
 
 

Školení DEKRA pro posádky říčních plavidel ADN 

Na základě Evropské dohody pro přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách 

(ADN) je povinnost mít na palubě plavidla, přepravujícího nebezpečné věci, držitele platného 

Osvědčení o zvláštních znalostech ADN. Toto osvědčení je vydáváno Státní plavební správou po 

absolvování školení a úspěšném složení závěrečné zkoušky před zkušební komisí. Platnost osvědčení 

je 5 let.  

 

 

Školení zajišťují odborníci z řad společnosti DEKRA a je prováděno prezenční formou v Praze a 

v Děčíně. Po výkladu lektora je vždy dán dostatečný prostor na dotazy. Účastníci mají během kurzu za 

úkol vypracovat cvičné testy, což může výrazně pomoci při přípravě na závěrečné zkoušky.   

Po výběru termínu školení je nutné zaslat žádost na Státní plavební správu - pobočku Praha nebo 

Děčín, nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před zveřejněným termínem školení. 

Žádost lze získat zde (prosíme o aktivní proklik na http://plavebniurad.cz/downloads/doklady-

osob/zadost.pdf ), na internetových stránkách Státní plavební správy (www.plavebniurad.cz) nebo na 

kterékoli pobočce SPS. Dále je nutné přihlásit se na kurz u školicí organizace - 

https://www.dekrakurzy.cz/kategorie/adr-rid-adn  

Absolvováním kurzu u společnosti DEKRA získáte veškeré potřebné znalosti pro bezproblémovou a 

bezpečnou přepravu nebezpečných věcí dle ADN a pro složení požadovaných zkoušek odborníků 

ADN.  

V ceně kurzu obdrží účastníci aktuálně platný předpis ADN v českém znění a samozřejmostí je i 

oběd a drobné občerstvení během dne v ceně kurzu. Školíme podle českých prezentací a veškeré 

studijní materiály, které od nás účastníci získají, jsou rovněž v českém jazyce. 
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Proč DEKRA? 

 jsme největší společnost, která se zabývá problematikou přepravy nebezpečných věcí 

 disponujeme pověřením od Státní plavební správy ČR 

 školením ADN se zabýváme od roku 1999, což je nejdéle v ČR 

 profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí v oboru 

 vytváříme studijní materiály  

 v případě neúspěšné závěrečné zkoušky možnost zopakování kurzu zdarma 

 připravujeme pro MD ČR české znění předpisů o přepravě nebezpečných věcí – dohody ADN 
 

Bližší informace o nabízených školeních i termíny včetně přihlášek naleznete na 

www.dekrakurzy.cz  

 

Kontaktní osoba za společnost DEKRA 
Mgr. et Ing. Hana Beranová 
tel. +420 267 288 370 
hana.beranova@dekra.com 
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