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ADR části 9, EHK č. 105 a směrnice 
98/91/ES.
 Žadatel přistaví vozidlo na příslušné 
místo a zároveň s vozidlem dodá tech-
nickou dokumentaci k vozidlu doku-
mentující provedené úpravy. Doku-
mentace musí obsahovat i údaje jako 
jsou certifikace, povolení, zkoušky či 
vhodnost použití jednotlivých materi-
álů. Kontrola se zaměřuje na všech-
ny body, které jsou uváděny v dohodě 

 Cílem homologace je získání osvěd-
čení o homologaci od Ministerstva 
dopravy ČR, které držitele opravňuje 
vyrábět nebo přestavovat daná vozi-
dla. Osvědčení o homologaci doplněné 
o technický protokol dokazuje, že vo-
zidlo bylo vyrobeno nebo přestavěno 
podle všech platných norem (část 9 
dohody ADR, EHK č. 105 nebo směrni-
ce 98/91/ES) a splňuje nejpřísnější po-
žadavky na daný typ. Osvědčení o ho-
mologaci platí dle EHK OSN v zemích, 
které přistoupily k Dohodě o uznávání 
homologací (cca 49 zemí vč. ES - celá 
EU) a ve všech členských státech  
dohody ADR.                                         ▪

Ondřej Síbek,
DEKRA Automobil
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ADR a předpisu EHK 
č. 105, nebo směrni-
ce 98/91/ES. Kontro-
lu provádí pověřený 
pracovník příslušné 
organizace a pořizuje 
z kontroly zápis, který 
slouží následně k vy-
hotovení protokolu 
o kontrole. Protokol 
o kontrole je dále 
doplněn fotografiemi 
z kontroly vozidla.
   Kontrola se zamě-
řuje na problemati-
ku elektroinstalace, 

která je pro jednotlivé typy rozdílná, 
a na zařízení vyzařující velké množ-
ství tepla (výfuková soustava, nezávis-
lé topení). Velký důraz při kontrole je 
kladen na brzdy a brzdné ústrojí u vo-
zidla, popřípadě u návěsu nebo cister-
nového návěsu. Brzdné systémy musí 
být doloženy dokumentací dokazující, 
že daný typ brzdového ústrojí splňuje 
přísné požadavky uvedené v části 9 
ADR a EHK č 105.

LEGISLATIVA

Podrobná kontrola elektroinstalace

Fosfa, a.s., Břeclav a Momentive Specialty Chemicals, a.s., 
Sokolov jsou první dvě firmy v ČR, které své produkty ex-
pedují pouze v cisternách, jež k nakládce přistaví s Jednot-
ným evropským atestem o vyčištění – ECD. Ten je zárukou, 
že vyčištění cisterny proběhlo dle evropských standardů.
 Proto se další školení v rámci projektu Efektivní vzdě-
lávání a zvyšováni adaptability zaměstnanců členů CACS 
uskutečnilo v Břeclavi a mělo tentokrát přidanou hodno-
tu. Téma Aplikace ISO norem do každodenní práce, které 
odpřednášel Radoslav Černý, bylo v odpoledních hodinách 
doplněno praktickou ukázkou téměř všeho, co bylo slyšet 
na učebně. 
 Společnost Fosfa, a.s. Břeclav, kde se školení konalo, 
nejdříve představil a s výrobním programem přítomné 
seznámil obchodní ředitel společnosti Michal Kostrba. 
Poté se účastníků školení ujala vedoucí dopravy Marta 
Kouřílková. Rozsah a způsob kontroly čistoty cisteren 
před nakládkou odpovídá vysoké kvalitě kyseliny fos-
forečné, kterou Fosfa expeduje svým zákazníkům, její-
mu následnému zpracování v potravinářském průmyslu  
a proto neakceptuje jiný certifikát o vyčištění než ECD. 
Nakládce předchází samozřejmě kontrola vybavenosti 
vozové jednotky dle platné ADR. Následuje kontrola čis-
toty jednotlivých komor cisterny, které budou naloženy. 
Jsou odebírány kontrolní stěry a výsledek všech kontrol 
je zaznamenán do kontrolního check-listu. Dopravce je 

povinen přistavit plně vyhovující cisternu a jakýkoliv nedo-
statek je důvodem k odmítnutí nakládky. V případě zjiště-
ných nečistot je vozidlo odesíláno na přečištění, nejčastěji 
ve Střelicích u Brna. Z jednání vyplynula řada dalších ná-
mětů pro další prohloubení spolupráce.
 Při exkurzi v areálu bylo zřejmé, že se nejedná o pře-
hnanou nadsázku, když účastníci školení považovali břec-
lavskou chemičku za botanickou zahradu, protože nejen 
kvalitě produktů, ale i ochraně životního prostředí a eko-
logii je věnována v tomto podniku maximální péče. 

milan.otajovic@cacs.cz 

Školení zaměstnanců členů CACS ve Fosfě


