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SM – 06   HAVARÍJNY PLÁN 
1.           POVINNOSTI DOPRAVCU 

  

1. presvedčiť sa, že prepravované nebezpečné veci sú schválené na 

prepravu podľa ADR 

2. presvedčiť sa, že vodič má platné oprávnenie na prevoz nebezpečných 

látok 

3. pripevniť na vozidlo bezpečnostné značky a predpísané označenia 

4. vybaviť vozidlo písomnými pokynmi pre prípad nehody pre vodiča  

(nachádzajú sa vo vozidle ešte pred nakládkou). 

 

2. POUŽÍVANÉ PREPRAVNÉ OBALY 

  

Nebezpečné látky musia byť prepravované v obaloch deklarovaných v 

Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí 

(ADR). Odporúča sa používať obaly nepriepustné, uzavierateľné a chemicky 

odolné voči príslušnej nebezpečnej látke. 

Pre potreby prepravy medicínskych a klinických odpadov podľa ADR sa 

balenie pre účely kusovej prepravy prevádza do plastových jednodielnych 

mechov bez kódu obalu, resp. certifikátu ADR. 
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3. HAVÁRIE 

3.1. 
✓ Únik ropných produktov z vozidiel 

V uvedenom prípade sa jedná o únik ropných produktov z vozidiel (oleje, 

mazivá). 

 

Uvedená havária nemá síce významný vplyv na život a zdravie osôb, ale 

vo významnej miere zaťažuje životné prostredie. Ropné produkty sa môžu 

dostať do splaškovej kanalizácie, ako aj do pôdy. K uvedenej havárii môže 

dôjsť vplyvom nárazu, zrážky, netesnosti, nedbanlivosti, sabotáže. 

V prípade vzniknutej situácie vodič, resp. zodpovedná osoba za dané 

priestory vykonajú okamžite po zistení nevyhnutné činnosti na zdolanie 

havárie. Pokiaľ sa jedná o haváriu väčšieho rozsahu, informuje sa 

disponent ( v prípade ak k úniku došlo počas transportu), ADR 

bezpečnostný poradca  a konateľ spoločnosti. Následne sa  privolá 

hasičský a záchranný zbor na odstránenie havárie.  

 

V prípade malej havárie odstránenie ropných produktov vlastnými 

prostriedkami (vapex, piliny, metlička, lopatka nepriepustná nádoba) so 

spracovaním záznamu o odstránení vzniknutej havárie a následnej 

evidencii havárie. 
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3.2. 
✓ Požiar vozidiel 

Z uvedených prípadov sa jedná o závažnú haváriu . Požiar môže vzniknúť 

od elektroinštalácii, nánosu jemného prachu na elektroinštalácii,  

elektrozariadení, strojných zariadení, zariadení sálajúce teplo, otvoreného 

ohňa. 

Požiar   môže ohroziť zdravie a životy osôb vyskytujúcich sa v danom 

postihnutom objekte ako aj môže poškodiť a ohroziť susediace objekty. 

Z uvedených skutočností je komplexne spracovaná dokumentácia 

požiarnej ochrany a  aj požiarnej kontroly. Pri horení sa uvoľňuje teplo, 

ktoré môže mať za následok rozšírenie požiaru do susedných priestorov, 

ako aj splodiny horenia (oxid uhličitý, uhoľnatý, kianovodík, oxidy dusíka, 

síry popol), ktoré jednak zamoria prostredie ako aj môžu ohroziť osoby na 

zdraví a životoch. 

Pri požiari vozidla počas jazdy je povinnosťou vodiča okamžite odstaviť 

vozidlo na krajnice a privolať hasičský a záchranný zbor na odstránenie 

požiaru.  

 
 

3.3. 
✓ Únik chemických látok  

V uvedenom prípade sa jedná o únik chemických látok z nádoby- 

poškodením respektíve vyliatím chemickej látky pri manipulácii 
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Uvedená havária nemá síce významný vplyv na  životné prostredie ale 

môže poškodiť zdravie osôb. Chemické látky sa môžu dostať do splaškovej 

kanalizácie, ako aj do pôdy. K uvedenej havárii môže dôjsť vplyvom nárazu, 

zrážky, netesnosti, nedbanlivosti, sabotáže. 

V prípade vzniknutej situácie  zodpovedná osoba za dané priestory 

vykonajú okamžite po zistení nevyhnutné činnosti na zdolanie havárie. 

Pokiaľ sa jedná o haváriu väčšieho rozsahu, informuje sa disponent ( 

v prípade ak k úniku došlo počas transportu), ADR bezpečnostný poradca  

a konateľ spoločnosti. Následne sa  povolá sa hasičský a záchranný zbor 

na odstránenie havárie.  

V  prípade malej havárie odstránenie chemických látok vlastnými 

prostriedkami (chemická havarijná súprava, nepriepustná nádoba) so 

spracovaním záznamu o odstránení vzniknutej havárie a následnej 

evidencii havárie. 

 
Porucha vozidla, resp. situácia, ktorá znemožňuje doručenie tovaru daným 

vozidlom je popísaná v kap. 8 – SM 05 Sťahovanie z trhu a krízový 

manažment. Detailný postup k odstráneniu havarijnej situácie je súčasťou 

prílohy 2 tejto smernice. 

Ako pomoc počas núdzovej udalosti pri nehode nebezpečného tovaru, 

ktorý ktorá sa môže vyskytnúť alebo vzniknúť počas prepravy slúžia písomné 

pokyny. Tie musia byť umiestnené v kabíne vodiča a musia byť ľahko 

dostupné. Písomné pokyny vodičovi odovzdáva dopravca, pričom vychádza 
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z informácií o danej nebezpečnej látke.  Písomné pokyny sú uvedené v prílohe 

3 tejto smernice. 

 

  


