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ADR  Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

ATP  Automatic Train Protection - Automatická ochrana vlaku 

BLEVE Boiling liquid expanding vapor explosion - Výbuch expandujících par 

vroucí kapaliny 

IATA DGR  International air transport association dangerous goods regulations – 

Mezinárodní organizace leteckých dopravců 

LOCs  Únik nebezpečných látek  

MH  Mezní hodnoty 

NL  Nebezpečné látky 

QRA  Quantitative Risk Assessment - Kvantitativní hodnocení rizik 

RID    Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží 

SOLAS Safety of life at sea – Ochrana lidského života na moři 
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Úvod 

K haváriím dochází v průmyslu pří výrobě, skladovaní, manipulaci a rovněž  

při jejich přepravě s přítomností nebezpečných látek po silnici, železnici, vodní cestou  

či leteckou dopravou.  

Problematika přepravy je stále aktuální a nesmí se podceňovat kvůli možnému 

ohrožení zdraví a životů lidí, hospodářských zvířat, majetku a životního prostředí.  

Byly vytvořeny konkrétní předpisy - dohoda ADR pro silniční, IATA DGR pro leteckou, 

dohoda SOLAS pro námořní přepravu a železniční přeprava se musí řídit  

řádem pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (řádem RID).  

Řád RID obsahuje požadavky na základě klasifikace látek do tříd, týkající  

se především balení kusového zboží, značení cisteren. Uvádí způsob zpracování písemných 

pokynů a nákladního listu pro přepravu nebezpečných látek po železnici. 

K haváriím při přepravě dochází i v současné době např. na dálnici D1 u Brna  

došlo 21. 1. 2014 k havárii kamiónu přepravující tisíce litrů kyseliny chlorovodíkové.  

Dále 30. 8. 2010 došlo k havárii na železniční stanici v Ostravě, kde z železniční cisterny 

unikla pryskyřice močovino - formaldehydová. V případě vzniku havárie při přepravě  

je potřeba znát především riziko pro obyvatelstvo (společenské riziko).  

Tyto typy havárií by měly být uvedeny v havarijním plánu území. 

Cílem práce je provést analýzu a hodnocení rizik při přepravě nebezpečných látek  

po železnici metodou CPR 18 E a pokusit se o srovnání s metodou IAEA TECDOC 727, 

která je v současné době více používána.  
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1. Metody pro provedení kvantitativní analýzy rizika  

při přepravě nebezpečných látek 

Co se týče možnosti provedení kvantitativní analýzy rizik při přepravě po silnici, 

železnici, produktovody a vodní cestou, využívala se především metoda  

IAEA TECDOC 727, ale v metodě CPR 18 E je tato problematika také řešena. Z toho 

důvodu budou obě metody dále vysvětleny a aplikovány pro zvolenou látku.  

1.1.   QRA pro železniční přepravu dle CPR 18 E 

Metodu lze použít pro železniční přepravu nebezpečných látek v cisternách  

na otevřených tratích, na seřaďovacích nádražích a na vlečkách. Nalezneme  

zde definované úniky nebezpečných látek (LOCs), které musí být součástí QRA, 

odpovídající frekvence havárií a možné druhy scénářů úniku i jejich pravděpodobnost.  

Pro provedení QRA jsou potřebné následující údaje: 

 Informace o: 

 Dopravním toku (počet cisteren za rok podle látek nebo kategorií,  

během dne a noci) 

 Přepravní jednotce (charakteristika nákladu) 

 Přepravní trase 

 Seřaďovacích nádražích nebo vlečkách 

 Aktivitách na seřaďovacích nádražích nebo soukromých vlečkách 

 Zdrojích iniciace 

 Frekvence havárií 

 Vlastnosti přepravovaných látek 

 Popis území v okolí přepravní trasy 

 Meteorologické údaje 

 Rozmístění obyvatelstva v okolí přepravní trasy, seřaďovacího nádraží  

nebo vlečky 
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Únik nebezpečných látek 

Nebezpečí spojené s přepravou nebezpečných látek po železničních tratí, je vztaženo 

především na přepravu v cisternách a to hořlavých plynů (A), hořlavých kapalin (C3), 

toxických plynů (B2 a B3) a toxických kapalin (D3 a D4), toto zařazení je uvedeno 

v tabulce č. 5 (Tabulka 5). Vlastnosti ostatních látek jsou považovány za méně významné  

a nejsou řešeny.  

Mezi LOCs, které jsou dané pro železniční dopravu, patří: 

 Únik z cisterny otvorem o průměru 75 mm (3 palce) 

 Roztržení cisterny 

Dále je uvedeno rozlišení mezi haváriemi na kolejích, seřaďovacích nádražích  

nebo vlečkách. Klade se důraz na určitý druh cisteren, rozlišují se atmosférické  

a přetlakové cisterny. 

Přeprava explosivních a radioaktivních látek není v rámci CPR 18 E řešena, 

 jelikož frekvence přepravy je nízká.       [5] 

1.1.1. Frekvence havárií, pravděpodobnost účinků a scénářů 

K určení scénářů havárií potřebných pro stanovení frekvence havárií musí být 

poukázáno na rozdíly mezi vlečkami, seřaďovacími nádražími a železnicí.  

Vlečky 

O vlečce se dá říct, že je to odbočka železnice pro doporučení zboží na vhodné 

překladiště. Má následující charakteristiky: 

 Výhybky jsou ovládány manuálně 

 Maximální rychlost je 30 km/hod 

 Nejsou vybaveny signalizací 

Frekvence havárií je rozdílná pro nádražní část a kolejovou část vlečky: 

 1,1 · 10
-6

  cisterna/km pro kolejovou část 

 8,4 · 10
-7

  cisterna pro nádražní část 
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Tabulka č. 1 stanovuje pravděpodobnost úniků pro atmosférické a přetlakové 

cisterny (Tabulka 1). 

Tabulka 1 Pravděpodobnosti úniků pro atmosférické a přetlakové cisterny  [5] 

Scénář Atmosférické cisterny Přetlakové cisterny 

Srážka 0,1 0,01 

Havárie jedné cisterny 0,1 0 

Seřaďovací nádraží 

Pro tento druh nádraží je stanoveno 8 různých scénářů, o tom zda může nastat určitý 

scénář, rozhoduje provoz nádraží. 

Rozeznáváme tyto typy scénářů: 

1. Srážka vlaku na nádraží při příjezdu či odjezdu 

2. Srážka přijíždějícího či odjíždějícího vlaku s vagóny 

3. Srážka vagónu s vlakem, při jejich seřazování a posunování 

4. Srážka při výměně lokomotiv 

5. Havárie jedné cisterny 

6. Havárie během posunování 

7. Vlastní porucha cisterny 

8. BLEVE cisterny zapříčiněna únikem hořlavé látky z vedlejší cisterny  

a její iniciace 

V tabulce č. 2 je uvedena frekvence havárií pro atmosférickou, tak pro přetlakovou 

cisternu spolu s pravděpodobností úniku, který se liší právě podle typu cisterny  

a podle daného scénáře (Tabulka 2). 
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Tabulka 2  Frekvence havárií a pravděpodobnosti úniků pro seřaďovací nádraží  [5] 

Scénář 
Frekvence 

havárií/vlak 
Pravděpodobnost úniku 

  Atmosférické Přetlakové 

1. 

Příjezd/odjezd 

s „ATP“ 

bez „ATP“ 

 

      5,5 · 10
-7

 

      5,5 · 10
-6

 

 

0,1 

0,1 

 

0,01 

0,01 

2. Srážka s řadou vagónů     2,12 · 10
-5

 0,1 0,01 

3. Posunování/seřazování     2,12 · 10
-5

 0,1 0,01 

4. Výměna lokomotiv      1,0 · 10
-6

 0,05 0,005 

5. Havárie jedné cisterny    2,75 · 10
-5

 0,1 0 

6. Havárie při posunování   1,76 ·10
-5

 0,1 0,01 

7. Vlastní selhání       5 · 10
-7

 1 1 

8. BLEVE Vzorec 0 1 

Tabulka 3  Kategorizace frekvence pro cisterny nebo vlaky za rok [5] 

Aktuální rozsah frekvence (za rok) Frekvence pro výpočet (za rok) 

1 – 12 0 

13 – 50 50 

51-100 100 

101 – 200 200 

201-400 400 

401-800 800 

801-1600 1600 

V případě, kdy vlak převáží stejnou nebezpečnou látku ve všech cisternách,  

není nutná další korekce. 

Pokud vlak převáží různé nebezpečné látky a frekvence je udávána pro vlak,  

potom se frekvence úniku LOCs vynásobí počtem cisteren, ve kterých je látka 

přepravována. 

Únik větší než 100 kg může nastat při kontinuálním i jednorázovém úniku, výjimku 

představuje scénář číslo 7 a 8, kdy korekční parametr pravděpodobnosti pro kontinuální 
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únik je 0,6 a pro jednorázový únik 0,4. Korekční parametr pravděpodobnost úniku  

0,8 je přiřazena hořlavým kapalinám a plynům, jelikož může dojít k iniciaci.  

Železnice 

Průměrná frekvence havárie (Fprhav) cisterny na kolejích mimo nádraží  

je 3,6·10
-8 

cisterna/km. Pokud je rychlost vlaku větší než 40 km/h pak se tato frekvence 

musí korigovat vynásobením korekčním faktorem (fhav) 1,26, v opačném případě  

je korekční faktor 0,62.  

Frekvence havárie se zvyšuje o 3,3·10
-8

 na cisternu/km, pokud je na kolejích 

výhybka, v případě křižovatky se přičítá 0,8·10
-8

 na cisternu/km. 

Z toho vyplývá, že: 

 Pro 1 km trati s 1 výhybkou:  6,9· 10
-8

 na cisternu 

 Pro 1 km trati s 1 křižovatkou:  4,4· 10
-8

 na cisternu 

V tabulce č. 4 je uvedena pravděpodobnost úniku (P úniku) více než 100 kg látky, 

tabulka je také rozdělena na úseky dle rychlosti vlaku, kdy rozhodující je rychlost 40 km/h 

(Tabulka 4). 

Tabulka 4  Pravděpodobnosti úniku P úniku (> 100 kg)  [5]   

Povolená rychlost vlaku 
Pravděpodobnost úniku (> 100 kg) 

Atmosférické cisterny Přetlakové cisterny 

< 40 km/hod 

> 40 km/hod 

7,9 · 10
-2

 

5,6 · 10
-1

 

7,9 · 10
-4 

2,8 · 10
-3

 

Jak již bylo zmíněno korekční parametr pravděpodobnosti průběhu úniku (p úniku) 

při jednorázovém úniku je 0,4 a z kontinuálního úniku 0,6 

 

 

 

 



7 

 

Pro výpočet frekvence havárie se použije vztah (Rovnice 1):  

   𝑭𝒉𝒂𝒗 =  𝑭𝒑𝒓𝒉𝒂𝒗 ∙ 𝒇𝒉𝒂𝒗 ∙ 𝑷ú𝒏𝒊𝒌𝒖 ∙ 𝒑ú𝒏𝒊𝒌𝒖    (1) 

Kde: 

F hav - Frekvence havárie 

F prhav - Průměrná frekvence havárie 

f hav - Korekční faktor pro frekvenci havárie 

P úniku - Pravděpodobnost úniku (Tabulka 4) 

p úniku - Korekční parametr pravděpodobnosti úniku   [5] 

1.1.2. Mezní hodnoty pro železnice 

Druh přepravované látky, charakter tratě a hlavně rychlost vlaku ovlivňuje rizika 

přepravovaných nebezpečných látek po železnici. 

Rozlišujeme následující typy železničních tratí: 

 S vysokou rychlostí  (>40 km/h) 

 S nízkou rychlostí  (<40 km/h) 

Pro železniční přepravu jsou látky rozděleny do kategorií specifickým způsobem, 

kategorie jsou uvedeny v tabulce č. 5 (Tabulka 5).   

Tabulka 5  Kategorie látek pro železniční přepravu [5] 

Kategorie látek Kemler – kód Poznámka 

A 23, 239 
Hořlavé plyny, zkapalněné tlakem, 

např. LPG 

B2 26, 265, 268 
Toxické plyny, zkapalněné tlakem, 

např. amoniak 

B3 I chlor 
Extrémně toxické plyny, zkapalněné 

tlakem 

Chlor Chlor 
Specializované vlaky s chlorem 

 

D3 Akrylonitril Toxické kapaliny 

D4 66, 663, 668, 886, X88, X886 
Extrémně toxické kapaliny, 

např. fluorovodík 

C3 
33, 336 (mimo akrylonitril), 

338, 339, X323, X333, X338 

Extrémně hořlavé kapaliny, 

např. náplně motorů (olej, benzín) 
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Individuální riziko 

Roční mezní hodnoty pro přepravu látek kategorie C3 a všech nebezpečných látek,  

u kterých nedojde k překročení individuálního rizika 10
-6

 jsou uvedeny v tabulce č. 6 

(Tabulka 6). 

Tabulka 6  Roční mezní hodnoty individuální riziko 10
-6

 [5] 

Mezní hodnoty Tratě s vysokou rychlostí Tratě s nízkou rychlostí 

MH pro látky C3 

(cisterna/rok) 
3000 nepřekročeno 10

-6
 

MH pro všechny NL 

(cisterna/rok) 
7000 nepřekročeno 10

-6
 

Společenské riziko 

Společenské riziko závisí na roční frekvenci dopravních toků i na vzdálenosti  

a hustotě obyvatelstva podél tratě. Jeho úroveň je silně ovlivněná při přepravě stlačených 

extrémně toxických plynů.  

V případě, že roční frekvence cisteren bude vyšší než hodnoty uvedené  

v tabulce č. 7, mohou být kritéria společenského rizika překročena (Tabulka 7). 

Tabulka 7  Mezní hodnoty přepravy toxických plynů kritéria společenského rizika  [5] 

Kategorie látek Tratě s vysokou rychlostí Tratě s nízkou rychlostí 

B3 (vagónů/rok) 60 2000 

Chlor (vagónů/rok) 300 8000 

V tabulce č. 8 jsou uvedeny mezní hodnoty, pro případy, kdy roční frekvence 

přepravy LPG pro jednotlivé hustoty obyvatelstva podél určitého úseku tratě nezpůsobuje 

zvýšení společenského rizika nad požadovanou úroveň. V tabulce jsou rovněž uvedeny 

mezní hodnoty pro ostatní nebezpečné látky (Tabulka 8).    [5] 



9 

 

Tabulka 8  Mezní hodnoty nepřekračující kritéria společenského rizika [5] 

Hustota 

obyvatelstva 
MH pro LPG (cisterna/rok) MH pro ostatní NL (cisterna/rok) 

(obyvatel/ha) 
Tratě s vysokou 

rychlostí 

Tratě s nízkou 

rychlostí 

Tratě s vysokou 

rychlostí 

Tratě s nízkou 

rychlostí 

100 1600 8000 7500 37500 

90 2000 10000 9000 46000 

80 2500 12500 12000 58500 

70 3000 16000 15000 76500 

60 4500 22000 21000 104000 

50 6500 32000 30000 150000 

40 10000 50000 47000 234000 

30 20000 88000 83000 416000 

20 40000 200000 187000  

1.1.3. Modelování podmínek rozptylu, dopadů a způsob kategorizace látek 

Po určení úniků nebezpečných látek a dopadů scénářů se řeší podmínky rozptylu  

do okolí a stanoví se ohrožení a dopady. Dále budou uvedeny pouze informace týkající  

se modelování rozptylu z atmosférických cisteren, protože modelová havárie bude řešit 

únik anilinu, který je přepravován v atmosférických cisternách. Z toho důvodu nejsou 

řešeny informace o přetlakových cisternách. 

V případě atmosférických cisteren, je stanoveno, že při kontinuálním úniku dojde 

ke vzniku louže o ploše 300 m
2 

a při jednorázovém úniku vznikne louže o ploše  

600 m
2
. Zdroj pro rozptyl je totožný vypočtenému stupni vypařování.  

Jelikož jsou přepravované látky různorodé, jsou definované určité kategorie látek  

a každá přepravovaná látka se přiřadí do dané kategorie. Klasifikace látek je založena  

na těkavosti, hořlavosti a toxicitě. Jsou stanoveny čtyři základní kategorie, pod každou 

kategorii spadá jedna či více subkategorií, ty jsou číselně označeny a platí, že čím vyšší 

číslo, tím vyšší potenciál nebezpečí -  látka označena LT4 je "více nebezpečná" než látka 

LT1. Hořlavé a zároveň toxické látky např. - etylen oxid (UN 1040) je klasifikován  

jako GF1/GT3.  
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Níže je uvedena klasifikace látek do kategorií a subkategorií pro stanovení rizik 

(Tabulka 9).  

Tabulka 9  Hlavní kategorie látek pro stanovení rizik a jejich subkategorie [5] 

GF Hořlavý plyn ADR/RID, třída 2.2, 2.4, klasifikační kódy F, TF, FTC 

 Tcrit < 293 K 

Tcrit > 440 K 

Tcrit 400 - 440 K 

Tcrit 293 - 400 K 

GF0     Tvaru < 182 K 

GF1     Tvaru > 273 K 

GF2     Tvaru 253 - 273 K 

GF3     Tvaru 182 - 253 K 

GT Toxický plyn         LC50 < 5.104 
 

 Tcrit < 10
2
 10

2
-10

3
 10

3
-10

4
 10

4
-5.10

4
 Tvaru 

 Tcrit < 293 K 

Tcrit > 440 K 

Tcrit 400 - 440 K 

Tcrit 293 - 400 K 

GT0 

GT5 

GT5 

GT5 

GT0 

GT4 

GT5 

GT5 

GT0 

GT3 

GT4 

GT5 

GT0 

GT2 

GT3 

GT4 

Tvaru < 182 K 

Tvaru > 273 K 

Tvaru 253 - 273 K 

Tvaru 182 - 253 K 

LF Hořlavá kapalina Tvznícení < 334 K (< 61°C) 

 
LF1 

LF2 

Tvznícení > 296 K (> 23°C) 

Tvznícení < 296 K (< 23°C) 

LT Toxická kapalina           LC50 < 5.103 
 

 
T20 < 10

1
 10

1
-10

2
 10

2
-10

3
 10

3
-5.10

3
 Tvaru 

 
T20 < 10 

T20  10 -50 

T20 50 - 200  

T20 200 - 700  

T20 > 700 

LT2 

LT3 

LT4 

LT5 

LT6 

LT1 

LT2 

LT3 

LT4 

LT5 

 

LT1 

LT2 

LT3 

LT4 

 

 

LT1 

LT2 

LT3  

Tvaru > 373 

Tvaru 353 - 373 

Tvaru 323 - 353 

Tvaru 303 - 323 

Tvaru < 303 
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Definice látek: 

             Definování stavu látek: 

 Plyn              Tvaru < 293 K 

 Kapalina       Tvaru > 293 K           Ttání < 293 K 

 Pevná látka   Ttání > 293 K 

              Definování parametrů: 

 LC50             LC50 - inhalačně - krysa - 1 h [ppm] 

 Tcrit              Kritická teplota [K] 

 Tvaru            Teplota varu při 1 bar [K] 

 P20                Tlak par při 20°C [mbar] 

 Tvznícení        Teplota vznícení [K] 

 Ttání             Teplota tání [K] 

Za účelem specifikace úniků LOCs pro havárie na vlečkách, seřaďovacích nádražích 

a železnicích jsou požadovány informace o dopravním toku. Týká se to především počtu 

atmosférických a přetlakových cisteren za rok a identifikace látek.  

Po provedení analýzy QRA  získáme výsledek ve formě grafu společenského rizika, 

který musí být stanoven a prezentován na kilometr přepravní trasy. Tento postup  

není aplikovatelný pro seřaďovací nádraží.       [5]  
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1.2.   Analýza a hodnocení rizik dle IAEA TECDOC 727 

Metoda pro hodnocení společenského rizika (rizika pro obyvatelstvo) se využívá 

nejen pro stabilní a mobilní zařízení, ale i pro přepravu nebezpečných látek po silnici, 

železnici, produktovody a pro vodní přepravu. 

Společenské riziko, se vztahuje na ohrožení obyvatelstva požárem, výbuchem  

nebo únikem toxických látek. 

Pro odhad dopadů se vždy uvažuje 100% úmrtnost.  

Z toho vyplývá, že: 

 Kritériem pro požár je 100 % úmrtnost osob v zasažené oblasti,  

kdy při výpočtu nebereme v úvahu vliv tepelného toku 

 Kritérium pro explozi je 100 % úmrtnost osob v zasažené oblasti,  

kdy se nebere v úvahu tlak 

 Kritériem při situaci, kdy se vytvoří toxický oblak, znamená 100 % úmrtnost 

osob vystavených koncentraci ≥ LC50 po dobu delší než 30 minut 

 Zvolená atmosférická stabilita je D rychlosti větru 5 m/s, jde o průměrné 

povětrnostní podmínky 

Odhad dopadů se může provést do vzdálenosti 10 000 m.   

Pro odhad dopadů jsou stanoveny tři základní kategorie účinků: 

 Kruhový   –  při výbuchu 

 Půlkruhový  –  oblak těžkého plynu 

 Protáhlý útvar –  při disperzi  

[1][4] 
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1.2.1. Popis jednotlivých kroků  

Kroky, které jsou nezbytné k provedení klasifikace a priorizace společenského rizika 

jsou uvedeny v tabulce č. 10, která byla upravena pro řešení problematiky přepravy 

nebezpečných látek (Tabulka 10).       [1] 

Tabulka 10  Přehled hlavních kroku [1] 

Postupové kroky pro klasifikaci a priorizaci 

Klasifikace typů činností a druhu dopravních prostředků 

Odhad dopadů 

Odhad pravděpodobnosti vzniku havárie pro: 

                     Přeprava 

Odhad sociálního rizika 

Priorizace rizik 

Klasifikace typu činnosti a zařízení 

Jako první krok se sbírají informace o způsobech přepravy, dopravních trasách  

i dopravních prostředcích. Vybírají se jen ty situace, kdy jsou přepravovány nebezpečné 

látky, v takovém množství a takových způsobem, kdy může dojít k ohrožení obyvatelstva 

(společenské riziko).  

Tabulka s klasifikací činností podle druhu je obsažena v příloze č. 1  

(Kontrolní seznam podle činností) a v příloze č. 2 je uvedena tabulka klasifikace látek 

podle kategorie účinků (Přílohy).    

           [1][4] 
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Odhad dopadů havárie na obyvatelstvo 

Odhadují se dopady, tj. počet úmrtí, které můžou být způsobeny v průběhu havárie, 

s ohledem na zasaženou oblast, hustotu obyvatelstva v dané oblasti a korekční faktory,  

pod které spadá vzdálenost a rozložení obyvatelstva a zmírňující faktory. 

Pro odhad dopadů havárie se použije vztah (Rovnice 2): 

𝑪𝒂,𝒔   = 𝑨 ∙ 𝒅 ∙  𝒇𝑨 ∙  𝒇𝒅 ∙ 𝒇𝒎                 (2) 

Kde: 

C a, s - Dopady (počet smrtelných zranění/událost) 

A - Zasažená oblast (v hektarech, 1 ha = 10
4
 m

2
) 

d          - Hustota obyvatelstva v zalidněné oblasti uvnitř ovlivněné oblasti  

 (počet obyvatel/ha) 

 f A  - Korekční faktor na distribuci lidí v ovlivněné zóně (část kruhu) 

 f d  - Korekční faktor na distribuci lidí v ovlivněné zóně (vzdálenost) 

 f m  - Korekční faktor zahrnující zmírnění dopadů 

Z tabulky č. 13 lze zjistit hodnocení hustoty obyvatelstva (Tabulka 13), pomocí 

tabulky č. 14 určíme korekční faktor fA (Tabulka 14). Pro stanovení korekčního faktoru  

f d se odhadne část „délky“ obydlené oblasti a porovná se s poloměrem zasažené oblasti. 

V tabulce č. 15 jsou uvedeny doporučené hodnoty korekčního faktoru fm (Tabulka 15).   

V tabulce č. 11 je znázorněná klasifikace látek dle kategorií dopadů, kde jsou látky 

děleny s ohledem na (Tabulka 11): 

 Typ účinku – zda jsou látky hořlavé, výbušné či toxické 

 Fyzikální a chemické vlastnosti 

 Typ dopadů        [1][4][6] 
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Tabulka 11   Kategorie dopadů [4] 

Číselný Množství (t) 

Kód 0.2-1 1-5 5-10 10-50 50-200 200-1000 1000-5000 5000-10000 > 10000 

1 

3 

4 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

A I 

- 

B II 

- 

B I 

- 

C II 

A I 

C I 

B I 

D II 

B I 

D II 

C II 

E II 

B I 

X 

C II 

X 

C I 

X 

D II 

X 

7 - A I B I C I D I E I X X X 

9 - B II C III C III D III E III X X X 

10 

11 

13 

14 

15 

- 

- 

- 

A I 

B III 

- 

- 

- 

B I 

B III 

- 

- 

C III 

B I 

C III 

- 

B II 

C II 

C I 

C I 

- 

C II 

C I 

C I 

C I 

B I 

D II 

C I 

D I 

D I 

C II 

E II 

X 

X 

X 

C II 

X 

X 

X 

X 

D II 

X 

X 

X 

X 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

B II 

C II 

B II 

A II 

C II 

D III 

C III 

- 

- 

- 

A II 

B II 

B II 

- 

C II 

D II 

C II 

B II 

D III 

E III 

D III 

- 

- 

- 

C II 

D III 

C III 

A II 

D III 

E III 

D III 

C III 

E III 

F III 

E III 

- 

A III 

A III 

D III 

E III 

D III 

B III 

E III 

F III 

E III 

E III 

F III 

G III 

FIII 

- 

A II 

B III 

X 

F III 

E III 

C III 

X 

G III 

F III 

F III 

X 

H III 

G III 

A II 

B II 

D III 

X 

G III 

F III 

E III 

X 

G III 

F III 

G III 

X 

H III 

H III 

A II 

C II 

E III 

X 

X 

F III 

F III 

X 

X 

G III 

G III 

X 

X 

H III 

B II 

C II 

F III 

X 

X 

X 

G III 

X 

X 

X 

H III 

X 

X 

X 

C III 

C II 

F III 

X 

X 

X 

G III 

X 

X 

X 

H III 

X 

X 

X 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

A II 

B II 

C II 

D III 

E III 

- 

B II 

C II 

D III 

E III 

F III 

- 

B II 

C II 

E III 

F III 

G III 

- 

C III 

D III 

E III 

G III 

H III 

A II 

C II 

E III 

F III 

G III 

H III 

A II 

D III 

F III 

G III 

H III 

X 

B II 

D III 

F III 

G III 

X 

X 

B II 

D III 

G III 

X 

X 

X 

C II 

E III 

H III 

X 

X 

X 

D III 
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36 

37 

38 

39 

43 

44 

45 

46 

- 

B II 

D III 

E III 

- 

- 

- 

- 

A II 

C II 

E III 

F III 

- 

A II 

- 

- 

B II 

D III 

F III 

G III 

- 

A II 

A II 

- 

C II 

E III 

F III 

H III 

B II 

C III 

B II 

A II 

D III 

E III 

G III 

H III 

D III 

E III 

C III 

C III 

D III 

F III 

G III 

X 

E III 

F III 

D III 

D III 

E III 

F III 

X 

X 

E III 

F III 

D III 

D III 

F III 

G III 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

G III 

H III 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

V praxi znamená symbol (X) nereálnou kombinaci látky/množství a symbol (–) 

zanedbatelný dopad. 

Kategorie dopadů uvedené v tabulce č. 12 jsou určeny dvěma podstatnými parametry 

(Tabulka 12): 

 Maximálním dosahem (m) 

 Zasaženou oblastí (ha)       [4] 

Tabulka 12  Poloměr zóny ohrožení a zasažená oblast dopady [4] 

Vzdálenost dopadů havárie  Zasažená oblast S [ha] 

         R (m)                I            II            III 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

0 – 25 

0 – 50 

0 – 100 

0 – 200 

0 – 500 

0 – 1000 

0 – 3000 

0 – 10000 

0,2 

0,8 

3 

12 

80 

- 

- 

- 

0,1 

0,4 

1,5 

6 

40 

- 

- 

- 

0,02 

0,1 

0,3 

1 

8 

30 

300 

1000 

 

  



17 

 

Kategorii dosahu ve zvyšujícím se pořadí charakterizují písmena: A – H, 

kategorie dopadu A – E se můžou vyskytnout v kombinaci s kategorií všech zasažených 

zón. Ovšem kategorie označené písmeny F – H se vyskytují jedině v situacích, kdy dochází 

k disperzi velkého množství toxických plynů.      [4] 

Kategorie zasažené oblasti naopak v klesajícím pořadí znázorňují římské  

číslice: I – III. Tyto kategorie jsou dány rozpětím hodnot pro danou maximální vzdálenost 

zasažení.  

I   Kruhová plocha s průměrem maximálního účinku – výbuch 

II  Půlkruhová plocha – oblak těžkého hořlavého plynu, který může  

být iniciován 

III  Přibližně 1/10 plochy kruhu – rozlehlý oblak způsobený disperzí 

[4] 

Pomocí tabulky č. 13, lze provést hodnocení hustoty obyvatelstva (Tabulka 13). 

Tabulka 13  Hustota obyvatelstva  [4] 

Popis oblasti Hustota obyvatelstva [počet obyvatel/ha ] 

Rozptýlená zástavba, zemědělská oblast 5 

Jednotlivá obydlí 10 

Klidná obytná oblast, vesnice 20 

Obytná oblast 40 

Rušná obytná oblast 80 

Městská oblast, sídliště 160 
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Korekční faktor (fA), který plní funkci kategorie plochy zasazené oblasti a části 

obydlené oblasti kruhové plochy, nalezneme v tabulce č. 14 (Tabulka 14).  

Tabulka 14  Korekční faktor (fA) pro rozložení obydlené oblasti v kruhové ploše, jejíž poloměr 

představuje maximální vzdálenost dopadů [4] 

Kategorie zasažené 

oblasti 
Obydlená část kruhové oblasti (%) 

 100 % 50 % 20 % 10 % 5 % 

I 1 0,5 0,2 0,1 0.05 

II 1 1 0,4 0,2 0,1 

III 1 1 1 1 1 

 

Tabulka 15 Korekční faktor (fm) pro zmírnění dopadů [4] 

Látky (referenční čísla) Faktor 

Hořlavé látky                   (1 - 12) 1 

Hořlavé látky                   (13) 0,1 

Výbušné látky                  (14, 15) 1 

Toxická kapalina             (16 - 29, 43 - 46) 0,05 

Toxický plyn                    (30 - 34, 40 - 42) 0,1 

Toxický plyn                    (35 - 39) 0,05 

           [4] 
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Odhad pravděpodobností vzniku havárie 

Odhad pravděpodobnosti vzniku havárie při přepravě se provádí rozdílně  

než u stabilních a mobilních zařízení, proto jsou dále uvedeny pravděpodobnosti právě 

pro přepravu NL. 

Přeprava NL se zakládá na odhadu frekvencí vzniku havárií (Pt,s) při přepravě 

(index t) nebezpečných látek (index s), bere se v úvahu i způsob přepravy, zda jde  

o silniční, železniční, vodní a přepravu v produktovodech. I v tomto případě jsou brány 

v úvahu korekční faktory: 

 Bezpečnostní podmínky přepravy 

 Hustota přepravy 

 Předpokládaný směr větru ohrožující obyvatelstvo v zasaženém území 

[4] 

Procedurální kroky: 

 Určí se přepravní trasa a z ní část o délce 1 km, kde jsou předpokládány nejhorší 

podmínky přepravy. 

 Z tabulky č. 16 se vyhledá střední hodnota pravděpodobnostního čísla (Nt,s*) 

nebezpečné látky (Tabulka 16). 

 Z tabulky č. 18 se zjistí odhad hodnoty korekčního faktoru (nc). (Tabulka 18) 

 1. část tabulky: Všeobecné hodnoty korekčního faktoru 

 2. část tabulky: Hodnoty korekčního faktoru pro železnici 

 Z tabulky č. 19 se vyhledá odhad hodnoty korekčního faktoru (ntd). (Tabulka 19) 

 Zahrnuje vliv hustoty přepravy, tzn. počet přepravních jednotek  

za rok užitých pro přepravu nebezpečné látky 

 Z tabulky č. 20 se zjistí korekční faktor (np). (Tabulka 20) 

 Zahrnuje povětrnostních podmínek a rozložení obyvatel na území 
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 Hodnota pravděpodobnostního čísla (Nt,s), se stanoví pomocí vztahu (Rovnice 3): 

 𝑁𝑡,𝑠  =  𝑁𝑡,𝑠
    ∗ + 𝑛𝑐 + 𝑛𝑡𝑑 + 𝑛𝑝      (3) 

Kde: 

Nt, s* - Střední hodnota pravděpodobnostního čísla pro přepravu nebezpečné 

látky (Tabulka 16) 

nc - Korekční faktor zohledňující zajištění bezpečnosti přepravy 

(Tabulka 18) 

ntd - Korekční faktor zohledňující hustotu přepravy (Tabulka 19) 

np    - Korekční faktor zohledňující vliv směru větru vzhledem  

            k obydleným oblastem (Tabulka 20)     

Vztah mezi pravděpodobnostním číslem (N) a pravděpodobností (P) je dán vztahem 

(Rovnice 4):    

𝑁 = 𝑎𝑏𝑠 ∙ (log10 𝑃 )      (4) 

Pravděpodobnostní číslo (Nt,s) se přepočítá na pravděpodobnost (Pt,s), použitím 

tabulky č. 21 (Tabulka 21).        [4] 
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Tabulka 16  Střední hodnoty pravděpodobnostního čísla (Nt, s*) při havárii během přepravy [4] 

Látky               (referenční číslo) Přeprava 

 Silnice Železnice Vodní cesta Potrubí 

Hořlavá kapalina      (2)    6 

Hořlavá kapalina      (5)    5 

Hořlavá kapalina      (3, 6) 8,5 9,5 7,5 3 

   9
 

 

Hořlavý plyn             (7) 9,5 10,5   

Hořlavý plyn             (8)    6 

Hořlavý plyn             (9)   10  

Hořlavý plyn             (11)   9  

Hořlavý plyn             (12)    6 

Výbušnina                 (14) 9 10 8  

Toxická kapalina      (19, 23, 27) 7,5 8,5   

Toxická kapalina      (20, 24, 28)   6,5  

   8
 

 

Toxický plyn             (31, 32) 9,5 10,5 9  

Toxický plyn             (36, 37)   8 6 

Toxický plyn             (40, 41, 42)    5 

Tabulka 17 Korekční faktor (nc) pravděpodobnostního čísla na bezpečnostní podmínky přepravy 

- všeobecně [4] 

 Silnice Železnice (Tabulka 18) Vodní přeprava Potrubí 

Bezpečné 
a
 + 1  + 0,5 + 1 

Průměrné 
b
 -  - - 

Méně bezpečné 
c
 - 1  - 0,5 - 1 

a
 Příklady:    

 Trasy bez křižovatek, trasy s nízkou či žádnou dopravou 

 Silnice se samostatnými jízdními pruhy 

 Silnice s oddělenými polními cestami 

b
 Hodnoty se používají, když není možné trasu zařadit do zbývajících dvou kategorií. 
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c
 Příklady:   

 Trasy známe, díky častých havárií 

 Silnice s křižovatkami s intenzivní dopravou, s ostrými zatáčkami,  

bez semaforů, s kluzkým povrchem     [4] 

Tabulka 18  Korekční faktor (nc) pravděpodobnostního čísla na bezpečnostní podmínky přepravy 

 – železniční přeprava [4] 

Běžná železniční trať  - 

Vlečka 
d
  - 1 

Seřaďovací nádraží Nádraží ve svahu - 3 

 Provoz s lokomotivami a volně se pohybujícími vagóny - 3 

 Provoz, kde je lokomotiva spojena s vagóny - 2 

 Vagóny, které projíždí ve špatném stavu 
e
 - 1 

 Seřaďovací nádraží ve špatném stavu 
f
 - 1 

d
 zvláštní železniční vlečka k zařízení 

e 
často vyskytující se úniky, netěsnosti, poruchy 

f
 nezajištěny vstup na nádraží, trať ve špatném stavu, manuální obsluha, znečištěné plochy apod. 

Tabulka 19 Korekce pravděpodobnostního čísla (ntd) na hustotu přepravy [4] 

Počet cisteren za rok Parametr n t d 

10 – 50 - 1,5 

50 – 200 - 2 

200 – 500 - 2,5 

500 – 2000 - 3 

2000 – 5000 - 3,5 

5000 – 20000 - 4 
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Tabulka 20  Korekce pravděpodobnostního čísla (np), kde se bere v úvahu směr větru vzhledem 

k obydlené části v zasažené ploše [4] 

Kategorie zasažené 

oblasti 
Část území (%), kde žijí obyvatelé 

 100% 50% 20% 10% 5% 

I 0 0 0 0 0 

II 0 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 

III 0 + 0,5 + 0,5 + 1 + 1,5 

Tabulka 21  Konverze pravděpodobnostního čísla (Nt, s) na pravděpodobnost (Pt, s, událost/rok) [4] 

N P N P N P 

0 110
0
 5 110

-5
 10 110

-10
 

0,5 310
-1

 5,5 310
-6

 10,5 310
-11

 

1 110
-1

 6 110
-6

 11 110
-11

 

1,5 310
-2

 6,5 310
-7

 11,5 310
-12

 

2 110
-2

 7 110
-7

 12 110
-12

 

2,5 310
-3

 7,5 310
-8

 12,5 310
-13

 

3 110
-3

 8 110
-8

 13 110
-13

 

3,5 310
-4

 8,5 310
-9

 13,5 310
-14

 

4 110
-4

 9 110
-9

 14 110
-14

 

4,5 310
-5

 9,5 310
-10

 14,5 310
-15

 

 

           [4] 
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Odhad společenského rizika 

Pro všechny analyzované činnosti se vypočítá dvojice čísel, pokud jde o rozdílné 

kategorie, může být více čísel. Jde o počet usmrcených osob a frekvenci havárií 

s následkem úmrtí. Společenské riziko se odhaduje pomocí kombinace obou hodnot. 

Pomocí kritérií tříd dopadů a tříd pravděpodobností dochází ke klasifikaci činností, 

ty jsou definovány: 

 Třídy dopadů:  

 0-25 

 26-50 

 51-100 

 101-250 

 251-800 

 > 500 úmrtí/havárie 

 Třídy pravděpodobností: závisí na pořadí hodnoty počtu havárií za rok. 

Při klasifikaci rizik, musíme každou klasifikovanou činnost znázornit v matici 

pravděpodobnosti s vazbou na dopady.      [1][4] 
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Stanovení priorit rizika 

Před provedení analýzy se musí stanovit kritérium přijatelnosti společenského rizika. 

V matici pravděpodobnosti versus frekvence, najdeme prioritu odhadu kategorií rizik 

v horním pravém rohu, z toho vyplývá, že se jedná o činnosti s relativně velkou 

pravděpodobností a vážnými dopady. Důležité je si uvědomit, že rizika s velkými dopady, 

ale s menší pravděpodobností jsou přednější, než rizika s malými dopady a s vysokou 

pravděpodobností.          [4] 

Kritérium přijatelnosti se určuje třemi způsoby: 

 Pomocí prahové hranice, týkající se třídy pravděpodobnosti 

 Pomocí prahové hranice, týkající se třídy dopadů 

 Vzájemná kombinace obou tříd      [1][4] 

Díky zakreslení do matice rizik, lze snadno identifikovat, která z činností nesplňuje 

dané kritéria.          [1] 

Na obrázcích jsou znázorněna kritéria přijatelnosti stanovené na základě mezní 

frekvence (třídy pravděpodobnosti, Obrázek 1) nebo mezního počtu dopadů (tříd dopadů, 

Obrázek 2).          [1][6] 
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Obrázek 1  Matice přijatelnosti na základě tříd pravděpodobnosti [4] 

       dopady (úmrtí) 
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Obrázek 2  Kritéria přijatelnosti na základě tříd dopadů [4] 

Na obrázku č. 3 je zakreslen způsob využívající se v praxi, jde o použití 

kombinovaného kritéria přijatelnosti rizika (Obrázek 3).  
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Obrázek 3  Kombinované kritérium obou tříd – tříd pravděpodobnosti a tříd dopadů [4] 
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Lze tedy konstatovat, že riziko je vztah mezi předpokládaným dopadem,  

např. poškození zdraví, ztráta života a neurčitostí uvažovaného dopadu, která je vyjádřená 

četností nebo frekvencí výskytu neočekávané události. Tyto frekvence jsou velmi nízká 

čísla udávaná ve většině případů ve tvaru 10
-x

, ve stejném tvaru jsou zapsány míry  

nebo kritéria přijatelnosti či nepřijatelnosti rizika.     [1][6]  

Z následujícího obrázku č. 4 vyplývá, že za přijatelnou část společenského rizika  

se považuje frekvence 10
-5

, za nepřijatelnou je považována frekvence 10
-3

(Obrázek 4). 

[6] 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4      Matice společenského rizika [6] 
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2. Požadavky pro zajištění bezpečné přepravy anilinu  

po železnici 

Anilin, který je znám i pod názvy Aminobenzen, Fenylamin, Aminoazobenzen,  

patří do skupiny aromatických uhlovodíků. Je to bezbarvá až světlehnědá kapalina,  

jejíž vůně je podobná amoniaku. Snadno oxiduje ve styku se vzduchem, kdy dojde 

k zbarvení látky na žlutou až hnědou. Pro vodní prostředí má vysoký toxický potenciál.  

           [7] 

Použití anilinu: 

 V gumárenském a chemické průmyslu: 

 Jedna z hlavních surovin v organických syntézách barviv 

 Výroba difenylguanidinu: 

 Urychlovač vulkanizace 

 Výroba cyklohexylaminu: 

 Urychlovač vulkanizace 

 Základní surovina pro výrobu polyuretanových pěn    [8] 

Výroba anilinu:  

 Redukce nitrobenzenu vodíkem  

 Katalytická hydrogenace nitrobenzenu             [8] 

 

 

 

 

  

Obrázek 5  Anilin  [8] 
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V tabulce č. 22 jsou uvedeny vlastnosti a TBP anilinu (Tabulka 22). 

Tabulka 22  Fyzikálně chemické vlastnosti a TBP [7] 

Obecné informace  

Skupenství Kapalina 

Barva Bezbarvá, světle žlutá až světle hnědá 

Zápach Slabý, charakteristický – čpavek 

Informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životní prostředí  

Hodnota pH (při 20°C) 8,8 (vodní tok 36 g/l) 

Teplota tání/tuhnutí -5 až -6,5 °C 

Teplota varu 181 – 185 °C 

Bod vzplanutí 70 - 76 °C 

Bod vznícení 530 - 540 °C 

Hořlavost Hořlavá látka 

Meze výbušnosti  

Dolní mez 1,2 % obj. 

Horní mez 11 % obj. 

Tenze par při 20 °C 0,05 – 0,09 kPa 

Hustota při 20 °C 1,02 g/m
3
  (voda = 1) 

Relativní hustota par 3,22 ((při 185 °C), vzduch = 1) 

Rychlost odpařování Není k dispozici 

Rozpustnost ve vodě při 20 °C 

36 g/l 

Rozpustný v alkoholu, mísitelný 

s organickými rozpouštědly 

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda 0,9 (odhad) 

Viskozita při 20 °C 4,4 mPa.s 

Další informace  

Obsah rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem 

kg/kg produktu 
1 

Obsah celkového organického uhlíku v kg/kg 

v produktu 
0,77 
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2.1.  Požadavky pro přepravu po železnici 

Jedna z priorit železniční přepravy je zajištění bezpečnosti osob a zboží,  

pod přepravu zboží spadá i přeprava nebezpečných věcí, které se provádí podle podmínek 

Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věci (RID)  

a nařízení vlády č. 12/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu.

           [3] 

Požadavky řádu RID 

Tabulka 23  Seznam tříd a vlastností nebezpečných věcí [3] 

Třída Název 

1 Výbušné látky a předměty 

2 Plyny 

3 Hořlavé kapaliny 

4.1 
Hořlavé tuhé látky, samovolně s rozkládající látky a znecitlivělé výbušné 

tuhé látky 

4.2 Samozápalné látky 

4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 

5.1 Látky podporující hoření 

5.2 Organické peroxidy 

6.1 Toxické látky 

6.2 Infekční látky 

7 Radioaktivní látky 

8 Žíravé látky 

9 Jiné nebezpečné látky a předměty 

Mezi základní zdroje informací o nebezpečných věcech patří kódy nebo identifikační 

čísla, které jsou uvedeny v předpisech pro přepravu nebezpečných věcí. Jsou využívány 

hlavně k získávání dalších důležitých informací o chemické látce či směsi.  

Patří zde identifikační číslo nebezpečnosti, tzv. Kemler – kód, UN – kód a klasifikační 

kód.           [2][3] 
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Značení dopravních prostředků sloužící k přepravě 

Bezpečnostními značkami nejsou označeny pouze kusy, ale také kontejnery, 

snímatelní a nesnímatelné cisterny a baterie nádob, které obsahují určité druhy 

nebezpečných látek a předmětů. Mají tvar kosočtverce o straně 10 cm, pokud jde o cisterny 

je minimální strana kosočtvercem 25 cm, symboly v nich vyjadřují jednotlivá nebezpečí. 

Bezpečnostní značky se zásadně umisťují před manipulační nálepky.   [2][3] 

Manipulační nálepky mají tvar obdélníku, v platnosti však zůstal symbol dvou 

černých šipek a dále pro látky přepravované v zahřátém stavu symbol teploměru 

v rovnostranném trojúhelníku.       [2] 

Výstražná reflexní tabule oranžové barvy ve tvaru obdélníku, černě orámovaná 

s rozměry 40 x 30 cm je umístěna na každé podélné straně: 

 Cisternového vozu 

 Bateriového vozu 

 Vozu se snímatelnými cisternami 

 Cisternového kontejneru 

 Přemístitelné cisterny 

 Vozu pro věci ve volně loženém stavu 

 Malého nebo velkého kontejneru pro volně ložené věci 

 Vozu nebo kontejneru, použitelného výlučně k transportu nebalených 

radioaktivních látek označených stejným UN kódem, v kterém se také 

nepřepravují žádné jiné nebezpečné látky nebo věci   [3] 

Vedle výstražní reflexní tabule jsou umístěny bezpečnostní značky.  [2] 

Nádržkové vozy, které slouží k přepravě stlačených nebo zkapalněných plynů,  

jsou také označeny podélným oranžovým pruhem nebo nápisem.   [3] 

Předpis RID dává možnost provést označení také samolepící fólií, nátěrem  

či rovnocenným způsobem, který zajistí odolnost proti povětrnostním vlivům a zajistí 

trvanlivost označení.         [3] 
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V případě, že je výstražná reflexní tabule umístěna na sklopných tabulích, je nutné, 

aby tyto sklopné tabule byly konstruovány a zajištěny takovým způsobem,  

aby se vyloučilo jakékoliv překlopení či uvolnění z držáků během přepravy. [3] 

2.2.  Přeprava anilinu po železnici  

Anilin se převáží v atmosférických cisternách. Jelikož anilin nereaguje s kovy,  

lze jej převážet v kovové či nerezové cisterně s dolní výpustí.   

Výstražná reflexní tabule pro anilin: 

 Identifikační číslo nebezpečnosti = Kemler kód 

 

 Identifikační číslo látky = UN kód 

 

Obrázek 6  Výstražná reflexní tabule anilinu 

Třída RID  6.1 Toxické látky 

Klasifikační kód T1 Toxické látky bez vedlejšího nebezpečí - organické, kapalné 

Obalová skupina II Středně nebezpečné látky    [3][7] 

Bezpečnostní značky: 

 

 60   

 1547 

Obrázek 7  Bezpečnostní značky:  Toxické látky   Látky ohrožující životní prostředí [3] 
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Označení železniční cisterny přepravující anilin 

 

Obrázek 8  Označená cisterna přepravující anilin  

Přepravní doklady 

V železniční přepravě je základním dokumentem nákladní list, který je uložen  

u vlakvedoucího. Je v něm uvedeno: 

 Pojmenování přepravovaného zboží 

 UN kód 

 Třída, klasifikační kód RID 

 Množství nebezpečné látky 

Přepravní doklad musí být vyplněn při přepravě. 

 Vnitrostátní: V českém jazyce 

 Mezinárodní: V českém jazyce a v jazyce francouzském, německém  

                             či anglickém 

[2][3] 
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Písemné pokyny podle RID 

Písemné pokyny slouží jako návod pro správný postup v případě havárie spojené 

s nebezpečnou látkou.  

Při havárie musí strojvedoucí provést a přijmout následující opatřeni: 

 Zastavit chod vlaku s ohledem na druh rizika, lokalitu a opatření záchranných 

složek 

 Vypnout hnací vozidlo. 

 Vyloučit možnost iniciace: 

 Zákaz kouření 

 Zákaz zapínání elektrického zařízeni 

 Informovat a poskytnout informace provozovatelům železniční infrastruktury 

nebo zásahové jednotky 

 Uschovat informace o přepravované látce a průvodní doklady na přístupné 

místo pro zásahové jednotky 

 Obléct předepsanou výstražnou vestu při opuštění hnacího vozidla 

 V případě potřeby použít další ochranné pomůcky 

 Odejít z bezprostřední blízkosti havárie a řídit se pokyny vedoucího zásahu 

 Zákaz vstupu do vyteklých či vysypaných látek, vdechnutí výparu, kouře, 

prachu a par:   

 Držet se na návětrné straně 

 Svléct si kontaminované oblečení a bezpečně ho zlikvidovat 

[9] 
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3. Modelová havárie anilinu při přepravě po železnici 

Havárie se stála dne 11. 3. 2015 v obci Šenov nedaleko města Havířov, jde o rušnou 

oblast s nízkými budovami (Obrázek 9).  

Při přepravě 12 - ti železničních cisteren, které obsahovaly 600 tun anilinu, došlo 

k poškození jedné cisterny a následnému úniku 50 tun. Anilin je dle řádu RID, jak už bylo 

uvedeno, zařazen do třídy 6.1 -  toxické látky.  

V den havárie byla venkovní teplota 20°C, vítr byl mírný 3 m/s směr na západ.  

Při úniku anilinu se vytvořila kaluž o ploše 600 m
2
.  

 

 

Obrázek 9  Mapa místa havárie [11] 
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3.1.   Vyhodnocení podle CPR 18 E 

Je důležité zdůraznit, že výpočty podle CPR 18 E řeší jiným způsobem problematiku 

na vlečkách, seřaďovacích nádražích a železnici. 

Dopady havárií pro obyvatelstvo  

Dopady havárie byly modelovány pomocí programu ROZEX. 

 

Obrázek 10   Vyhodnocení havárie programem ROZEX [9] 

Při vyhodnocování dopadů havárie pomocí rozptylových modelů nebezpečné látky  

je třeba respektovat skutečnost, že výsledné působení závisí na koncentraci látky v ovzduší 

a na době, po kterou je obyvatelstvo této koncentraci vystaven. 

Pro vymezení nebezpečné zóny, pro rychlý odhad, postačí hodnoty IDLH.  

IDLH je maximální koncentraci v ovzduší, která u zdravé populace při maximální expozici 

30 minut nevyvolává nevratné zdravotní změny nebo smrt.   
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IDLH 

Maximální koncentrace toxické látky v ovzduší, při které může osoba uniknout 

během 30 minut bez jakýchkoliv příznaků poškození nebo bez jakýchkoliv nezvratných 

účinků na zdraví.         [12] 

Odpar kapalné toxické látky, kterou je anilin, po vytvoření kaluže závisí na tenzi par 

(ta je závislá na teplotě) a je úměrný ploše kaluže. 

 Tabulka 24  Anilin a jeho vybrané vlastnosti  [7] 

Název látky Číslo CAS; Bod varu [°C] Tenze par [Pa] IDHL 

Anilin 62-53-3 184 40 100 

Z uvedených údajů vyplývá, že anilin nemá takovou tenzi par z důvodu vysoké 

teploty varu a takovou hodnotu IDLH, aby při odpařování mohla vytvořit toxický oblak 

 o nebezpečné koncentraci, který by z hlediska toxicity mohl působit na vzdálenost větší 

než několik desítek metrů od místa odpařování.  

Pomocí programu ROZEX bylo zjištěno, že při primární frekvenci 10
-6

 je toxické 

zamoření podle hodnoty IDLH 390 mg/m
3
 je 57 m při expozici 30 minut.  [10] 

Frekvence (havárie/rok) 
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Obrázek 11   Frekvence dopadů v závislosti na vzdálenost obyvatel – ROZEX 
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Výpočet frekvence havárie 

 Pro výpočet frekvence havárie je třeba znát tyto údaje: 

 Typ cisterny:    Atmosférická 

 Typ tratě:    Železniční 

 Rychlost vlaku:   > 40 km/h 

 Typ úniku:    Jednorázový 

 Z kapitoly 2.1.1. zjistíme hodnoty potřebné pro výpočet frekvence havárie (F hav), 

(Železnice): 

 Průměr. frekvence havárie (F prhav):3,6. 10
-8

 

 Korekční faktor (f hav):      1,26 

 Z tabulky č. 4 zjistíme hodnotu pravděpodobnosti úniku (P úniku), (Tabulka 4):  

 Pravděpodobnost úniku:     5,6. 10
-1

 

 Zjistíme korekční parametr pravděpodobnosti úniku (p úniku) podle typu úniku: 

 Korekční parametr (p úniku):    0,4 

 Dosadíme do rovnice pro výpočet frekvence havárie (F hav), (Strana 7, (1)):  

𝑭𝒉𝒂𝒗 =  𝐹𝑝𝑟ℎ𝑎𝑣 ∙ 𝑓ℎ𝑎𝑣 ∙ 𝑃ú𝑛𝑖𝑘𝑢 ∙ 𝑝ú𝑛𝑖𝑘𝑢 = 3,6 ∙ 10−8 ∙  1,26 ∙  5,6 ∙ 10−1  ∙  0,4 = 𝟏. 𝟏𝟎−𝟖 
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Společenské riziko 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.1.2., společenské riziko je závislé na těchto údajích 

(Kapitola1.1.2): 

 Typ tratě:    Železniční 

 Rychlost vlaku:   > 40 km/h: Tratě s vysokou rychlostí 

 Dopravní tok:   1500 cisteren/rok 

 Hustota obyvatelstva:  80 obyvatel/ha 

V tabulce č. 8 jsou uvedeny mezní hodnoty, které udávají kritéria společenského rizika, 

v případě, kdy nedojde k jejich překročení, nedochází k zvýšení společenského rizika 

(Tabulka 8). 

Tabulka 25  Mezní hodnoty pro modelovou havárii, podle tabulky č. 8  

Hustota obyvatelstva 

(obyvatel/ha) 
MH pro ostatní NL (cisterna/rok) 

 Tratě s vysokou rychlostí Tratě s nízkou rychlostí 

80 12000 58500 

Po porovnání našich hodnot vyplývá, že údaje z modelové havárie nepřekračují dané 

kritéria, to znamená, že nedochází ke zvyšování společenského rizika.  
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3.2.   Vyhodnocení podle IAEA TECDOC 727 

Odhad dopadů havárií pro obyvatelstvo 

 Z tabulky v příloze 1, ve které je Kontrolní seznam podle činností (Check list) 

stanovíme pro přepravu anilinu po železnici referenční číslo (Přílohy):  

 Referenční číslo:   19 

 Pomoci tabulky č. 11 určíme klasifikaci látek dle kategorií dopadů s ohledem  

na referenční číslo a množství (Tabulka 11):  

 Celkové množství látky: 600 tun 

 Množství uniklé látky: 50 tun 

 Kategorie dopadů:  D III 

 

 

 Maximální dosah a plochu zasažené oblasti stanovíme dle tabulky č. 12  

(Tabulka 12). 

Zasažená oblast je zařazena do kategorie III, ve které tvoří obydlenou část 50 %: 

 Zasažená oblast:   1 ha  

 Dosah dopadů:   100 – 200 m 

 Tabulka č. 13 stanovuje hustotu obyvatel v zasažené oblasti (Tabulka 13). 

Nehoda se stala v obci, v přímé blízkosti železniční stanice Šenov. 

 Rušná osídlená oblast:   80 obyvatel/ha 

 Pomocí tabulky č. 14 se zjistí korekční faktor (fA), (Tabulka 14). 

Jedná se o kategorii III zasažené oblasti, kdy obydlenou oblast tvoří 50%.  

 Korekční faktor f A:   1 

 Tabulka č. 15 slouží k určení hodnoty zmírňujícího korekčního faktoru (fm), 

(Tabulka 15). 

 Zmírňující faktor:   0,05 

 Dosadíme do rovnice pro odhad dopadů havárie pro obyvatelstvo  

(Strana 14, (2)):   

𝑪𝒂,𝒔   = 𝐴 ∙ 𝑑 ∙  𝑓𝐴 ∙  𝑓𝑑 ∙ 𝑓𝑚  = 1[ℎ𝑎]  ∙ 80 [
𝑜𝑏𝑦𝑣

ℎ𝑎
]  ∙ 1 ∙ 0,05 = 4 úmrtí 

Obrázek 12   Zasažená oblast:  

obydlená část - 50 %  [11] 
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Odhad pravděpodobnosti havárií pro přepravu nebezpečných látek 

 Z výše uvedeného výpočtu známe tyto hodnoty: 

 Referenční číslo:   19 

 Množství látky:   50 tun/cisterna 

 Kategorie následků:   D III 

 Max. dosah následků:  100 – 200 m 

 Zasažená oblast:   1 ha 

 Průměrné pravděpodobnostní číslo pro havárii se stanoví dle tabulky č. 16  

(Tabulka 16). 

 Nt, s*:     8,5 

 Tabulka č. 18 stanovuje korekční faktor pravděpodobnostního čísla (nc)  

pro bezpečnostní podmínky transportního systému (Tabulka 18). 

 Typ tratě:    Běžná železniční trať  - 

 Korekční parametr pravděpodobnostního čísla (nt,d) pro hustotu přepravy získáme 

z tabulky č. 19 (Tabulka 19). 

 Počet cisteren za měsíc:  125 cisteren 

 Počet cisteren za rok:  1500 cisteren 

 Korekční parametr (nt,d):   -3 

 Pomocí tabulky č. 20 určíme korekční parametr pravděpodobnostního čísla (n p) 

pro směry větru směrem k obydlené oblasti (Tabulka 20). 

Zasažená oblast je zařazena do kategorie III, ve které tvoří obydlenou část 50 %. 

 Korekční parametr (np):  + 0,5 

 Dosadíme do rovnice pro odhad pravděpodobnosti havárie pro přepravu 

anilinu (Strana 20, (3)). 

𝑵𝒕,𝒔  =  𝑁𝑡,𝑠
    ∗ +  𝑛𝑐 +  𝑛𝑡𝑑 +  𝑛𝑝   = 8,5 − 3 + 0,5 = 𝟔 

 Pro konverzi pravděpodobnostního čísla (N) do četnosti (P, událost/rok) použijeme 

tabulku č. 21 (Tabulka 21).  

 Pro N = 6 náleží hodnota P = 1.10
-6

. 
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Odhad společenského rizika 

Odhad dopadů závažných havárií pro člověka:    

 C = 4 patří do třídy dopadů s počtem úmrtí < 25 

Odhad pravděpodobnosti havárií pro přepravu nebezpečných látek:   

 P = 10
-6
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Obrázek 13  Matice dopadů versus četnost pro klasifikaci rizik 
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Obrázek 14    Matice přijatelnosti na základě pravděpodobnostní třídy 
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Obrázek 15  Matice přijatelnosti na základě třídy dopadů 
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Obrázek 16  Kombinované kritérium obou tříd – tříd pravděpodobnosti a tříd dopadů 
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4. Vzájemné srovnání metod 

Pro názornější a přehlednější srovnání metod CPR 18 E (Tabulka 26)  

a IAEA TECDOC 727 (Tabulka 27) jsou vstupní a vypočítané hodnoty zpracovány pomocí 

tabulek. 

Vstupní a vypočítané hodnoty metod 

Tabulka 26  Vstupní a vypočítané hodnoty metody CPR 18 E 

Typ tratě Železnice 

Typ cisterny Atmosférická 

Typ úniku Jednorázový únik 

Kategorie látky D 3 – toxická kapalina 

Hlavní kategorie látky pro stanovení rizik LT – toxická kapalina 

Průměrná frekvence havárie F prhav 3,6.10
-8

  

Korekční faktor f hav 1,26 

Rychlost vlaku > 40 km/hod 

Pravděpodobnost úniku P úniku 5,6.10
-1

 

Korekční parametr p úniku 0,4 

Frekvence havárie 1.10
-8 

Únik při jednorázovém úniku vytvoří louži 600 m
2
 

Hustota obyvatelstva 80 (obyvatel/ha) 

Mezní hodnoty pro všechny nebezpečné látky 

(cisteren/rok) 
12 000 
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Tabulka 27  Vstupní a vypočítané hodnoty metody IAEA TECDOC 727 

 

  

Množství uniklé nebezpečné látky 50 tun 

Kategorie dopadů D III 

Kategorie dosahu 100 – 200 m 

Kategorie zasažené oblasti 1 ha 

Hustota obyvatelstva 80 obyvatel/ ha 

Zlomek osídlení z kruhové oblasti 50% 

Faktor pro rozložení hlavní obydlené oblasti 

v kruhu 
1 

Faktor pro zmírnění 0,05 

Odhad následků nehody pro obyvatelstvo 4 úmrtí 

Průměrné pravděpodobnostní číslo pro transport 8,5 

Počet cisteren za rok 1500 

Parametr pravděpodobnostního čísla pro hustotu 

dopravy 
-3 

Parametr pravděpodobnostního čísla pro směry 

větru směrem k obydlené oblasti 
+ 0,5 

Typ tratě  Běžná železniční trať       

Odhad pravděpodobnosti havárie pro 

přepravu anilinu 
6 

Konverze pravděpodobnostního čísla do 

četnosti (událost/rok) 

110
-6 

 

Třída dopadů 0 – 25 
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Už na první pohled je jasné, že metody nejdou vzájemně srovnat, z důvodu 

rozdílnosti vstupních hodnot, proto budou v této kapitole rozebrány hlavní a důležité 

rozdíly těchto metod a poukázáno na jejich klady a nedostatky. 

Metoda CPR 18 E má vlastní způsob pro kategorizaci látek, kategorizuje látky pro 

železniční přepravu (Tabulka 5) a umožňuje klasifikovat látky do kategorií a subkategorií  

a vzájemně je jde kombinovat, v případě, že látka má více nebezpečných  

vlastností – etylen oxid je klasifikován GF1/GT3 (Tabulka 9). 

Zatímco metoda IAEA TECDOC 727 klasifikuje látky do pěti kategorií – hořlavá 

kapalina, hořlavý plyn, výbušná látka, toxická kapalina a toxický plyn a neumožňuje  

jejich vzájemnou kombinaci.  

CPR 18 E 

Metoda CPR 18 R k provedení analýzy rozlišuje:  

 Typ přepravy (vlečky, seřaďovací nádraží, železnice) 

 Typ cisterny (atmosférická a přetlaková) 

 Typ úniku (jednorázový a kontinuální)  

 Rychlost vlaku (s nízkou a vysokou rychlostí)  

Všechny tyto údaje jsou nezbytné pro správný výběr hodnot potřebné  

pro vyhodnocení. 

Metoda však nemá postup pro výpočet dopadů havárie, pro jejich zjištění je třeba 

využít vhodný program, pro modelovou havárii byl použit program ROZEX.  

Na základě dopadů lze odhadnout působení na obyvatelstvo. 

Co se týče dalších hodnot, které souvisí s výpočtem frekvencí havárie (F hav) a jejími 

dopady, tak se bere v úvahu pravděpodobnost úniku (P úniku), průměrná frekvence havárie 

(F prhav), korekční faktor pro frekvenci havárie (f hav) a korekční parametr pravděpodobnosti 

úniku (p úniku). 
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Klady:  

 Rozlišení typu přepravy: vlečky, seřaďovací nádraží, železnice 

 Rozlišení rychlosti vlaku: s vysokou nebo nízkou rychlostí 

 Díky podrobnějšímu a většímu počtu rozhodujících údajů jsou získané 

hodnoty přesnější a výstižnější  

Nedostatky: 

 Uvažuje se pouze s jednorázovými a kontinuálními úniky,  

které nejsou blíž specifikovány  

o Jednorázový únik se při řešení průmyslové havárie se 

nebere v úvahu   málo pravděpodobný 

IAEA TECDOC 727 

Zcela odlišné vstupní hodnoty se používají k výpočtu metodou IAEA TECDOC 727. 

Pro odhad dopadů hraje podstatnou roli referenční číslo látky, které získáme 

z tabulky I. (Kontrolní seznam činností) a dále záleží na množství uniklé látky.  

Díky těchto hodnot je možné zjistit kategorii dopadů, která je nezbytná pro získání dalších 

důležitých hodnot – velikost zasažené oblasti a její korekční faktor, hustotu obyvatelstva  

a zmírňující faktor. Pro správný výběr hodnot z tabulek, je nutné znát, kolik procent 

zasažené oblasti tvoří obydlená část. 

Odhad pravděpodobnosti (frekvence) havárie vychází ze stejných hodnot,  

jak pro výpočet dopadů. Pro výpočet pravděpodobnosti zjistíme z tabulky střední hodnotu 

pravděpodobností čísla (Nt,s*), jeho korekční faktor (nc) a jeho korekční parametr  

pro hustotu přepravy (nt,s). Následně určíme korekční parametr pravděpodobnostního čísla 

(np) pro směry větru k obydlené oblasti.  

Je třeba zdůraznit, že po konverzi vypočítaného pravděpodobnostního  

čísla (N) do četnosti (P) vyšla hodnota 10
-6

, která je shodná s frekvencí vypočítanou 

programem ROZEX. Avšak frekvence havárie vypočítaná dle CPR 18 E vyšla 10
-8

. 

Jak bylo výše poznamenáno, srovnání těchto metod je dosti obtížné,  

lze však poukázat na jejich klady a nedostatky. 
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Klady: 

 Množství a charakter nebezpečné látky nás jednoznačně navádí 

k zjištění odhadu dopadů a pravděpodobnosti havárie 

 Systematický postup 

 Snadné a respektive rychlé zjištění výsledků 

Nedostatky: 

 Jednoznačným záporem je, že se bere v úvahu pouze jedna hodnota 

pro atmosférickou stálost D a jedna hodnota pro rychlost větru 5 m/s. 

 Počítá pro toxickou látku pouze s limitní koncentrací (LC50) 

Metoda CPR 18 E není často aplikována v České republice, proto práce s ní byla 

složitější i zdlouhavější v porovnání s metodou IAEA TECDOC 727, s kterou jsou daleko 

větší zkušenosti.  

Přesto lze konstatovat, že z hlediska postupu a způsobu provedení se jako vhodnější 

jeví právě metoda CPR 18 E. Metoda IAEA TECDOC 727 se se na základě vstupních 

hodnot pro výpočet a postupu jeví spíše jako orientační. 
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Závěr 

V úvodní části diplomové práce jsou popsány a blíže vysvětleny metody CPR 18 E  

a IAEA TECDOC 727. Obě metody lze využít pro analýzu havárií ve spojitosti 

s přepravou nebezpečné látky po silnici, železnici, vodní cestou a produktovody.  

Popis obou metod slouží jako návod k jejich následné aplikaci a vyhodnocení 

modelové havárie, spojené s přepravou anilinu po železniční trati.  

Anilin jsme zvolili z toho důvodu, že tato látka je vyráběna ve společnosti 

BorsodChem MCHZ, s.r.o., která sídlí v Ostravě. Tato společnost přepravuje anilin po 

stejné trase, která byla pro modelovou havárii zvolena. Modelová havárie také odpovídá 

přepravovanému množství látky v cisterně a rychlosti vlaku. 

Po následné aplikaci a vyhodnocení modelové havárie oběma metodami, bylo 

provedeno jejich vzájemné srovnání, a to jak způsobu postupů, tak jejich výsledků. Na 

základě tohoto srovnání lze konstatovat, že i když s metodou IAEA TECDOC 727 je více 

zkušeností, její aplikace je snadná a postup metody je systematický, v závěru působí spíše 

orientačním dojmem. Po porovnání s metodou CPR 18 E lze říct, že výsledky určitým 

způsobem nadhodnocuje. 

Co se týče CPR 18 E, byly uvedeny klady a současně i nedostatky. Celkově se však 

tato metoda jeví propracovanější, např. zohledňuje více nebezpečných vlastností látek - 

látky nemívají pouze jednu nebezpečnou vlastnost. 

Anilin, použitý při modelové havárii, má vysokou teplotu varu a nízkou tenzi par, 

tzn., že při úniku a vytvoření louže se málo odpařuje a neprojeví se výrazně  

jeho toxické působení -je klasifikován jako látka toxická. Bylo by vhodné použít metodu  

CPR 18 E i pro přepravu látek s výraznějšími nebezpečnými vlastnostmi. 

Metoda CPR 18 E není často používána, proto by bylo vhodné se dále 

touto metodou podrobněji zabývat a aplikovat ji i pro jiné způsoby přepravy. 
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