / 2,6   <1 
Chrlice         themaloelt ESSO 2200 > 100 <1 
Chrlice         oleje 110     
Chrlice BMTI ČR Tovární 3 požár oleje 2,5 > 100 <1 
Chrlice Brněnská obalovna Tovární 3 požár asfalty AP 80 2000     
Chrlice         Thermaleot ESSO 435     
Chrlice ČS PHM Benzina č.540 Hněvkovského    požár, únik RP benzín / nafta 50 / 25 do 100 0,01 
Chrlice k.ú. Holásky     jiné nebezpečí sesuv půdy   > 100 <1 
Ivanovice ČS PHM ESSO Hradecká   požár, únik RP benzin / nafta 150 / 50 do 100 0,01 
Ivanovice ČS PHM East Oil Hradecká   požár, únik RP benzin / nafta 86,3 / 40 do 100 0,01 
Ivanovice MANAG MS, a.s. Kaštanová 34 požár, únik RP benzin / nafta 16 / 5 do 100 0,01 
Jehnice       jiné nebezpečí lesní požár   > 100 >1 
Brno-jih Chemko, spol.s r.o. Jahodová 60 požár nafta 25     
Brno-Jih ulice Měšťanská, Kaštanova     jiné nebezpečí sesuv půdy   > 100 <1 
Brno-Jih         lesní požár   > 100 >1 
Brno-Jih ROVNER, a.s. Masná 9 únik NCHL amoniak 19,6 > 1 000 >1 
Brno-Jih Autonova Brno Masná 20 požár oleje, ředidla, laky 5 > 100 <1 
Brno-Jih Euro-Koberce s.r.o. Pražákova 67 požár koberce, PVC 20 > 100 <1 
Brno-Jih MANAG MS, a.s. Kaštanová 34 požár, únik RP benzín / nafta 3,7/13,3 do 100 0,01 

Brno-Jih 
Teslamp Holešovice, a.s (v 
likvidaci) Kaštanová 64 výbuch vodík / propan 1,8 / 4,8 > 100 <1 

Brno-Jih         dusík/ kyslík/ argon 40/20/20     
Brno-Jih       požár papír 20,5 > 100 <1 
Brno-Jih         líh, petrolej 1     
Brno-Jih         olej, nafta 2,4     
Brno-Jih ČS PHM Benzina Kaštanová   požár, únik RP benzin / nafta 26 / 20,8 do 100 0,01 
Brno-Jih ČS PHM Makro Kaštanová 50 požár, únik RP benzin / nafta 59 / 33 > 100 0,01 
Brno-Jih ČS PHM fi TRAVIKO U Svitavy 3 požár, únik RP nafta / oleje 18,5 / 2,1 do 100 0,01 
  ĆS PHM HONEM Moravanská 207 požár, únik RP benzin / nafta   do 100 0,01 
Brno-Jih A.S.A  s.r.o. Vídeňská 102 požár org.rozpouštědla 6 do 100 <1 
Brno-Jih         oleje/ anorg.chem. 8,0 / 1,0     
Brno-Jih         anorganická chem. 1     
Brno-Jih Centa Vídeňská 113 požár papír 170 > 100 <1 
Brno-Jih         hořlavé kapaliny 1     
Brno-Jih Feramo   MI s.r.o. Vodařská 15 požár kyslík, acetylen 5/8 lahví     
Brno-Jih Feramo   MI s.r.o.       ředidla, barvy 10/1     
  Feramo   MI s.r.o.     požár, únik RP nafta, olej 10/0,8     

Brno-Jih 
Hypermarket TESCO 
STORES ČR Vídeňská 100 požár dřevo, textil 3,2 > 1000 <1 

Brno-Jih         barvy, ředidla, 1,4     

Brno-Jih 
ČS PHM TESCO STORES 
ČR Vídeňská   požár, únik RP benzin / nafta   > 100 0,01 

Brno-Jih OSPAP Vídeňská 121 požár papír / dřevo 2900 / 10 > 100 <1 
Brno-Jih 10 požár chlornan sodný 8,4 > 100 <1 
Brno-Jih 

Prakom Brno 

Komárovské nábř.     benzin / nafta 60/350     

 51



Brno-Jih       chlorid sodný 16,5     
Brno-Jih Prefa Brno Havránkova 11 požár pryskyřice/ aceton 3.I > 100 <1 
Brno-Jih Chemont, a.s.(v likvidaci) Vídeňská 119 výbuch argon/ kyslík 1,1 / 0,5 do 100   
Brno-Jih         acetylen 0,4     
Brno-Jih         oxid uhličitý / PB 0,12/0,05     
Brno-Jih Ferona Brno a.s. Vídeňská 119 výbuch kyslík 3,3 > 100 <1 

Brno-Jih Linde Gas a.s. (B) Černovické nábř. 10 výbuch acetylen/ kyslík 
42,2 / 
1203 >1000 >1 

Brno-Jih         LPG 40     
Brno-Jih         oxid dusný/et.oxid 7,8 / 0,7     
Brno-Jih         aceton/ karbit CA 95,4/102     
Brno-Jih       únik NCHL amoniak 0,4 > 1000 >1 
Brno-Jih Pozemstav a.s. Pražákova 52 výbuch acetylen/ kyslík 0,12 / 0,2 > 100 <1 
Brno-Jih DELTA Pekárny a.s. Bohunická 24 požár, únik RP oleje 1,5 do 100 0,01 
Brno-Jih Remet, s.r.o. Vídeňská  127 výbuch acetylen 0,6 do 100 <1 
Brno-Jih         propan / kyslík 0,25/0,5     
Brno-Jih       požár, únik RP nafta / oleje 181 / 17 do 100 0,01 
Brno-Jih       únik NCHL FeCl3/NaOH 0,95/0,7     

Brno-Jih Uxa spol. s r.o. Plotní 45 výbuch kyslík/acetylen 
13,5/2 
lahve do 100 <1 

Brno-Jih Brněnské komunikace, a.s. Masná 7 jiné nebezpečí posypová sůl 5 000 > 100 <1 

Brno-Jih 
nehody v železniční 
dopravě     jiné nebezpečí požár, únik NL   > 100 <1 

Brno-Jih 
destrukce el.vedení VVN 
110 kV     jiné nebezpečí vichřice       

Jundrov       jiné nebezpečí lesní požár   do 100 >1 
Kníničky       jiné nebezpečí lesní požár       
Kohoutovice       jiné nebezpečí lesní požár   do 100 >1 
Komín OBI market Bystrcká   požár propan-butan 4 > 1000 <1 
Komín         barvy,spreje 0,5     
Komín SIKA CZ s.r.o. Bystrcká 36 požár barvy / ředidla 3,1 / 0,5     
Komín         pryskyřice/přísady 9,5 / 24     
Komín ČS Benzina LPG Bystrcká   výbuch propan-butan 4,85 > 100 >1 

Komín 
destrukce el.vedení VVN 
110 kV     jiné nebezpečí vichřice   > 1000 >1 

Komín destrukce budov a zařízení     jiné nebezpečí retenční nádrž   > 1000 >1 
Královo 
Pole Kometa PS, a.s. Sportovní 4 únik NCHL chlór 0,45 > 100 <1 
Královo Pole Zimní stadión Vodova 108 únik NCHL amoniak 0,8 > 100 <1 
Královo Pole ČS PHM AGIP Palackého,Kamanova   požár, únik RP benzin / nafta 60 / 44 do 100 0,01 
Královo Pole ČS PHM ÖMV Cimburkova   požár, únik RP benzin / nafta 150 / 50 do 100 0,01 
Královo Pole ČS PHM Benzina č.538 Královopolská   požár, únik RP benzin / nafta 75 / 25 do 100 0,01 
Královo Pole ČS PHM ŐMV Hradecká   požár, únik RP benzin / nafta 150 / 50 do 100 0,01 
Královo Pole ČS PHM SHELL Hradecká   požár, únik RP benzin / nafta 85 / 60 do 100 0,01 
Královo Pole BVaK a.s. Rybníček 12 požár dřevo / různé hořl. 11,0 / 3,0 > 100 <1 
Královo Pole Telefónica O2 CR, a.s. J. Babáka 11 požár nafta 8,5 > 100 <1 
Královo Pole         oleje 0,3     
Královo Pole AŽD Praha s.r.o., VZ Brno Křižíkova 32 požár, únik RP oleje / emulze 0,5 / 0,5     
Královo Pole         barvy / ředidla 1,5 / 1     
Královo Pole       výbuch kyslík, acetylén 2     
Královo Pole       únik NCHL kyseliny, zásady 1     
Královo Pole TEST Line s.r.o. Křižíkova 68 jiné nebezpečí genet. mod. org. 0,001 nelze určit 
Královo Pole Královopolská, a.s Křižíkova 68a požár barvy, ředidla 14,5 > 100 <1 
Královo Pole         trafooleje 65     
Královo Pole         nafta / oleje 5,5 / 3,5     
Královo Pole       výbuch acetylén / argon 2, 6 > 100 <1 
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Královo Pole         kyslík / argon mix 16 / 1,8     
Královo Pole         dusík, vodík, CO2 1,8     
Královo Pole D.I.S. s.r.o., Křižíkova 72 Křižíkova  72 požár, únik RP benzín / nafta 5/11 do 100 0,01 
Královo Pole Tusculum a.s. 2 požár lepidla  36 > 100 <1 
Královo Pole   U Červeného mlýna     ředidla, laky 1,1     

Královo Pole         molitan, neotan 2     

Královo Pole 
nehody v železniční 
dopravě     jiné nebezpečí požár, únik NL   > 100 <1 

Královo Pole 
destrukce el.vedení VVN 
110 kV     jiné nebezpečí vichřice       

Líšeň ZETOR TRACTORS a.s. Trnkova 111 požár nafta 41 > 100 <1 
Líšeň         alkon / chlornany 6 / 13,2     
Líšeň         kys. chlorovodíková 3     
Líšeň         nátěrové hmoty 20     
Líšeň         benzín / oleje 10 / 29,5     
Líšeň         petrolej/mazací tuky 3,6 / 3     
Líšeň       výbuch acetylen 1 > 100 <1 
Líšeň         kyslík / oxid uličitý 1,2 / 0,2     
Líšeň ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. Trnkova  111 požár oleje -sklad 4,4     
Líšeň      požár, únik RP benzin / nafta 5 / 1     
Líšeň       požár oleje-provoz 35     
Líšeň ČS PHM Agip Sedláčkova   požár, únik RP benzin / nafta 150 / 50 do 100 0,01 
Líšeň ČS PHM ÖMV Jedovnická 15 požár, únik RP benzin / nafta   do 100 0,01 
Líšeň destr. el.vedení VVN 110 kV     jiné nebezpečí vichřice   > 1000 >1 
Líšeň destrukce budov   Kubíkova   jiné nebezpečí sídlištní kolektor   > 100 <1 
Maloměřice 
- řeka Svitava (k.ú. Husovice)     

přirozená 
povodeň voda Q100   >1 

Obřany Teplárna a.s. (B) Obřanská 60 únik RP pyrolýzní olej 12 080 > 1000 <1 
Obřany OHL ŽS Brno, a.s.  Kulkova 30 únik RP oleje/ředidla,barvy 7 / 1,5 > 100 <1 
Maloměřice 
- Dyha Franzova 63 požár dřevo 38 > 100 <1 
Obřany         molitan / dř. dýha 2,4 / 1,2     
Maloměřice 
- Chemoplast, a.s. Karlova 7 požár polyetylen 21 > 100 <1 
Obřany         polyvinylchlorid 5     
Maloměřice 
-         barvivo, elastoměr 2,3     
Obřany         hořlavé kapaliny  1,4     
Maloměřice 
- Argo Int. Spedition Slaměníkova 23 požár, únik RP nafta 16,6 do 100 0,01 

Obřany nehody v železniční 
dopravě     jiné nebezpečí požár, únik NL   > 100 <1 

Maloměřice 
- destr. el.vedení VVN 110 kV     jiné nebezpečí vichřice   > 1000 >1 
Obřany destrukce budov a zařízení     jiné nebezpečí kmen. stoka E,D   > 100 <1 
Maloměřice 
- ulice Rolencova     jiné nebezpečí sesuv půdy   > 100 <1 
Medlánky Inženýrské stavby s r.o. Hudcova 72 výbuch kyslík / aceten 0,2 / 0,1 > 100 <1 
Medlánky       požár, únik RP nafta 18     
Medlánky       požár, únik RP oleje 7,2     
Medlánky ČS  Honem,spol. s r.o. Moravská 207 požár, únik RP nafta / oleje 33 / 25 do 100 0,01 
Medlánky Dopravní podnik m. Brna Hudcova 74 požár, únik RP nafta / oleje 50 / 4 > 100 <1 
Medlánky destrukce VVN 110 kV     jiné nebezpečí vichřice   > 1000 >1 
Medlánky sportovní letiště     jiné nebezpečí letecká havárie   > 100 >1 

Medlánky 
navážky odpadu pod 
zástavbou     jiné nebezpečí sesuv půdy, skal   > 100 <1 

Medlánky 
Výzk. ústav veterin. 
lékařství Hudcova  70 jiné nebezpečí genet. mod. org.   nelze určit 

Nový 
Lískovec 

ČS PHM Agip (pražská 
radiála) Bítešská   požár, únik RP benzín / nafta 80 / 40 do 100 0,01 
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Nový 
Lískovec vstup ulice  Svážná 29 jiné nebezpečí sídlištní kolektor   > 100 <1 
Ořešín       jiné nebezpečí lesní požár   > 100 >1 
Řečkovice - PLIVA Lachema, s.r.o. Karásek 1 únik NCHL vys.toxické/tox. 0,9/31 > 1000 >1 
Mokrá Hora         zdraví škodl./dráž. 25,3/23,5     
Mokrá Hora         žíravé/neb.pro ŽP 72/14     
Řečkovice -         karciogenní 6,1     
Mokrá Hora       požár extr.hořl.plyny,kap. 0,6 > 100 <1 
Řečkovice -         vys. hořlavé/hoř. 317,4/47     
Mokrá Hora ČS PHM AB Oil Bratří Křičků 50 požár, únik RP benzin / nafta 120 / 30 do 100 0,01 
Řečkovice - Stavotes Palackého tř. 178 požár dřevo/dřevotříska 4,0 / 80 > 100 <1 
Mokrá Hora         laminované dřevo 106,5     

Řečkovice - 
Explosia, a.s., Pardubice-
Semtín     výbuch výbušniny   > 100 >1 

Mokrá Hora spraše     jiné nebezpečí sesuv půdy, skal   > 100 <1 
Řečkovice - destrukce VVN 110 kV     jiné nebezpečí vichřice   > 1000 >1 
Brno-sever TJ TESLA Brno Halasovo nám. 7 únik NCHL chlór 0,25 > 100 <1 
Brno-Sever Dermacol a.s. Dusíkova  7 požár líh 1,2     
Brno-Sever       únik NCHL kyseliny  0,1     
Brno-Sever ČS PHM Čepro, a.s. Okružní   požár, únik RP benzin / nafta 67/26 do 100 0,01 
Brno-Sever ČS PHM SHELL Okružní   požár, únik RP benzin / nafta 85 / 35 do 100 0,01 
Brno-Sever ČS PHM Čepro, a.s. Merhautova   požár, únik RP benzin / nafta 30/ 20 do 100 0,01 
Brno-Sever VUES Brno, a.s. Mostecká 26 požár ředidla, barvy 1,7 > 100 <1 
Brno-Sever         oleje/kap.hoř. 2 / 2,5     

Brno-Sever 
Černá Pole-ul. Drobného, 
Křižíkova     jiné nebezpečí sesuv půdy   > 100 <1 

Brno-Sever Lesná-Divišova čtvrt     jiné nebezpečí sesuv půdy   > 100 <1 
Slatina Air Products s.r.o. (A) Tuřanka 94 únik NCHL amoniak 0,5 > 100 >1 
Slatina       výbuch kyslík / acetylén 83 / 7,6 > 100 <1 
Slatina         vodík / LPG 0,2 / 3,2     
Slatina FRANKLIN Electric Hviezdoslavova 1 požár, únik RP persistentní oleje 5,8     
Slatina       požár  lepidla  1     
Slatina       únik NCHL persist.syntet.látky 0,8     
Slatina ČS PHM  SLOVNAFT Hviezdoslavova 49 požár, únik RP benzin / nafta 90 / 30 do 100 0,01 
Slatina Čerpací tecnika  Řipská 1 požár, únik RP benzin 60 do 100 0,01 
Slatina Pneuservis TASY Řipská 20 požár, únik RP oleje, mazivo 1,5 do 100 0,01 
Slatina ČS PHM AVIA EIGL Hviezdoslavova 1b požár, únik RP benzin / nafta 150 / 50 do 100 0,01 
Slatina ČS PHM Benzina Hviezdoslavova   požár, únik RP benzin / nafta 35 / 25 do 100 0,01 
Slatina ČS LPG BENZINA a.s. Hviezdoslavova   výbuch propan-butan 12 > 100 <1 
Slatina Volvo Truck Servis a.s. Řipská 20 požár, únik RP oleje 3 do 100 0,01 
Slatina Dopravní podnik m. Brna Hviezdoslavova 1a požár nafta / olej 168/6 > 100 <1 
Slatina Jihomor. dřevařské závody Drážní 7 požár dřevo, řezivo 7670 > 100 <1 
Slatina E.ON - centrální sklad Řipská 11 požár benzin, nafta 1,6     
Slatina       požár ředidla, barvy 1,6     
Slatina       požár petrolej, olej 59     
Slatina       výbuch acetylén/kyslík/PB 0,1/0,1/0,2 > 100 <1 
Slatina destrukce budov a zařízení     jiné nebezpečí kmenová stoka F   > 100 <1 
Slatina letiště     jiné nebezpečí letecká havárie   > 100 >1 
Slatina GEOSAN spol.s r.o. Tuřanka 107 požár, únik RP nafta/rozpuštědla 4 / 1 do 100   
Starý 
Lískovec ČS PHM ŐMV, D-1 (199km)     požár, únik RP benzin / nafta 150 / 100 do 100 0,01 
Starý 
Lískovec ČS PHM OMV D-1 (km -192,6   požár, únik RP nafta / oleje 100 / 50 do 100 0,01 
Starý 
Lískovec destr. el.vedení VVN 110 kV     jiné nebezpečí vichřice   >1000 >1 
Brno-střed FN U Sv. Anny Pekařská 53 únik RP oleje / ředidla 0,5 / 1 do 100 0,01 
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Brno-Střed BVaK a.s.,- sklad chloru Pisárecká 1 únik NCHL chlór  1,2 >1000 >1 
Brno-Střed                - chlorační stanice     únik NCHL chlór 1,2 > 1000 >1 
Brno-Střed Starobrno a.s. Hlinky 12 únik NCHL amoniak 9 > 1000 >1 
Brno-Střed hala Rondo Křídlovická 3 únik NCHL amoniak  0,9 > 1000 >1 
Brno-Střed Zimní stadión Úvoz 55 únik NCHL amoniak  0,08 do 100 >1 
Brno-Střed ČS PHM ÖMV Masná 20 požár, únik RP benzin / nafta 150 / 50 do 100 0,01 
Brno-Střed ČS PHM Euro Oil Opuštěná 6 požár, únik RP benzin / nafta 60 / 20 do 100 0,01 
Brno-Střed ČS PHM ÖMV Heršpická 11 požár, únik RP benzin / nafta 100 / 50 do 100 0,01 
Brno-Střed ČS PHM ESSO Bauerova   požár, únik RP benzin / nafta 80 / 25 do 100 0,01 
Brno-Střed ČS PHM ŐMV Heršpická-západ   požár, únik RP benzin / nafta 60 / 60 do 100 0,01 
Brno-Střed ČS PHM PH JET Heršpická   požár, únik RP benzin / nafta 60 / 25 do 100 0,01 
Brno-Střed ČS PHM SHELL Heršpická 8 požár, únik RP benzin / nafta 111/42 do 100 0,01 
Brno-Střed LPG SHELL     výbuch  propan-butan 4     
Brno-Střed ČS PHM SHELL Opuštěná 5 požár, únik RP benzin / nafta 60 / 20 do 100 0,01 
Brno-Střed ČS PHM Benzina Hněvkovského 20 požár, únik RP benzin / nafta 60 / 30 do 100 0,01 
Brno-Střed ČS PHM OMV Heršpická 1 požár, únik RP nafta 8 do 100 0,01 
Brno-Střed ČS PHM Čepro Výstaviště Křížkovského   požár, únik RP benzin / nafta 60/17     
Brno-Střed Bauhaus  Heršpická   požár oleje, ředidla, laky 2,5 > 100 <1 
Brno-Střed         dřevo, dřevotříska 150     
Brno-Střed         papír / plasty 100 / 5     

Brno-Střed 
Energetické strojírny Brno, 
a.s. Vídeňská 297 požár ředidlo/líh 0,6/1,4     

Brno-Střed         barva/benzín 0,6/0,6     
Brno-Střed         acetylen 0,2     
  ESB Elektrické stroje, a.s. Vídeňská 297 požár lak/kyslík 15/0,2     
          trafoolej 245     
  ESB Rozvaděče, a.s. Vídeńská 297 výbuch kyslík 0,5     
Brno-Střed Hornbach CS Heršpická 3 požár barvy, ředidla 3,6 > 1000 <1 
Brno-Střed Setra Zvonařka 16 požár nafta / oleje 26 / 14,2 > 100 <1 
Brno-Střed BMT a.s. Cejl 48/50 požár, únik RP oleje 0,8     
Brno-Střed         emulze 5     
Brno-Střed       únik NCHL HCl, NaOH 0,65     
Brno-Střed ARBELA s.r.o.,  Křenová 41 únik NCHL perchlorethylen 0,6     
Brno-Střed Šmeral Brno, a.s.  Křenová 65 požár kyslík, acetylen 25/7000 l > 100 <1 
Brno-Střed         oleje, ředidla 1,9     
Brno-Střed       výbuch acetylen 2     
Brno-Střed Teplárny Brno, a.s. Obřanská 60 požár pyrolýzní olej 1500 > 1000   
Brno-Střed Teplárny Brno, a.s. Cimburkova 2 požár těžký topný olej 1500 > 100 <1 
Brno-Střed Teplárny Brno, a.s. Špitálka 6 požár lehký topný olej 450 > 100 <1 
Brno-Střed       výbuch acetylen / kyslík 1,5 / 2,5     
Brno-Střed       únik NCHL kys.chlorovodíková 700     
Brno-Střed         hydroxid sodný 600     
Brno-Střed         chlorid železitý 70     
Brno-Střed         karbidové vápno 300     
Brno-Střed Tourbus, a.s.  Rosická 20 požár oleje, mazivo 3,2 > 100   
Brno-Střed ČS LPG  SHELL Heršpická   výbuch propan-butan 25 do 100 <1 
Brno-Střed Avia Karoseria a.s. Heršpická 13 výbuch kyslík, acetylén 0,7 do 100 <1 
Brno-Střed JMP, a.s. Plynárenská 1 výbuch acetylén / kyslík 0,4 / 0,5 do 100 <1 

Brno-Střed       
des. budov a 
zař. kmen. stoky A, B   > 100 <1 

Brno-Střed       primární kolek. sesuv půdy   > 100 <1 

Brno-Střed       
sekundární 
kolek. sesuv půdy   > 100 <1 

Brno-Střed HI-OIL, s.r.o. Plotní 6 požár, únik RP benzín/olej 8 / 40     

 55



Brno-Střed         petrolej 3     
Brno-Střed         plastická maziva 4     
Brno-Střed Brněnské komunikace, a.s. Masná 7 požár, únik RP nafta 20     
Brno-Střed       jiné nebezpečí solná hala-sůl 5000     

Brno-Střed 
Dopravní podnik města 
Brna Hlinky 151 požár nafta/oleje 25 / 3,5 > 100 <1 

Brno-Střed Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 požár nafta/oleje 5 / 1 do 100 <1 
Brno-Střed Monsato ČR s.r.o. Rybkova 1 jiné nebezpečí genet. mod. org.   nelze určit 

Brno-Střed 
Masarykův onkologický 
ústav Žlutý kopec 7 jiné nebezpečí genet. mod. org.   nelze určit 

Brno-Střed 
Neveřejná ČS PHM 
Dasting, a.s. Vídeňská 264 požář, únik RP nafta 29     

Tuřany letiště Tuřany     požár Jet A1 250 > 100 <1 
Tuřany         Avgas 100 40     
Tuřany       výbuch Jet A1 250 > 100 <1 
Tuřany         Avgas 100 40     
Tuřany         Kralupol (p-b) 48     
Tuřany       jiné nebezpečí letecká havárie   > 100 <1 

Tuřany 
Letecká základna PČR-
Tuřany     požár letecký petrolej 6 do 100 0,01 

Tuřany       
des. budov a 
zař. kmenová stoka F   > 100 <1 

Tuřany ČS PHM D-1  (205 km)     požár, únik RP benzín / nafta 89 / 108 do 100 0,01 

Tuřany 
ČS  PHM OMV D-1 (192 
km)     požár, únik RP benzín / nafta 150 / 88 do 100 0,01 

Tuřany ČS Benzina, a.s. Kaštanová   požár, únik RP benzín / nafta 150 / 50 do 100 0,01 
Tuřany ČS PHM Makro Kaštanová 50 požár, únik RP benzín / nafta 80 / 40 do 100 0,01 
Tuřany Destila výr. družstvo Kaštanová 127 výbuch kyslík / acetylen 0,2 / 0,1 do 100 <1 
Tuřany farma Tuřany     veter. nákaza onemoc. zvířat   > 1000 <1 km2

Tuřany       
navážky odp. 
pod zástavbou 

sesuvy půdy   > 100 <1 

Útěchov       jiné nebezpečí lesní požár   > 100 >1 

Vinohrady 
navážky odp. pod obyt. 
zástavbou     jiné nebezpečí sesuvy půdy   > 100 <1 

Vinohrady destrukce budov Mikulovská 2 jiné nebezpečí sídlištní kolektor   > 100 <1 
Žabovřesky vodojem Palacký vrch   únik NCHL chlór 4,2 > 100 >1 
Žabovřesky    jiné nebezpečí lesní požár   > 100 <1 
Žabovřesky Biofyzikální ústav AV ČR Královopolská  135 jiné nebezpečí genet. mod. org.   nelze určit 
Žebětín       jiné nebezpečí lesní požár   > 100 <1 
Žebětín ČS Benzina- autodrom     požár, únik RP benzin / nafta 25 / 10 do 100 0,01 
Židenice ČS PHM AGIP Olomoucká   požár, únik RP benzin / nafta 125 / 50 do 100 0,01 
Židenice ČS PHM ÖMV Jedovnická 15 požár, únik RP benzin / nafta 150 / 50 do 100 0,01 
Židenice ČS PHM Shell Žarošická 19 požár, únik RP benzin / nafta 150 / 50 do 100 0,01 
Židenice ČS PHM ÖMV Olomoucká 19 požár, únik RP benzin / nafta 150 / 50 do 100 0,01 
Židenice ČS PHM Benzina Žarošická 15 požár, únik RP benzin / nafta 22,2/16,7 do 100 0,01 
Židenice ČS PHM ÖMV Rokytova 9 požár, únik RP benzin / nafta 120 / 40 do 100 0,01 
Židenice ČS PHM Shell Olomoucká 38 požár, únik RP benzin / nafta 100/74 do 100 0,01 
Židenice Energzet, a.s. Jedovnická 2 požár trafoolej 79,3 > 1000 <1 
Židenice         mazut / nafta 2000/1800     
Židenice         turbínový olej 5     
Židenice Alstom Power, s.r.o. Olomoucká 7/9 výbuch acetylén / kyslík 0,6 / 18 > 100 <1 
Židenice Alstom Power, s.r.o.       formovací plyn 1     
Židenice Alstom Power, s.r.o.     požár turbínový olej 2,5     
Židenice Alstom Power, s.r.o.      trafoolej/ředidla 13,1/1     

Židenice 
ČS PHM I.B.C. UNISTAV, 
a.s. Příkop 6 požár, únik RP benzín / nafta 30 / 10 > 100 <1 

Židenice A.S.A., areál Alstom Olomoucká 7/9 únik NCHL tekutý odpad 1     
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Židenice Hlubna, chem.v.d. Zábrdovická 10 požár hořlaviny 4,2 > 1000 <1 
Židenice SAKO Brno Jedovnická 2 požár komunální odpad 50 > 1000 <1 
Židenice         nafta  18     
Židenice ŽS Brno a.s. Kulkova 30 požár, únik RP oleje 7,5 do 100 0,01 
Židenice ČS LPG Erben Kulkova 30 výbuch propan-butan 9,8 > 100 <1 
Židenice Genex CZ, s.r.o. Viniční 235 jiné nebezpečí genet. mod. org. 0,001 nelze určit 
Židenice GeneProof, a.s. Viniční 235 jiné nebezpečí genet. mod. org. 0,001 nelze určit 
Židenice Hošek Motor, a.s. Žarošická 17 požár motorové oleje 9     

Židenice 
navážky odp. pod obyt. 
zástavbou     jiné nebezpečí sesuv půdy   > 100 <1 

Židenice 
ul. Viniční, Líšeňská, 
Jamborova     jiné nebezpečí sesuv půdy   > 100 <1 

Židenice pískovny - sídliště Juliánov     jiné nebezpečí sesuv půdy   > 100 <1 

         
LEGENDA  :         
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle 
zák. 59/2006 Sb.      
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle 
zák. 59/2006 Sb.      
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot        
JE - jaderná elektrárna        
LPG - propan-butan        
NCHL - nebezpečné chemické látky        
NO - nebezpečný odpad        
ORP - obec s rozšířenou působností        
RP - ropné produkty        
SNS - sběrné naftové středisko       
TDI - toluendiisokyanát        
ZS - zimní stadion        
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany       
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