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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na přepravu nebezpečných látek s důrazem na radioaktivní 

látky. V teoretické části jsou vysvětleny základní postupy a pravidla pro přepravu 

nebezpečného nákladu a dále konkrétně pro radioaktivní náklad. V praktické části je na 

konkrétních příkladech popsán postup při přepravě a srovnání letecké se silniční přepravou. 

Poslední kapitola práce pojednává o možném budoucím vývoji v přepravě nebezpečných 

látek. 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on transportation of dangerous goods putting emphasis on 

radioactive material. In the theoretical part are explained the basic procedures and rules for 

transportation of dangerous goods and specifically for radioactive material. In the practical part 

are described the procedures of transportation by air and transportation by road with the help 

of specific examples and their comparison. The last chapter concludes the possibilities of future 

development in transportation of dangerous goods. 
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Seznam použitých zkratek 

ADR  Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

AWB  AirWaybill – letecký nákladní list 

CMR  Convention Marchandise Routière – Úmluva o přepravní smlouvě v 

mezinárodní silniční dopravě 

CMR list Nákladní list v mezinárodní silniční dopravě 

CHGS Code  Charges Codes 

ČSA České aerolinie 

DGD  Dangerous Goods Declaration – „šraňky“ 

DGR   Dangerous Goods Regulations 

IATA  Mezinárodní sdružení leteckých dopravců 

ICAO  Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

INCOTERMS International Commmertial Terms – mezinárodní obchodní podmínky 

LSA  Low Specific Activity – Látka s nízkou hmotnostní aktivitou 

NOTOC  Notification to Captain – Informace velitele letadla o zvláštním druhu nákladu 

NVD  No Value Declared 

NCV  No Customs Value 

PDE Příkon dávkového ekvivalentu 

OSN Organizace spojených národú 

SCI  Special Customs Information 

SCO  Surface Contaminated Object – Povrchově kontaminovaný předmět 

SWOT   analýza znázorňující Stregths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

TI  Transportní index 

UN kód  Čtyřmístné číslo pro identifikaci nebezpečného zboží 

ÚVVVR   Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů 

VDD   Vývozní doprovodný doklad  
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1. Úvod 

Přeprava nebezpečných látek představuje nedílnou součást většiny odvětví průmyslu. Ať už 

se jedná o ropné produkty, zdravotnický materiál, chemické látky nebo plyny, běžně s nimi 

můžeme přijít do kontaktu, aniž bychom si to uvědomovali. Pro veřejnost je však často 

nepředstavitelné, jak obsáhlá a komplikovaná tato oblast je. Proto se zaměřuji na jednu 

specifickou část, kde se snažím přiblížit toto téma z hlediska dopravy. 

Cílem této bakalářské práce je popis procesu přepravy nebezpečných látek se zaměřením na 

radioaktivní náklad. Přeprava je posuzována z hlediska letecké a silniční dopravy. Tyto dva 

druhy jsou pro přepravu vzhledem k vlastnostem radioaktivních látek často využívané, a proto 

jsem si je zvolila jako předmět mé práce. 

V první části se budu zabývat obecně nebezpečnými látkami a jejich značením. Následně 

budou vysvětleny základní principy přepravy radioaktivních látek. Pro leteckou a silniční 

přepravu budou popsány dokumenty a závazky, které při sjednání objednávky vznikají a 

jakými pravidly se musí při přepravě řídit. 

Ve druhé části práce bude na konkrétních příkladech z praxe popsáno, jak přeprava probíhá. 

Dále pomocí případové studie bude vyhodnocena přeprava nákladu UN2910, radioaktivní 

látka, vyjmutá zásilka; a to jak v letecké, tak silniční dopravě. Poté bude pomocí dotazníkového 

šetření v expertní skupině vyhodnocena SWOT analýza obou druhů přeprav a zhodnocení 

kritérií pro jejich výběr.  

Na závěr bude proveden odhad budoucího vývoje přepravy nebezpečných látek. Bude 

popsáno, ve kterém odvětví můžeme čekat největší rozmach a jaké nové technologie jsou 

v budoucnu očekávány.   
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 Nebezpečné látky, věci, a předměty 

Nebezpečné věci lze popsat jako látky s vlastnostmi, které mohou představovat nebezpečí pro 

zdraví člověka, životní prostředí, či způsobit škody na majetku. Mezi takové vlastnosti řadíme 

výbušnost, hořlavost, žíravost, radioaktivita, infekčnost, uvolňování toxických plynů, tlak plynů, 

samovolné reakce a další. [1] 

Nebezpečné látky členíme do 9 tříd nebezpečnosti: [2] 

1. Výbušniny 

2. Plyny 

3. Hořlavé kapaliny 

4. Hořlavé tuhé látky; Samozápalné látky; Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé 

plyny 

5. Látky podporující hoření; Organické peroxidy 

6. Toxické a Infekční látky 

7. Radioaktivní látky 

8. Žíravé látky 

9. Jiné nebezpečné látky a předměty 

2.1. Označování nebezpečných látek   

Jednotlivé třídy nebezpečnosti mají svá označení. Na obrázku 1 a 2 jsou zobrazeni jejich 

zástupci. 

Výbušniny 
Hořlavé plyny  Nehořlavé plyny, 

netoxické plyny 
Toxické plyny 

 Hořlavé kapaliny  Hořlavé pevné látky Samozápalné látky Látky, které ve styku 
s vodou produkují 

hoření 

Obrázek 1: Označení nebezpečných látek – část 1( upraveno autorkou) 
[http://www.ekoline.cz/cz/znacky-adr/] 
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2.2. Identifikace nebezpečných látek 

Pro jednoznačnou identifikaci nebezpečného zboží slouží UN kód. Jedná se o čtyřmístné číslo 

stanovené výborem expertů OSN pro přepravu nebezpečných věcí (Unites Nations Committee 

of Experts on Transport of Dangerous Goods). Slouží k identifikaci látky nebo skupině látek a 

předpona „UN“ musí být vždy spojena s tímto číslem. UN kód je důležitý pro určení typu zásilky 

(více o typech v části 2.4 Balení radioaktivních látek). 

Společně s UN kódem se používá i takzvaný Kamlerův kód, který označuje hrozící nebezpečí. 

Je kombinací dvou až tří čísel, jejich význam je vysvětlen v tabulce 1. Na obrázku 3 můžeme 

vidět Kamlerův kód v horní části tabulky a v dolní části UN kód.           

Jiné nebezpečné 
látky a předměty 

Lithiové baterie 

 Látky podporující 
hoření 

 

 Látky podporující 
hoření 

Organické peroxidy 

 

Organické peroxidy 

Toxické látky 

 

Toxické látky 

 Infekční látky 

 

 Infekční látky 

 Radioaktivní látky 

 

 Žíravé látky 

Obrázek 2: Označení nebezpečných látek – část 2 ( upraveno autorkou) [zdroj: 
http://www.ekoline.cz/cz/znacky-adr/] 

Obrázek 3:Reflexní obdélníková oranžová 
tabulka s kódováním [zdroj: 

https://www.guard7.cz/nabidka/chemicke-
latky] 
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Tabulka 1:Význam identifikačních čísel nebezpečnosti ( upraveno autorkou) [zdroj: 
http://metodika.cahd.cz/KJPO/KJPO080302%20-%20Kemler%20kod.pdf] 

Význam identifikačního čísla nebezpečnosti – Kamlerův kód 

2 Uvolňování plynů pod tlakem nebo chemickou reakcí 

3 Vznětlivost par kapalin a plynů 

4 Hořlavost tuhých látek 

5 Oxidační účinky (podporuje hoření) 

6 Jedovatost (toxicita) 

7 Radioaktivita 

8 Žíravost 

9 Nebezpečí samovolné prudké reakce 

X Látka nesmí přijít do styku s vodou 

0 Pokud stačí k vyjádření nebezpečí jedna číslice, tak za ní na druhém místě bude 

doplněna nula jako dodatková číslice 

 

Číslice na prvním místě v Kamlerově kódu vyjadřuje hlavní nebezpečí, číslice na druhém a 

třetím místě nebezpečí vedlejší. Pokud jsou číslice zdvojeny či ztrojeny, označují zvyšující se 

nebezpečí. Při převozu více druhů látek najednou je použita pouze prázdná tabulka.  

2.3. Základní pojmy v přepravě radioaktivních látek  

V letecké dopravě se přeprava nebezpečných látek řídí předpisy DGR (Dangerous Goods 

Regulations). V silniční přepravě se režim pro nebezpečné látky řídí ADR (Accord europeén 

au transport international des marchandises par route). Nebudeme se zde zaměřovat na 

přesné postupy výrobců radioaktivních látek, ani na odborné vědecké postupy při kvalifikaci. 

Cílem této kapitoly je vysvětlit základní principy pro převoz radioaktivních látek. Tato část práce 

slouží jako úvod pro popis přeprav konkrétního nákladu, které jsou řešeny v kapitole 5 a 6. 

V nich také bude popsáno na konkrétním příkladu, jaké jsou rozdíly v letecké a silniční 

přepravě. Aby však téma bylo co nejvíc srozumitelné, je nutné nejprve vysvětlit jednotlivé 

pojmy, které se ať už v pravidlech pro přepravu nebo při manipulaci s radioaktivním materiálem 

vyskytují. Tyto pojmy jsou společné pro silniční a leteckou přepravu. 

Radionuklid je nuklid (látka, kde mají všechny atomy stejný počet protonů a nukleonů), u 

kterého se projevuje radioaktivita.  

Radioaktivní materiál je jakýkoliv materiál obsahující radionuklid nebo materiál, který je jím 

kontaminován. 
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Radioaktivní látka zvláštní formy (Special Form) je pevná nerozptýlitelná radioaktivní látka 

nebo těsně uzavřené pouzdro obsahující radioaktivní látku, které je vytvořeno tak, že ho lze 

otevřít pouze zničením pouzdra. [3] 

Becquerel je základní jednotkou používanou v jaderné fyzice pro měření aktivity. Vyjadřuje 

střední počet radioaktivních přeměn za jednotku času. Jednoduše řečeno 1částice /1 sekundu. 

Slouží k popisu přeměn v látce probíhajících. Nepopisuje však jaký má biologický vliv, o jaký 

druh záření se jedná, či jakou má energii. Pro tyto potřeby slouží jednotka dávky gray [Gy]. 

Gray je základní jednotkou dávky záření [Gy]. Patří mezi jednotky SI. Fyzikální rozměr této 

jednotky je J/kg. 1 gray je poměrně velká hodnota a v praxi se setkáváme s mGy. Jen pro 

představu, při celotělovém ozáření člověka je 5 Gy smrtelná dávka. [4] 

Ionizující záření je tvořeno částicemi nabitými, nenabitými nebo obojími a je schopno přímo 

nebo nepřímo ionizovat atomy nebo molekuly prostředí, kterým prochází. To znamená 

odtrhovat jeden nebo více elektronů. Záření může mít částicový charakter, to jsou částice alfa, 

částice beta, protony, elektrony, nebo vlnový charakter, například Roentgenovo záření, či 

gama záření. Způsobuje destrukci biomolekul (DNA), proteinů a lipidů v buňce. 

Ekvivalentní dávka je podíl množství energie ionizujícího záření pohlcené v organické látce. 

Sievert je jednotkou ekvivalentní dávky [Sv]. Je pojmenována podle švédského radiologa 

Rolfa Maximiliana Sieverta. Je to jednotka 1 Joule pohlcená v 1 kg látky, má stejný fyzikální 

rozměr jako jednotka gray, ale zohledňuje vliv typu záření na živou hmotu. Každý typ záření 

má totiž jiné účinky. Jednotky gray a becquerel lze přímo měřit a určovat jejich hodnoty. 

Jednotka sievert musí být ještě vynásobena jakostním činitelem Q charakterizujícím biologický 

účinek daného radioaktivního záření. Pro představu ekvivalentní dávky pro člověka můžeme 

uvést 10 µSv z přírodního pozadí, rentgen zubů 5 µSv, cesta letadlem 4000 km 40µSv. 

Smrtelná dávka se udává 4 Sv a více. [4] 

Ekvivalentní dávkový příkon je přírůst dávky v časovém úseku. Tedy Sv/s.  

Transportní index je číslo přidělené přepravcem obalovému souboru, přepravnímu obalu, 

kontejneru, nebalené látce s nízkou hmotnostní aktivitou nebo nebalenému povrchově 

kontaminovanému předmětu a používané při přepravě k omezování ozáření. K určení 

transportního indexu se měří maximální úroveň radiace na povrchu v jednotkách mSv/h ve 

vzdálenosti 1 m a násobí se číslem 100. Podle tohoto indexu se určuje kategorie značek na 

přepravovaných zásilkách. [2] [5] 
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Tabulka 2: Kategorie obalů podle transportního indexu [zdroj:DGR, 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/CS/Safety/RadioactiveSubstances_CS.htm] 

Kategorie obalů (kromě vyjmutých kusů), přebalů a nákladních kontejnerů 

Transportní index Maximální 

příkon 

dávkového 

ekvivalentu ve 

vzdálenosti 1 m 

Maximální příkon 

dávkového 

ekvivalentu v bodě 

na vnějším povrchu 

Kategorie 

0 - Do 5 µSv/h I-White 

Víc než 0, ale nejvýše 

1 

Nejvýše 10 µSv/h Více než 5 µSv/h, ale 

nejvýše 500 µSv/h 

II-Yellow 

Více než 1, ale 

nejvýše 10 

Nejvýše 100 

µSv/h 

Více než 500, ale 

nejvýše 2000 µSv/h 

III-Yellow 

 

 

Látka s nízkou hmotnostní aktivitou (LSA=Low Specific Activity) je látka jejíž vlastní 

hmotnostní aktivita je přirozeně omezená, nebo látka, jejíž průměrná hmotnostní aktivita byla 

úmyslně omezena (přitom vnější stínicí materiály, které látku s nízkou hmotnostní aktivitou 

obklopují se při stanovení průměrné hmotnostní aktivity neberou v úvahu). LSA dále dělíme 

na LSA-I, LSA-II, a LSA-III. [3] 

Povrchově kontaminovaný předmět (SCO-Surfice Contaminated Object) je pevný 

předmět, který není sám o sobě radioaktivní, na jeho povrchu je však rozptýlena radioaktivní 

nebo štěpná látka. SCO také dále dělíme na SCO-I a SCOII. [3] 

2.4. Balení radioaktivních látek  

Odesilatel je zodpovědný ve všech ohledech za balení radioaktivních látek v souladu DGR či 

ADR. Požadavky na balení radioaktivního materiálu se liší podle radionuklidů, které obsahuje. 

I-White 
II-Yellow 

III-Yellow 

Obrázek 4: Kategorie označení (upraveno autorkou) [zdroj: http://www.ekoline.cz/cz/znacky-adr/] 
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Pokud materiál není klasifikován jako „Radioaktivní materiál zvláštní formy“, pak existuje 

možnost jeho úniku. Pokud se jedná o štěpný materiál, pak existuje možnost kritického stavu. 

Dalším faktorem může být vysoká aktivita, která vede ke generování tepla, a tudíž musí být 

brán v úvahu přenos tepla. [2] 

Existuje několik druhů zásilek radioaktivních látek: 

Vyjmuté zásilky se používají pro velmi malé množství radioaktivní látky a není vyžadováno 

vnější označení. Tento typ balení je zobrazen na obrázku 5. využívá se pro UN2908, UN2909, 

UN2910, UN2911, UN3507. 

Průmyslové zásilky (obrázek 8) se využívají při přepravě radioaktivních látek s nízkou 

specifickou aktivitou a povrchově kontaminovaných předmětů (LSA a SCO). V některých 

případech se mohou látky LSA-I a SCO-I přepravovat nezabalené. V ostatních případech musí 

být řádně označeny a zabaleny. Zásilku dělíme na průmyslovou zásilku IP-1, IP-2 a IP3. 

Zásilka typu A (obrázek 6) se využívá pro přepravu malého množství radioaktivního 

materiálu. Musí vydržet přiměřenou míru nešetrného zacházení při přepravě, například 

zasažení ostrým předmětem, nárazy s dalším nákladem, upuštění na zem a další. Zásilky 

musí mít označení „Typ A“. Pro radioaktivní látku zvláštní formy jsou stanoveny hodnoty 

radioaktivity A1 – nejvyšší přípustná aktivita radioaktivního obsahu. Pro radioaktivní látku jiné, 

než zvláštní formy jsou stanoveny hodnoty radioaktivity A2 – nejvyšší přípustná aktivita 

radioaktivního obsahu. Tyto hodnoty jsou specifické pro každý radionuklid.  

Zásilka typu B se využívají při přepravě většího množství radioaktivních látek a musí odolat i 

případným vážným nehodám. Musí projít testy na odolnost proti ohni, ponoření do vody a pádu 

z výšky 9 m. Využívají se převážně pro jaderné palivo, jaderný odpad, radioizotopy pro 

průmyslovou radiografii a materiálů s vysokou aktivitou. Dělí se na radioaktivní zásilku typu 

B(U): UN2916, UN3328; a radioaktivní zásilku typu B(M): UN2917, UN3329. Příklad takové 

zásilky je zobrazen na obrázku 7. 

Zásilka typu C se využívají pro převoz radioaktivních látek s vysokou aktivitou. Schéma, jak 

může obalový soubor pro tuto zásilku vypadat, je na obrázku 9. 

Přeprava za zvláštních podmínek pro UN2919 a UN 3331. 

Radioaktivní zásilka pro hexafluorid uranu se týká UN2978, UN2977 a UN3507. [2][3] 



15 
 

 

 

  

Obrázek 9: Typ C – schéma [zdroj: 
http://large.stanford.edu/courses/2014/ph241/poddar2/] 

Obrázek 8: Průmyslová zásilka [zdroj: 
http://teppinfo.com/resources/merrtt-module-03.pdf] 

Obrázek 7:Balík typu B [zdroj: 
https://www.remm.nlm.gov/transportatio

n_hazard_id.htm] 

Obrázek 6:Balík typu A [zdroj: 
https://www.remm.nlm.gov/transportation_h

azard_id.htm] 

Obrázek 5:Vyjmutá zásilka [zdroj: 
https://www.remm.nlm.gov/transportation_h

azard_id.htm] 
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 Letecká přeprava zboží 

V letecké dopravě je umožněno přepravovat veškeré druhy zboží, pokud není zakázáno. 

Zakázané jsou některé výbušniny, bojové plyny a silně hořlavé látky. Zvláštní předpisy pak 

platí pro přepravu nebezpečného nákladu. V letecké dopravě můžeme dělit přepravované 

zboží do skupin: 

• Spěšné, lehce rozbité zboží, léčiva a ostatní zdravotnický materiál, lidské orgány pro 

transplantaci a léky pro záchranu lidských životů. 

• Zboží s vysokou jednotkovou hodnotou 

• Zboží, které ztrácí na ceně v důsledku dlouhotrvající přepravy (zboží zkazitelné), dále 

noviny, časopisy, filmy, fotografie pro tisk, obchodní a technická dokumentace 

• Zboží posílané do oblastí, kde je pozemní či vodní doprava pomalá, drahá nebo 

nespolehlivá (doprava na ostrovy, do odlehlých nebo ekonomicky zaostalých zemí). [6] 

Letecká přeprava zboží je povolena pouze pokud to dovoluje povaha zásilky, hmotnostní 

zatížení letadla a dopravní zařízení dopravce. Pro nákladní přepravu se používají jak speciální 

nákladní letadla, tak letadla pravidelných linek osobní přepravy. U letadel osobní přepravy 

musí být posouzeno, zda je volný prostor pro náklad až po obsazení letadla pasažéry, jejich 

zavazadly a naložení pošty. [7] 

3.1. Vztahy mezi objednatelem přepravy a dopravcem  

Objednávku přepravy je nutné písemně podat. Může být sjednána i ústně, či telefonicky, 

ovšem vždy je nutné ji dodatečně písemně doložit. Nebylo-li stanoveno jinak, může objednatel 

objednávku zrušit do doby, než je přijata dopravcem. Pokud tak neučiní, je objednatel povinen 

zaplatit výlohy, které dopravci vznikly pro přípravu k realizaci letu, nebo zaplatit předem 

dohodnutou částku jako náhradu škody. Naopak pokud dopravce není schopen objednávku 

přijmout, musí obratem informovat objednatele. Veškeré detaily objednávky a náležitosti 

stanovují přepravní podmínky, včetně oprávnění dopravce přepravu odmítnout. [7] 

3.2. Přepravní smlouva 

Přepravní smlouva vzniká v pravidelné letecké přepravě po přijetí a potvrzení písemné 

objednávky dopravcem a převzatým zbožím dopravcem k přepravě. Vznik přepravní smlouvy 

v nepravidelné letecké přepravě je podmíněn písemným přijetím objednávky na straně 

dopravce. [7] 
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Manipulaci při vykládání a nakládání se zbožím provádí dopravce vlastními prostředky. Je-li 

stanoveno, že vykládku a nakládku zboží provede odesilatel nebo příjemce, je vázán řídit se 

pokyny dopravce. [7] 

3.3. Nákladní letecký list 

Pro přepravu je nutné, aby odesilatel vystavil letecký nákladní list, tzv. Air Waybill (obrázek 10 

a 11). Je dokladem o převzetí zboží a je spolu s nákladem odeslán a doprovází jej až do vydání 

v místě určení zásilky nebo do její likvidace. Dopravce potvrdí převzetí zboží vrácením 

potvrzeného originálu. [8] 

Je až 14 vyhotovení tohoto dokumentu. Z toho jsou 3 originály a 11 kopií (počet kopií se může 

lišit). Originály jsou rozlišeny barvami. Zelený je pro leteckou společnost, druhý originál, 

červený, je určen pro příjemce a doprovází zásilku do místa vydání, jak bylo zmíněno výše. 

Poslední je pro odesilatele a je modrý. Žluté kopie slouží právě jako potvrzení o odeslání 

zásilky, její použití je popsáno pod dolním okrajem. Jednu kopii musí dostat letecká společnost, 

agent IATA (tj. osoba nebo organizace registrovaná organizací IATA v seznamu IATA Cargo 

Agency List a schválená pro prodej letecké přepravy zboží jiným osobám nebo organizacím) 

[8], celní úřad a letiště určení. Odpovědnost za správnost údajů v leteckém nákladním listě 

nese odesilatel a je zároveň zodpovědný za škody způsobené neúplnými nebo chybnými údaji. 

Změnu dispozic může provést pouze vlastník originálu. Jedná se například o změnu letiště 

určení. Nákladní letecký list má třímístný číselný kód. [7] 
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Obrázek 10:AirwayBill – formulář pro příjemce [zdroj:Bolloré Logistics] 
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Obrázek 11:AiwayBill – zadní strana [zdroj:Bolloré Logistics] 
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3.4. Letecké organizace 

3.4.1. IATA 

International Air Transport Asociation (IATA), česky Mezinárodní asociace leteckých dopravců, 

sdružuje 290 leteckých společností a zajišťuje 82% letecké přepravy. Tato asociace vyvíjí 

celosvětové obchodní standardy pro letecký průmysl. Snaží se o snižování nákladů a 

zvyšování efektivity. Poskytuje podporu produktů a odborných služeb v oboru letectví. [9] 

Byla založena roku 1945 v Havaně na Kubě. Při svém založení měla 57 členů většinou 

z Evropy a Severní Ameriky. IATA je nástupce mezinárodní letecké asociace letového provozu 

založené v roce 1919 v Haagu. Od roku 1945 došlo k obrovskému rozmachu mezinárodní 

pravidelné letecké dopravy, a to zvláště díky IATA. [9] 

Pro zajímavost, do roku 1955 bylo zakázáno letecky převážet toxické, hořlavé a žíravé látky. 

Díky vytvoření pravidel DGR (Dangerous Goods Regulations) mohly být tyto látky převáženy 

též vzduchem. [3] 

3.4.2. ICAO 

International Civil Aviation Organization (ICAO), v českém překladu Mezinárodní organizace 

pro civilní letectví, byla založena již v roce 1944 pro správu a řízení dle Úmluvy o 

mezinárodním civilním letectví, tzv. Chicagské úmluvy). Tato organizace funguje při OSN. 

Snaží se o vytvoření shody na mezinárodních standardech a doporučených postupech 

(Standards and Recommended Practices) v civilním letectví mezi 193 členskými státy a 

průmyslovými skupinami. Podporuje bezpečný, efektivní, ekonomicky udržitelný a ekologicky 

odpovědný sektor civilního letectví. [10] 

Mezi strategické cíle organizace patří bezpečnost, s hlavním zaměřením na regulační dohled 

státu. Modernizací infrastruktury navigace, letišť, vývojem nových postupů pro optimalizaci 

systému letecké dopravy zvýšit kapacitu a účinnost letecké navigace. Usnadnění civilního 

letectví v souladu s bezpečností, podporovat rozvoj ekonomicky schopného systému letectví, 

a zajistit co nejmenší dopady civilního letectví na životní prostředí. [11] 

3.5. Letecká přeprava nebezpečného zboží 

Letecká přeprava nebezpečných látek a věcí se řídí předpisem IATA Dangerous Goods 

Regulations (DGR). [8] Dále podle mezinárodní právní normy „Technické předpisy pro 

bezpečnou přepravu nebezpečného zboží“ vytvořenou organizací ICAO. [7]  
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Pro přepravu nebezpečných látek musí odesilatel kontaktovat leteckou společnost, která 

knihuje tyto požadavky a rezervuje místo na určité lince. Musí sdělit dopravci chemický název, 

následně odesilatele dopravce informuje, jaké je maximální množství látky na obalovou 

jednotku a jakým způsobem má být zboží zabaleno. Pokud nebezpečná látka nemá chemický 

název, pojmenuje se podle vlastností, např. hořlavina tekutá, blíže neurčená (No Other 

Specify). Za tento popis se ještě uvede technický název.[7] 

Je nezbytné, aby zboží bylo procleno. Teprve potom může být zboží zabaleno a odbaveno na 

letišti.[7] 

Odesílatel je povinen vyplnit „prohlášení odesílatele o nebezpečném zboží“ a to dvakrát. Tím 

se dopravce zbavuje odpovědnosti za obsah. Stejně jako u leteckého nákladního listu, i zde 

nese odpovědnost za chybně vyplněné údaje odesílatel a zodpovídá za případné škody. Za 

přepravu nebezpečných látek jsou stanoveny odesílateli zvláštní poplatky. [7] 

Dopravce a agent IATA musí kontrolovat dodržování DGR (Dangerous Goods Regulations). 

Pokud tomu tak není, nebude přepravní smlouva uzavřena. 

3.6. Notification to Captain 

Je nutné seznámit posádku letadla o všech neobvyklých druzích nákladu. Dokument „Special 

Load – Notification to Captain“ (NOTOC neboli „Informace velitele letadla o zvláštním druhu 

nákladu“) seznamuje kapitána o povaze přepravovaného zboží, pojmenování zboží, jeho 

množství, jeho přesném umístění v letadle včetně umístění palety nebo nádoby a zařízení pro 

náklad. Musí obsahovat i informace, jak postupovat v případě nouze, a to i za letu. Všechny 

tyto informace musí být na palubě letadla a posádka s nimi musí být obeznámena. 

Provozovatel by měl určit, jak dlouho přesně před odletem by měl být dokument „Notification 

to Captain“ předložen kapitánovi. To by mělo kapitánovi umožnit přijmout, odmítnout nebo 

klást další otázky ohledně nákladu. Kapitán má právo kdykoliv přepravu nákladu odmítnout. 

Typickým důvodem pro odmítnutí je pozdní doručení kapitánovi, nesprávné oznámení 

umístění nákladu nebo pokud nebyla poskytnuta původní kopie. Za doručení tohoto formuláře 

má zodpovědnost dopravní agent zastupující provozovatele. Běžně je kapitán informován 45 

minut před odletem. [12] 

3.7. Nebezpečné zboží, které je v letadle zakázáno za 

jakýchkoliv okolností  

Podle DGR je zakázáno: 

„Any article or substance which, as presented for transport, is liable to explode, dangerously 

react, produce a flame or dangerous evolution of heat or dangerous emission of toxic, corrosive 
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of flammable gases or vapours under conditions normally encountered in transport must not 

be carried on aircraft under any circumstances.” [2] 

„Jakýkoliv předmět nebo látka určené k přepravě, které jsou náchylné k výbuchu, nebezpečně 

reagují, jsou zdrojem ohně nebo nebezpečně vyvíjí teplo nebo toxické emise, žíravé nebo 

hořlavé plyny nebo výpary, které se za normálních podmínek vyskytují v dopravě, nesmějí být 

přepravovány v letadel za jakýchkoliv okolností.“ [2] 

3.7.1. Radioaktivní látky zakázané v letadle, pokud jim nebyla 

udělena výjimka 

DGR předepisuje podmínky pro výjimku:  

„V případě mimořádné naléhavosti nebo pokud jsou jiné formy přepravy nevhodné nebo je-li 

úplné dodržování předepsaných požadavků v rozporu s veřejným zájmem, mohou dotyčné 

státy udělit výjimku z ustanovení nařízení za předpokladu, že v takových případech bude 

vynaloženo veškeré úsilí dosáhnout na všech úrovních bezpečnosti v dopravě, která odpovídá 

úrovni bezpečnosti stanovené v těchto předpisech.“ [2] 

Tato výjimka se týká radioaktivní látky, která je: 

• V odvětrávaných obalech typu B(M) 

• V obalech, které vyžadují externí chlazení pomocným chladícím systémem 

• V obalech podléhajících provozní kontrole během přepravy 

• Výbušná 

• Pyroforická kapalina, tj. samozápalná kapalina při kontaktu se vzduchem [2] 
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 Silniční přeprava zboží 

Silniční nákladní přeprava je pravděpodobně nejrozšířenějším druhem v rámci dopravních 

módů. Její největší výhody jsou patrné na první pohled – dostupnost, komfort pro zákazníka, 

příznivá cena.  

Pro vznik vztahu mezi přepravcem a dopravcem je důležitá přepravní smlouva (též Smlouva 

o přepravě věci). Řídí se občanským zákoníkem a dále je smluvní vztah upraven tzv. dodací 

podmínkou INCOTERMS. [13] 

4.1. INCOTERMS 

INCOTERMS (International Commercial Terms) jsou základní obchodní podmínky pro prodej 

zboží v mezinárodním obchodu.[20] Touto doložkou je určen rozsah služeb, za které budou 

jednotlivé strany zodpovědné. Jsou uplatnitelné i ve vnitrostátních vztazích. Tyto dodací 

podmínky upravují vztah mezi dvěma přepravci (odesílatelem a příjemcem). Je důležité, jak 

se sjednané doložky promítnou do objednávky (přepravní smlouvy).[20] [13] 

4.2. CMR 

CMR je v českém překladu Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě 

(Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road). Dohoda vznikla 

roku 1956 pod patronátem OSN. Upravuje vyřizování objednávek, ručení při poškození nebo 

ztrátě zboží. [14] 

4.3. Nákladní list CMR 

Zkratka CMR označuje také nákladní list. Tento formulář se používá u přeshraničních přeprav 

ale v praxi i v národní přepravě a je dokladem o uzavření smlouvy. Vyhotovuje se ve třech 

originálech – pro odesílatele(červený), dopravce(zelený) a jako doprovodný doklad zásilky, 

který si převezme příjemce(modrý). Další vyhotovení jsou pak černé barvy a jsou použity 

například pro celní orgány. Tento doklad musí obsahovat jméno odesílatele a příjemce, počet 

kusů, název zásilky, celkovou hmotnost, místo nakládky a vykládky, datum a potvrzení 

převzetí od dopravce a příjemce. Detailní popis je uveden v kapitole 4 na konkrétním příkladu. 

Nákladní list CMR může vystavit jak odesílatel, tak dopravce. Za případné škody způsobené 

uvedením nesprávných údajů zodpovídá odesílatel. Dopravce, či přímo jeho řidič, potvrzuje 

převzetí zásilky. Řidič, jako zástupce dopravce, by měl vždy při nakládce zkontrolovat 

správnost údajů a stav obsahu zásilky. Následně má za zásilku dopravce zodpovědnost až do 

podpisu příjemce při převzetí.[13] 
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Dalším přepravním dokladem je dodací list. Ten však neslouží jako náhrada CMR listu, nejsou 

na něj totiž vázány smluvní přepravní podmínky.[13] 

4.4. Silniční přeprava nebezpečného zboží – dohoda ADR 

ADR je Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Byla sjednána 

v roce 1957 v Ženevě. Dopravci se musí řídit podmínkami pro přepravu nebezpečných látek 

uvedenými v tomto dokumentu. Představuje bezpečnostní normy pro přepravu nebezpečných 

látek a věcí. Jednotlivé druhy látek jsou rozděleny do tříd nebezpečnosti, stejně jako u 

ostatních druhů přeprav. Změny v dohodě ADR jsou prováděny každé dva roky. Zároveň je   

vnitrostátním předpisem pro přepravu nebezpečných látek. Odesilatel i příjemce zodpovídají 

za proškolení všech osob, kterých se přeprava týká a stanovit bezpečnostního poradce. [1] 
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 Srovnání odbavení radioaktivního nákladu pro silniční a 

leteckou přepravu 

V této části bude analyzována letecká a silniční přeprava konkrétního nákladu. Bude popsáno, 

jak probíhá proces přepravy ze strany pracovníka firmy zabývající se přepravou radioaktivních 

látek. Je zde analyzována jak silniční, tak letecká doprava a pro názornost i různé UN kódy. 

Materiály v této studii poskytla firma EUROSTANDARD CZ spol. s r. o. (logo obrázek 12). 

 

5.1. Představení firmy EUROSTANDARD CZ spol. s r. o. 

Firma Eurostandard CZ spol. s r.o. byla založena v roce 1994. V době založení poskytovala 

některé služby, které dříve poskytoval Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů 

(ÚVVVR). ÚVVVR zanikl již v roce 1992 v souvislosti s privatizací a změnou trhu. Místo něj 

vzniklo několik samostatných společností, které pokračují v činnosti. Tento ústav se zabýval 

vysoce kvalifikovanou manipulací s radioaktivním materiálem. Jeho součástí byla i Celostátní 

služba osobní dozimetrie. Ta je v současnosti také samostatnou organizací a vyhodnocuje 

měření dávek, které jsou pracovníci s radioaktivním materiálem vystaveni. [15] 

Dnes se společnost EUROSTANDARD zaměřuje na dovoz, vývoz a distribuci všech látek 

radioaktivního záření a uzavřených zdrojů ionizujícího záření. Poskytuje služby hodnocení 

vlastností zdrojů záření – přejímací zkoušky (testy kvality), zkoušky stálosti a dlouhodobé 

stability podle Zákona č.13/2002 Sb. a Vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. A 

v neposlední řadě řeší přepravu radioaktivních látek o maximální aktivitě A1 a A2 dle přílohy 

3 Vyhlášky č. 317/2002 Sb. při dodržování pravidel Dohody EU o silniční přepravě 

nebezpečných látek ADR. Mezi další služby patří spolupráce s pracovištěm Českého 

Obrázek 12:Logo solečnosti 
EUROSTANDARD CZ spol. s r.o. 

[zdroj: http://www.eurostandard.cz/] 
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Metrologického Institutu pro oblast měření a etalonáž radioaktivity a ionizujícího záření a 

výrobu etalonů pro kalibraci a ověřování měřidel radioaktivity a ionizujícího záření. [16] 

Pro vykonávání veškerých služeb má společnost povolení od Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy a dalších. Dále je 

držitelem certifikátu ISO 9001:2018 (což je standard požadavků na zavedení systému 

managementu kvality ve firmě). [16] 

5.2. Letecká přeprava radioaktivního nákladu 

Pro leteckou přepravu byl vybrán případ UN2915. Jedná se o balík typu A. Přeprava se 

uskutečňuje na trase Praha – Tel Aviv. 

5.2.1. Popis procesu přepravy  

• Zboží se zabalí, změří a zváží. Podle příkonu dávkového ekvivalentu (PDE) na povrchu 

se určí kategorie.  V tomto případě je příkon> 5 µSv/h, a tudíž se jedná o radioaktivní 

látku UN2915. Opět se změří příkon dávkového ekvivalentu, ale tentokrát ve 

vzdálenosti 1 m a určí se transportní index TI=0,1. Balík musí být takzvaně typu A. 

• Vystaví se faktura a dodací list. 

• Vystaví se Dangerous Goods Declaration. Hovorově označované jako „šraňky“ podle 

ohraničení dokumentu. 

Na obrázku 13 jsou zmiňované „šraňky“ zobrazeny. Na začátku v horním levém rohu je adresa 

zasilatele a příjemce. Jak je vidět z obrázku, zásilka je zasílána z Prahy do Israele. 

V dokumentu Dangerous Goods Declaration zasilatel vyplní kolonku Transport Details. 

Udávají, zda náklad může letět pouze nákladním letadlem nebo i dopravním letadlem 

s pasažéry. Zde můžeme vidět „PASSANGER AND CARGO AIRCRAFT“, tudíž i dopravním 

letadlem. Dále je vyplněno Airport of Destination, tedy kam zásilka letí. Vyškrtnutím Shipment 

type ve vedlejším poli určuje, zda se jedná nebo nejedná o radioaktivní látku. 

Důležité je správně vyplnit část „NATURE AND QUANTITY OF DANGEROUS GOODS“. 

V části Dnagerous Goods Identification můžeme vidět, že se jedná o látku UN2915. Ve 

vedlejším poli je doplněn vlastní přepravní název (Proper Shipping Name) s typem balení – 

Radioactive material, Type A package. Třída nebezpečnosti (Class or Division) je číslo 7, 

radioaktivní látky. Množství a druh balení (Quantity and type of packing) říká, že jde o izotop 

americia Am – 241 (silně radioaktivní prvek uměle vyráběný v jaderných reaktorech 

z plutonia). A opět je zmíněn typ balení A. Ve sloupci Packing Instructuion je zaznamenáno 

označení zásilky – Yellow II a přepravní index TI 0,1 s rozměry balíku. 
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Ve spodní části je uveden nouzový kontakt (Emergency Contact) se jménem a telefonním 

číslem pověřené osoby. Vedle prohlášení o správnosti výše uvedených údajů je podpis a 

razítko odesilatele. 
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Obrázek 13: Dangerous Goods Declaration [zdroj: EUROSTANDARD CZ spol. s r.o.] 
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• Dalším krokem je kontaktování speditéra. Firma EUROSTANDARD CZ 

spolupracuje s mezinárodním leteckým přepravcem DM Cargo, který prověří 

zaslaní UN2915 Yellow II, TI=01 do Tel Avivu, a vystaví AirWaybill (Obrázek 14). 

Na AirWaybill (AWB) je opět v levém horním rohu adresa zasilatele a příjemce, stejně jako 

Dangerous Goods Declaration.  Pod ním je vydávající jméno agenta dopravce a město 

(Issuing Carrier's Agent Name and City), zde právě DM Cargo Praha s r. o. 

Další položkou je odkud kam letí (Airport of Departure, Airport of Destination), z letiště 

Praha do Tel Avivu. 

V pravé horní části je jméno dopravce – CSA, účetní informace (Accounting Information) 

– „FREIGHT PREPAID“, tedy předplacené zboží. Pod nimi jsou pole, které specifikují měnu 

(Currency)-CZK, CHGS Code (Charges Codes) značí, jak je přeprava hrazena-PP je 

předplacená hotovost. Declared Value for Carriage – NVD (No Value Declared) značí 

deklarovanou hodnotu pro přepravu a představuje nejvyšší možnou míru zodpovědnosti, 

kterou přepravce přebírá při ztrátě, poškození, či zpoždění zásilky. Zde není žádná 

deklarovaná hodnota. Declared Value for Customs – deklarovaná hodnota pro clo je NCV 

(No Customs Value), tedy žádná celní hodnota. Amount of Insurance – výše pojištění. SCI 

(Special Customs Information) – zvláštní celní informace.   

V prostřední části AWB se nachází Handling information – manipulační informace. 

„DANGEROUS GOODS AS PER ATTACHED SHIPPER’S DECLARATION“ znamená 

nebezpečné zboží podle přiloženého prohlášení přepravce. Dále je zaznamenán počet 

kusů (Number of Pieces), hrubá hmotnost (Gross Weight), hodnotící třída (Rate Class) – 

M (Minimal charge) je minimální sazba, Chargeable Weight – zdanitelná cena, 

Rate/Charges – cena. Nature and Quantity of Goods popisuje povahu a množství zboží 

opět stejně jako na Dangerous Goods Declaration. 

Na AirwayBill se vyskytuje ještě jedna zásilka, ovšem protože se jedná o UN2910, 

nevystavuje se pro ni Dangerous Goods Declaration. Proto i v počtu kusů byly zmíněny 2 

položky. 

V dolní části jsou vyčísleny jednotlivé poplatky. A jako poslední je jméno agenta dopravce 

s podpisem a datem. 

• S fakturou, objednávkou, certifikáty, AirwaBill a Dangerous Goods Declaration 

kontaktují svého celního deklaranta, aby zásilku nechal proclít. 

• Po vystavení Vývozního doprovodného dokladu (VDD, obrázek 15) se zboží doveze 

podle ADR na letiště. Auto je řádně označeno a má povinnou výbavu. V případě 
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převozu na letiště se nemusí vystavovat speciální CMR dokument pro pozemní 

přepravu. Místo něj v tomto případě slouží AirwayBill a Dangerous Goods Declaration.  

Obrázek 14: Airwaibill pro zásilku do Tel Avivu [zdroj:EUROSTANDARD CZ spol. s r.o.] 
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Na Vývozním doprovodném dokladu je opět vypsán odesilatel a příjemce, referenční číslo 

oddělení celního úřadu, počet nákladových kusů hrubá hmotnost a zbožový kód. Tento 

Obrázek 15: Vývozní doprovodný doklad [zdroj: EUROSTANDARD CZ spol. s r.o.] 
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osmimístný kód slouží k jednoznačnému určení obchodovaného zboží.   Kódy se používají 

v celním sazebníku.   Dole na dokumentu se nachází razítka celního úřadu.  

• Cena za přepravu je na AirwayBill, k tomu se ještě připočítá cena za   proclení 1000 

Kč, a dalších 1500 Kč za dovoz na letiště.  

• K dokumentům zásilky musí být připojen   dokument Emergency Response Information 

(obrázek 17), který udává potenciální nebezpečí, a jak jednat v nouzové situaci. 

Na obrázku 16 je ilustrační foto nakládky radioaktivní zásilky od společnosti DM Cargo. 

Pro zajímavost, pokud by zásilka UN2915 byla realizována silniční přepravou, byl by vystaven 

dokument CMR s vyznačením typu zásilky, VDD v případě exportu z EU a auto by bylo 

označené oranžovými cedulkami. Emergency Response Information ani bezpečnostní list 

nejsou nutné, jelikož nakládání s radioaktivní látkou je podmíněno školeními a testy.  

Obrázek 16: Ilustrační foto nakládky radioaktivní zásilky od DMCargo [zdroj: 
https://dmcargo.cz/fotogalerie/] 
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Obrázek 17: Emergency response information pro UN2915 [zdroj: EUROSTANDARD CZ spol. s r.o.] 
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5.3. Silniční přeprava radioaktivního nákladu 

Pro silniční přepravu je vybrán náklad UN2910. Pro tento případ je náklad vezen v rámci České 

republiky, z Prahy do Olomouce. 

5.3.1. Popis procesu přepravy 

• Na začátku opět změříme příkon dávkového ekvivalentu na povrchu zásilky. Po zjištění 

příkonu <5 µSv/h, je náklad klasifikován jako UN2910. Přeprava po silnici je v tomto 

případě velice jednoduchá.  

• Je pouze jeden doklad jak pro přepravu do zahraničí, či do České republiky. Jde o 

nákladní list CMR.  

• Zásilka bude označena pouze UN2910, tedy cedulkou UN2910, excepted package. 

Na nákladním listu (CMR, obrázek 19) je adresa odesilatele a příjemce. Dále je doplněno místo 

vykládky a nakládky. 

Počet kolli představuje počet jakýchkoli nákladních kusů (paleta, bedna, karton). Na obrázku 

11 je 1 karton s nákladem UN2910 o hmotnosti 13 kg a rozměry(objemem) 48x48x48cm. 

V popisu zboží je oficiální pojmenování obsahu zásilky a zbožový kód. 

Nesmí chybět místo a datum nakládky a podpis odesilatele. 

Pro zajímavost, pokud by zásilka UN2910 byla realizovaná letecky, nevystavoval by se 

dokument DGD ale pouze nálepka UN2910 (obrázek 18), radioactive material, excepted 

package. Vystaven by byl pouze dokument AWB.  

 

Obrázek 18: Nálepka UN2910 pro leteckou přepravu [zdroj: Bolloré] 
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Obrázek 19: CMR pro silniční přepravu z Prahy do Olomouce [zdroj: EUROSTANDARD CZ spol. s r.o.] 
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 Případová studie konkrétního nákladu  

V této kapitole bude provedeno srovnání letecké a silniční přepravy stejného nákladu do stejné 

destinace. Údaje o nákladu jsou zapsány v tabulce 3. 

Vzhledem k povaze nákladu a dostupných informací byla zvolena látka ze třídy 7, kategorie 

UN2910. Rozměry této zásilky jsou 25x25x25cm a hmotnost 2 kg. Jedná se o látku s velice 

malou aktivitou, a proto je i přeprava mnohem jednodušší. 

Destinace byla zvolena tak, aby mohla být provedena jak silniční, tak letecká přeprava. Byla 

vybrána zásilka z Prahy do Tallinu. Polohy obou měst jsou zvýrazněny v mapě na obrázku 21. 

Zdroj ionizujícího záření bude v nejjednodušších případech zabalen pouze v kartonové krabici 

5VVL (obrázek 20). Tato zkratka označuje pětivrstvý karton, který je díky pevnosti používán 

jako přepravní obal pro těžké předměty.  

Tabulka 3: Údaje o nákladu [zpracování: autorka] 

Údaje o nákladu 

klasifikace Třída 7, UN2910 

rozměry 25x25x25cm 

hmotnost 2 kg 

Z Praha, Česká republika 

Do Tallin, Estonsko 

Letecká vzdálenost 1353 km 

Vzdálenost po zemi 1665 km 

Obrázek 20:Kartonová krabice 5VVL [zdroj: 
http://pluspap.cz/produkty/80-250x250x250] 



37 
 

 

6.1. Letecká přeprava UN2910  

Náklad UN2910 bude zabalen a označen odesilatelem. V tomto případě firmou 

EUROSTANDARD. Ta sdělí spedici i rozměry a hmotnost zásilky. Změřením příkonu 

dávkového ekvivalentu na povrchu určí kategorii UN2910. Odesilatel dále vystaví fakturu a 

dodací list. S těmito údaji se obrátí na speditéra, který prověří možnost zaslání UN2910 

z Prahy do Tallinu a vystaví AirwayBill. 

Leteckou přepravu bude zajišťovat spediční firma DM Cargo (logo na obrázku 22). Tato 

společnost se zaměřuje jak na běžný náklad, tak na speciální náklad. Jako speciální náklad 

převáží tyto druhy zboží: 

• Zkazitelné boží: akvarijní květiny, kvasnice, léky, vakcíny, zboží vyžadující teplotní 

režim, potraviny 

• Živá zvířata: psi, kočky, koně, ptáci, hlodavci, plazi, zvířata ze zoologických zahrad 

• Speciální zásilky: stěhování, osobní věci, výstavy a divadelní rekvizity, přeprava 

diplomatického zboží, radioaktivní zdroje pro lékařské účely, zboží na suchém ledu 

• Nebezpečné zboží: auta, motocykly, zbraně, radioaktivní zboží, střelivo, náboje, 

výbušniny 

• Cenné zásilky: umělecké předměty, šperky [17] 

Obrázek 21: Mapa polohy Prahy a Tallinu [zdroj: https://mapy.cz] 
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Pokud by se jednalo o export mimo EU, odesilatel by se s fakturou, objednávkou, certifikáty a 

AirwayBill obrátil na celního deklaranta s požadavkem na proclení zásilky. 

Celní odbavení zařizuje odesilatel, jelikož si celní úřad může vyžádat ukázku zboží. Používá 

tedy celní deklaranty, kteří sídlí blízko provozovny odesilatele a celnímu úřadu. Pokud však 

odesilatel z nějakého důvodu nemůže celní odbavení zajistit, může opět využít spedici, která 

stejně jako svoz na letiště nabízí i zajištění proclení. V našem případě se jedná o přepravu 

v rámci EU, a proto není clení účtováno. 

Doprava zásilky na letiště je zajišťována odesilatelem, jelikož je na to vybaven. Pokud by však 

odesilatel nebyl schopen tuto přepravu zajistit, spediční firma tuto službu také poskytuje. 

Při převozu UN2910 na letiště nemusí být vozidlo nijak označeno. Tato kategorie má totiž nižší 

záření na povrchu, pod limit 5 µSv/h. Pokud by však záření na povrchu přesáhlo 5 µSv/h, 

vozidlo již musí být označeno oranžovými cedulkami ve předu a vzadu, a na boku označení 

třídy 7. Nemusí se také vystavovat speciální CMR dokument, pro tuto silniční přepravu stačí 

AirwayBill. 

6.1.1. Doba realizace objednávky 

Dobu realizace objednávky můžeme rozdělit na čas na ověření dostupnosti letu a jeho 

kapacity, a dobu na vystavení doprovodných dokladů. Také záleží, zda zákazník přiveze zboží 

již proclené. Doba vlastní přepravy zásilky pak závisí hlavně na tom, zda se dá zásilka do dané 

destinace poslat na přímém letu nebo někde přestupuje.  

Ověření dostupnosti letu a jeho kapacity je otázkou desítek minut. Vystavení doprovodných 

dokladů trvá přibližně 10 až 20 minut. Při převozu na letiště se zásilka uloží do skladu. 

Maximální doba, kdy je zásilka ve skladu nelze jednoduše určit, protože záleží na zákazníkovi, 

kdy se mu hodí, aby přivezl zásilku na letiště, a také kdy je nejbližší vhodný let. Teoreticky 

může zásilka ležet ve skladu až 3 dny předem. Zboží však musí být na letišti minimálně 6 

hodin před odletem. Sklad má speciální oddělení pro nebezpečné zboží, kde je uloženo až do 

odletu. Do Tallinu nelze poslat zásilku na přímém letu, musí být tudíž provedena překládka. 

Obrázek 22: Logo spediční firmy DM 

Cargo[https://dmcargo.cz/] 
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Doba letu z Prahy do Varšavy trvá 1 hodinu 25 minut, let z Varšavy do Tallinu trvá 2 hodiny 40 

minut. Zásilka bude ale doručena do 2 dnů od podání na letišti, a to právě kvůli překládce ve 

Varšavě do skladu s nebezpečným zbožím. 

Tato přeprava by proběhla s polskou leteckou společností LOT. Na obrázku 23 je zobrazena 

nakládka zásilek do letadla. 

Letecká vzdálenost z Prahy do Varšavy je 518 km. Z Varšavy do Tallinu pak 835 km. 

Dohromady tedy 1353 km. Jednotlivé úseky jsou znázorněny na obrázcích 24 a 25. 

Obrázek 23: Nákladní letecká doprava společnosti LOT [zdroj: https://www.aircargoweek.com/lot-polish-airlines-
embarks-on-iata-ceiv-pharma/] 



40 
 

 

 

Celková doba přepravy = ověření dostupnosti letu + vystavení doprovodných dokladů + doba 

ve skladu + doba přepravy 

Obrázek 24: Letecká trasa z Prahy do Varšavy [https://www.flightradar24.com/] 

Obrázek 25: Letecká trasa z Varšavy do Tallinu [https://www.flightradar24.com/] 
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Odhad celkové maximální doby v konkrétních hodnotách můžeme tedy spočítat jak je 

znázorněno v tabulce 4: 

Tabulka 4: Odhad maximální doby letecky [zpracování: autorka, zdroj: DM Cargo] 

Ověření dostupnosti letu 0,5 hodin 

Vystavení doprovodných dokladů 0,33 hodin 

Doba ve skladu 72 hodin 

Doba přepravy 48 hodin 

Celkem 120,83 hodin 

 

Ze součtu vidíme, že maximální doba přepravy je 5 dnů. Obecně můžeme říct, že rychlost 

přepravy závisí na dostupnosti letu a převozu nákladu od odesílatele, jelikož doba uložení ve 

skladu se právě od těchto úkonů odvíjí. Je tedy velmi pravděpodobné, že doručení proběhne 

v kratším čase. 

6.1.2. Cena 

Při stanovení ceny za přepravu je základem objemová hmotnost a hrubá hmotnost. Záleží na 

tom, která je vyšší. Dále pak musí být zahrnuty faktory jako vzdálenost a příplatky za 

nebezpečné zboží. Samotná cena za 2 kg není nijak vysoká, je zde ovšem mnoho povinných 

příplatků. Tyto příplatky má každá společnost jiné, takže vždy závisí na konkrétní společnosti 

a na konkrétní zásilce.  

Přestože UN2910 „není“ co se týče přepravy a skladování nebezpečné zboží kvůli své nízké 

radioaktivitě, jsou příplatky jako za nebezpečné zboží účtovány. 

Konkrétně tato zásilka je účtována v tabulce 5 takto: 

Tabulka 5:Odhad ceny letecké přepravy [zpracování: autorka, zdroj: DM Cargo] 

Letecké přepravné 1995 Kč 

Poplatek za manipulaci ve skladu 740 Kč 

Poplatek za kontrolu DGR 1000 Kč 

Vystavení dokumentů a manipulace se zásilkou při předání 

letecké společnosti 

1500 Kč 

Poplatky letecké společnosti – palivový, bezpečnostní 

příplatek a DGR příplatek 

2260 Kč 

Celkem 7495 Kč 

Jak můžeme vidět, nejvyšší částku z celkové ceny 7495,- Kč tvoří poplatky letecké společnosti 

a až následně letecké přepravné.  
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K této ceně se připočítá ještě poplatek 1500 Kč za odvoz na letiště odesilatelem. Finální 

částka je tedy 8495,-Kč. 

6.2. Silniční přeprava UN2910  

V případě silniční přepravy bude stejně jako u letecké přepravy postup přípravy zásilky stejný. 

Náklad je zabalen a označen odesilatelem. Opět budou zjištěny rozměry a hmotnost nákladu. 

Změřením příkonu dávkového ekvivalentu na povrchu určíme kategorii UN2910. Následně 

odesilatel vystaví fakturu a dodací list. Pro silniční přepravu bude vystaven doklad CMR. Tyto 

údaje budou poskytnuty silničnímu přepravci. Pro tento případ byl vybrán PVK Logistics s.r.o. 

PVK Logistics s.r.o. (logo na obrázku 26) je poskytovatel logistických služeb. Zabývá se 

komplexní logistikou pro podnikání – od přepravy zboží po návazné logistické služby. Kromě 

vlastních poboček v ČR využívají systém skladů a sítí mezinárodních partnerů. Tato 

společnost se zaměřuje na přepravu tohoto druhu zboží: 

• Kusové zásilky a palety pomocí sběrné služby 

• Sběrnou službu v režimu +14 °C až +18 °C 

• Částečné přepravy/dokládky 

• Celovozové zásilky 

• Expresní zásilky 

• Nebezpečné látky ADR 

• Zboží podléhající přepravě pod kontrolovanou teplotou 

• Zajištění letecké, námořní a nadrozměrné přepravy [18] 

6.2.1. Doba realizace objednávky 

V momentě, kdy odesílatel přijme nabídkovou cenu, je vybrán nejbližší možný spoj – sběrná 

služba. Tato služba umožňuje přepravu na založenou na pravidelných linkách. Využívá se 

hlavně pro zásilky, které by byly v rámci balíkové přepravy příliš drahé anebo velké. Je 

využívána pro paletizované zboží nebo pro balení, které lze nakládat do kamionů zadními 

vraty. Je nutné dbát na odolnost zásilek, aby při překládce nedošlo k poškození. Oproti 

celovozovým službám bývá dražší, zároveň jsou ale nižší náklady na skladování díky 

častějšímu odesílání. [19]  

Obrázek 26: Logo společnosti PVK Logistics s r.o 
[zdroj: https://www.pvk-logistics.com/o-spolecnosti/]. 
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Pokud by se jednalo o zásilku mimo EU, ještě před odesláním by proběhlo celní odbavení na 

celním úřadu Prahy 10, které by zajistil odesilatel.  

Spedice si odveze balík do svého skladu, kde zůstane 2 až 3 dny.  Pro tento příklad se jedná 

o sklad společnosti PVK v Praze – K Netlukám (obrázek 27). V případě kratších a 

frekventovanějších tras se může doba zkrátit. Poté proběhne překládka na větší vůz a na cestě 

do Tallinu je balík minimálně další 2 až 3 dny. Vše také závisí na aktuální dopravní situaci, 

zákazům na dálnicích pro kamiony a režimu řízení řidiče.  

Trasa z Prahy do Tallinu vede obecně přes Varšavu (Polsko) – Kaunas (Litva) – Riga 

(Lotyšsko) – Pärnu (Estonsko) – Tallin. Trasa je znázorněna na obrázku 28. 

Trasa je dlouhá 1665 km. Při sběrné službě ovšem záleží, kde všude má vůz zastávky. I přes 

optimalizaci se může tedy stát, že vůz najede až stovky kilometrů navíc. V tabulce 6 je uveden 

výpočet odhadované doby přepravy. 

Obrázek 27: Trasa od odesilatele do skladu PVK Logistics v Praze – Netlukách (upraveno autorkou) [zdroj: 
https://mapy.cz] 
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Pro zásilky typu UN2910 (i UN2915) nejsou pro vozy vyžadovány žádné certifikace. Osvědčení 

pro vozidla je pak nutné až pro výrazně vyšší aktivity, a to zejména pro balení typu B – velké 

olověné nebo uranové kontejnery, které musí vydržet srážky a požáry. 

V případě silniční dopravy je osvědčením vozidla pro přepravu nebezpečných věcí doklad 

podle ustanovení 9.1.2.3 ADR Osvědčení o technické prohlídce silničního motorového vozidla 

ne starší jednoho roku, pro některé druhy vozidel (např. cisterny) navíc podle ustanovení 9.1.3 

ADR Osvědčení o schválení. [20] 

UN 2910 nevyžaduje označení vozidla oranžovými cedulkami, na rozdíl od UN 2915, kde toto 

označení společně s označením třídy 7 na boku již být musí.  

Školení ADR třídy 7 pro UN 2910 také není vyžadováno. Zde postačí pouze osvědčení o 

školení osoby zúčastněné při přepravě. U vyšší třídy by školení ADR již nutné bylo.  

 

Obrázek 28: Trasa silniční přepravy [zdroj: https://mapy.cz] 
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Tabulka 6:Časový odhad realizace objednávky po silnici [zpracování autorka, zdroj: PVK Logistics s r.o.] 

Ověření dostupnosti spoje 0,5 Hodin 

Vystavení doprovodných dokladů 0,33 Hodin 

Doba ve skladu 72 Hodin 

Doba vlastní přepravy 72 Hodin 

Celkem 144,83 hodin 

 

Můžeme tedy předpokládat, že celková doba bude 6 dnů. Může být ale i delší, protože záleží 

na zmiňovaných zajížďkách vozidla a na dopravní situaci.  

6.2.2. Cena 

Cena za silniční přepravu činí 1950,-Kč. Tato cena je ovlivněna zejména vzdáleností a 

hmotností zásilky. Jelikož se jedná o malý a lehký balík, vejde se do sběrné služby a cena je 

nízká. Dalším faktorem je opět frekventovanost trasy, respektive nutná zajížďka z ní.  

Narozdíl od letecké přepravy není u silniční přepravy díky nízké radioaktivitě tato zásilka 

považována za nebezpečnou i když se jedná o radioaktivní materiál. Proto i cena a způsob 

dopravení do cílové destinace je jednodušší. Nejsou účtovány žádné speciální poplatky za 

manipulaci a bezpečnostní kontrolu. Skladování je již započteno v ceně. 

6.3. Porovnání obou druhů přeprav 

Pro porovnání přeprav jsem bylo provedeno jednoduché dotazníkové šetření v expertní 

skupině. Otázky týkající řešeného tématu jsem zaslala jednotlivým subjektům přepravy. 

Jednalo se o zástupce firmy EUROSTANDARD CZ (odesílatel), DM Cargo (spedice) a PVK 

Logistics (spedice). Odpovědi na následující otázky jsem poté použila jako zdroj pro 

vyhodnocení výhod a nevýhod v rámci SWOT analýzy v tabulkách 7 a 8. 

• Co je hlavním důvodem při výběru letecké dopravy u radioaktivních látek (vzdálenost, 

vlastnosti zásilky, …)?  

• Existuje nějaké pravidlo pro využití právě letecké dopravy, a ne jiného druhu? 

• Které radioaktivní látky se nesmí letecky přepravovat (ať se jedná o velikost nákladu, 

druh zásilky, …)? 

• Jaké jsou hlavní důvody pro výběr silniční přepravy pro tento druh nebezpečných 

látek? 

• Na jaké vzdálenosti se nejčastěji objednává silniční doprava? 

• Pokud kromě vzdálenosti musí být zahrnuty i vlastnosti zásilek, existují některé zásilky, 

které by pro silniční přepravu byly vyloučeny? 
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• Co je pro vás z následujících kritérií při výběru silniční dopravy rozhodující? (můžete 

označit 1 nejméně důležité, 10 nejvíce): 

▪ Cena za přepravu  

▪ Čas přepravy  

▪ Bezpečnost při přepravě (poškození zásilky) 

▪ Rychlost  

▪ Dostupnost  

▪ Informace během přepravy 

▪ Vliv na životní prostředí 

Pro porovnání využijeme také informace získané v předchozí části. Dále pomocí SWOT 

analýzy budou popsány výhody a nevýhody obou druhů přeprav. 

Data získaná z případové studie jsou znázorněna v grafu 1. Je zřejmé, že největší rozdíl je ve 

stanovené ceně. Vzdálenostní a časové rozdíly jsou v tomto případě velice malé. 

 

6.3.1. Co je SWOT analýza 

SWOT analýza je základním nástrojem strategického managementu. Zkratka SWOT 

představuje 4 složky: Strengths = Silné stránky, Weaknesses = Slabé stránky, Opportunities 

= Příležitosti, Threats = Hrozby. Silné a slabé stránky se řadí k vnitřním faktorům, tzn. že jsou 

definované vnitřními vlivy. Naopak příležitosti a hrozby se řadí k vnějším faktorům. Ty ale stále 

mohou být ovlivněny také vnitřními vlivy. Analýza usnadňuje rozhodování a přípravu strategie 

pro řízení projektů. 
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Graf 1: Grafické znázornění údajů [zpracování: autorka] 
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6.3.1.1. SWOT analýza letecké přepravy 

Tabulka 7: SWOT analýza letecké přepravy [zpracování: autorka] 

Silné stránky Slabé stránky 

Možnost přepravy ADR, která by byla jinak 

příliš komplikovaná nebo drahá 

Vyšší náklady než u jiných druhů přeprav 

Rychlost (u radioaktivních látek musí být 

zohledněn i poločas rozpadu) 

Příplatky za manipulaci a bezpečnost 

Přeprava na velké vzdálenosti na kratší vzdálenosti srovnatelná doba 

doručení se silniční přepravou 

Frekvence spojů Omezení pro přepravu různých druhů 

zboží 

Spolehlivost  

Příležitosti Hrozby 

Teoreticky je možné přepravit cokoli, 

pokud zásilka odpovídá leteckým 

předpisům a je správně zabalena a 

označena 

Záleží na letecké společnosti, zda je 

ochotna daný materiál přepravit 

Dobře předvídatelné časy přeprav – 

komfort pro zákazníka 

Většina společností nebere nebezpečný 

materiál vůbec, některé berou jen určité 

druhy. 

 Speciálně radioaktivní materiál přijímá 

k přepravě jen pár společností (a je jedno, 

že UN 2910 není v podstatě nebezpečné). 
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6.3.1.2. SWOT analýza silniční přepravy 

Tabulka 8: SWOT analýza silniční přepravy [zpracování: autorka] 

Silné stránky Slabé stránky 

Komfort pro zákazníka – doručení zásilky 

přímo k němu 

Nevhodná pro zásilky vysoké hodnoty, 

rychle se kazící zásilky a velkoobjemové 

zboží (vhodnější je např. vlak) 

Nižší cena než u jiných druhů přeprav Těžko odhadnutelné přesné časy přeprav 

Hustá silniční síť Objem nákladu omezen kapacitou vozidla 

Příležitosti Hrozby 

Vhodné pro materiál, který by letecky 

nebylo možné přepravit 

Nelze přesně určit dobu doručení 

v závislosti na proměnlivosti dopravní 

situace 

Ideální pro doručení do vzdálenosti 2000 

km 

Proměnlivost počasí 

6.3.2. Kritéria pro výběr přepravy 

Na základě dotazování jednotlivých subjektů přepravy byla vyhodnocena tabulka 9                                

s rozhodujícími kritérii pro výběr konkrétního druhu přepravy společně s ohodnocením 

(nejdůležitější 10, nejméně důležité 1): 

Tabulka 9: Kritéria pro vyhodnocení výběru přepravy [zpracování: autorka] 

 

 

Letecká  Silniční  

Dostupnost 9 Dostupnost 9 

Cena za přepravu 8 Bezpečnost při přepravě (poškození 

zásilky) 

9 

Bezpečnost při přepravě 

(poškození zásilky) 

8 Cena za přepravu 8 

rychlost 7 Čas přepravy 7 

Čas přepravy 6 Rychlost 7 

Informace během přepravy 4 Informace během přepravy 7 

Vliv na životní prostředí 3 Vliv na životní prostředí 6 
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Pokud bychom chtěli volit mezi leteckou a silniční přepravou, rozhodující je čas a cena. Pokud 

není vyžadováno rychlé doručení, může být využita i na velké vzdálenosti spíše silniční 

přeprava než letecká. 
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 Odhad budoucího vývoje převozu nebezpečných látek  

Logistika nebezpečného zboží podle současných odhadů neustále roste. Jelikož nebezpečné 

zboží zahrnuje mnoho široce používaných komodit, jako například benzín a další ropné 

produkty, je přirozené, že tvoří nemalý podíl v celosvětové nákladní dopravě. Pro vozidla 

letecké, námořní, železniční, silniční i potrubní dopravy existují speciální bezpečnostní pravidla 

a systémy hlášení. Každým rokem se zvyšují bezpečnostní opatření v jednotlivých odvětvích 

logistiky nebezpečných látek. Pro přepravu je zásadní balení materiálu. Bezpečnost letecké 

dopravy je přímo závislá na správném balení. [21]  

V Evropě tvoří přeprava nebezpečného zboží asi 4 % z celkové nákladní přepravy a z toho 

více než dvě třetiny probíhaly vnitrostátní přepravou. Z jednotlivých tříd nebezpečnosti 

zaujímaly největší podíl hořlavé kapaliny (viz graf 2). 

 

Rozvoj logistiky nebezpečných látek je spojen s rozvojem petrochemického průmyslu. 

Celosvětově poptávka po ropě vzrostla v roce 2018 o 1,3 %. V souvislosti se spouštěním 

velkých petrochemických projektů, největší růst zaznamenaly Spojené státy a Čína. Na rozdíl 

od nich však pokles zaznamenalo Japonsko a Korea. V Evropě poptávka po produktech této 

výroby stagnovala. [21] 

Graf 2: Nákladní silniční přeprava nebezpečných látek, EU, 2017 [zdroj: https://mordorintelligence.com/industry-

reports/hazardous-goods-logistics-market] 

https://mordorintelligence.com/industry-reports/hazardous-goods-logistics-market
https://mordorintelligence.com/industry-reports/hazardous-goods-logistics-market
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S výrobou a spotřebou jsou spojeny přepravní služby. Podle Mezinárodní energetické 

agentury (International Energy Agency) mohou Spojené státy během následujících pěti let řídit 

růst dodávek ropy. Mohly by tak předběhnout velmoci v tomto odvětví jako je Rusko či 

největšího producenta ropy – Saudskou Arábii. Plynárenský a ropný průmysl se opírá o 

přepravní společnosti a poskytovatele logistických služeb třetích stran při realizaci 

celosvětového pohybu složitých nákladních zásilek. [21] 

Co se týče přepravy radioaktivního materiálu, zaujímá mezi ostatními druhy nebezpečného 

nákladu pouze malé procento. Pod termínem radioaktivní materiál si většina vybaví materiál 

spojený s jadernou energií, přitom asi jen 5 % zásilek se týká produkce jaderného paliva. [22] 

Rychlost přepravy u radioaktivních materiálů je klíčová v oblasti zdravotnictví. Například jód, 

který se používá pro diagnostiku a léčbu rakoviny, má vysoký poločas rozpadu a jeho doručení 

musí být tedy obzvlášť rychlé. Bohužel dopravci často tyto produkty odmítají v důsledku 

náročnosti splnění podmínek přepravy. Je proto nutná důsledná příprava. I látky s velice 

nízkou radioaktivitou (jako například již dříve zmiňovaná UN2910) můžou být blokovány kvůli 

špatné klasifikaci a neznalosti požadavků na balení. [23] 

V současné době dochází k eliminaci velkého množství spedičních společností 

s nedostatečnými znalostmi a zdroji. Na trhu tak zůstávají globální logistické společnosti, které 

mají přímo divizi logistiky nebezpečného zboží a uspokojují tak poptávku. [20] Další možností, 

jak v budoucnu udržet i menší podniky v této oblasti je spojení logistických společností 

s poradenskými službami třetích stran, které poskytují na míru šité servisní řešení od 

klasifikace, přes označování, po dokumentaci. V současnosti tyto služby již poskytuje 

například společnost PHILLIPS Innovation Services, která se specializuje přímo na přepravu 

izotopů v oblasti medicíny. [23] 
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 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo provést základní popis přepravy radioaktivních látek. Pro 

názornost byla vybrána letecká a silniční přeprava, kde na konkrétních zásilkách byl popsán 

postup při realizaci přepravy. S využitím případové studie bylo provedeno srovnání obou druhů 

u stejné zásilky do stejné destinace. Předpokladem bylo, že letecky se radioaktivní látky 

převáží hlavně z časových důvodů. Silniční přeprava se pak využívá na kratší vzdálenosti a 

kvůli nižším cenám. 

Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření a výsledků z případové studie je zřejmé, že i 

letecká přeprava se může téměř shodovat se silniční. Konkrétně u časového kritéria však 

záleží na celkové optimalizaci logistických služeb – při vyhodnocení jsem počítala s maximální 

možnou dobou pro leteckou přepravu, pokud by ale byl vybrán první možný spoj a prodlevy 

při překládce ve skladech byly co nejmenší, doba by se mohla zkrátit z 5 dnů i na pouhé 3 dny. 

Opačné riziko je u silniční přepravy – i přes optimalizaci by se mohla doba prodloužit, a to 

v důsledku neočekávaných událostí na trase. U mnou řešené zásilky došlo k hlavnímu rozdílu 

v ceně. Rozdíl v časové náročnosti a vzdálenostech nebyl příliš markantní. 

Shrnu-li tedy výsledky srovnání, dá se predikovat, že pokud zákazník klade důraz na rychlost 

a povaha nákladu umožňuje leteckou přepravu, bude upřednostněna před silniční. Dále se 

bude využívat do destinací, kde by byla přeprava po silnici příliš komplikovaná a drahá – 

přeprava po zemi by vedla kolem oblastí s nestabilní politickou situací, náročný terén atd. Do 

kritérií se musí také započítat vlastnosti zásilky a dostupnost cílové destinace. 

Při zpracování tohoto tématu mě zaujalo, s jakým rozdílem může být nakládáno se stejnou 

látkou v letecké a silniční přepravě. Zásilka UN2910 je látka s nejnižší radioaktivitou. Při 

analýze v případové studii, byla v letecké přepravě odbavována jako nebezpečná látka, a to 

se projevilo i v ceně. Byly účtovány bezpečnostní příplatky a poplatky DGR. Oproti tomu 

v silniční přepravě mohla být zásilka odbavena i díky svým malým rozměrům sběrnou službou 

a stanovená cena nebyla ovlivněna žádnými příplatky navíc. Při realizaci přepravy s ní mohlo 

být nakládáno jako by se o nebezpečnou látku nejednalo, i když je tak klasifikována. Časové 

zhodnocení pro mě bylo také jistým překvapením, jelikož letecká přeprava se v důsledku 

jednotlivých překládek může téměř vyrovnat silniční. 

Zpracování tohoto tématu mi umožnilo zjistit, jak probíhá realizace objednávky nebezpečné 

zásilky a měla jsem příležitost spolupracovat formou konzultací s firmami jako je 

EUROSTANDARD CZ spol. s r.o., DM Cargo, Bolloré a PVK Logistics s r.o. Díky tomu jsem 

měla možnost formulovat problematiku tak obsáhlé oblasti jako jsou nebezpečné látky na 

konkrétních příkladech. 
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V poslední kapitole jsem se zabývala možným vývojem přepravy nebezpečných látek. Z něj 

vyplynulo, že nevýraznější podíl má silniční přeprava, a to ropných produktů. Jmenovitě 

hořlavé kapaliny a plyny jsou stále odhadovány jako komodity s největším podílem i do 

budoucna. V této oblasti mají největší předpoklady pro růst v logistice Čína a Spojené státy. 

Radioaktivní látky tvoří jen malou část z celkového objemu nebezpečných látek. Z důvodu 

neustále se zpřísňujících předpisů dochází ke snížení počtu menších logistických společností 

s odbornými znalostmi, a proto se na trhu objevují nové poradenské služby, které by mohly 

podpořit přepravu například v oblasti medicíny. 
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