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Anotace 

 KLAPIL, Pavel. Bezpečnost železniční přepravy nebezpečných látek na území 

města Ostravy. Ostrava, 2016. 60 s. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava. Vedoucí práce: 

prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík 

 Diplomová práce se zabývá bezpečností přepravy nebezpečných látek po železnici 

v Ostravě. Cílem práce je popsat přepravované látky, identifikovat a pomocí vhodné 

metody vyhodnotit rizika působící na obyvatele Ostravy. Na základě metody 

k vyhodnocení rizik provést doporučení pro snížení rizik a možnost varování obyvatelstva. 

V druhé části je provedena případová studie analýzy rizik pomocí metodiky Purple book a 

softwarového modelovacího programu ALOHA. V závěru práce je doporučení pro snížení 

rizik a možností varování obyvatelstva.  

 Klíčová slova: Železnice, nebezpečné látky, riziko, nebezpečí, ALOHA, 

bezpečnostní opatření, přeprava, QRA 

 

Abstract 

  KLAPIL, Pavel. Safety of Railway Transportation of Hazardous Substances of 

Ostrava City Area. Ostrava, 2016. 60 p. Diploma thesis. VŠB - TU Ostrava. Supervisor: 

prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík 

The thesis deals with the safety of tranport hazardous substances by rail in Ostrava. 

The aim of the thesis is to describe transported substances, identify and with use 

appropriate method evaluate the risk of acting on the residents of Ostrava. Based on the 

method that is used for risk assessment is carried out recommendations for reducing risks 

and warning the population. The second part is to perform study of risk analysis using the 

methodics Purple book and software modeling program ALOHA. In conclusion is 

recommendations to reduce the risks and the possibilities of warning the population. 

 Key words: Railway, hazardous substances, risk, danger, ALOHA, safety 

measures, transportation, QRA 
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Seznam zkratek 

BOZP  - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČD  - České dráhy 

ES - Evropské společenství 

EU - Evropská unie 

HZS - Hasičský záchranný sbor 

IZS - Integrovaný záchranný systém 

MU  - Mimořádná událost 

NL - Nebezpečná látka 

NV - Nařízení vlády 

NHM  - Harmonizovaná nomenklatura zboží 

OOPP - Osobní ochranné pracovní prostředky 

OZO  - Odborně způsobilá osoba 

PSP ČR - Hospodářský výbor České republiky 

RID  - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí  

SŽDC  - Správa železniční dopravní cesty 

TBP  - Technicko-bezpečnostní parametry 

ZH  - Závažná havárie 

Žel. - Železniční 

Cizojazyčné zkratky 

AEGL - Acute Exposure Guideline Levels 

ALOHA - Areal Locations of Hazardous Atmospheres 

COTIF - The Convention concerning International Carriage by Rail 

IBC - Intermediate bulk containers 

IDLH - Immediately dangerous to life or health 

OTIF - Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail 

ppm - Parts per million 

QRA - Qantitative risk assessment 

REACH - Registration evaluation authorisation and restriction of chemicals 
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Úvod 

Bezpečnost při přepravě nebezpečných látek je dle charakteru škodlivosti velmi 

závažné téma. Výrobní průmysl s dnešní uspěchanou dobou stále narůstá a pro vznik 

různých komponentů je potřeba stále více látek, mezi které se zařazují i látky nebezpečné, 

zdraví škodlivé nebo škodlivě působící na životní prostředí. Látky je potřeba  

do průmyslových objektů nějak dopravovat, a to pomocí kamionů a cisteren silniční 

dopravou, nebo v kontejnerech a nádobách lodní přepravou či pomocí vagónové neboli 

železniční přepravy.  

Cílem této práce je analýza rizik vyskytujících se při přepravě nebezpečných látek 

z hlediska ochrany obyvatelstva pro konkrétní dopravní uzel a to Ostravy. V práci se řeší 

zhodnocení přepravy nebezpečných látek, konkrétně železniční dopravou. Výhodou 

železniční přepravy nebezpečných věcí je přeprava velkého množství látky najednou. 

Vlakové soupravy mohou tvořit i sto článkovou (vagónovou) soupravu. Když si 

představíme, že objem jedné vagónové cisterny je přibližně 65 m
3
, tak by taková souprava 

přepravovala najednou 6500 m
3
 určité látky, tedy 6,5 milionů litrů tekutiny. Představa,  

že by nastala mimořádná událost s únikem takového množství např. čpavku, je až 

zamrazující. Proto je potřeba podle daných postupů a kontrol důkladně respektovat 

pravidla a dohlížet na jejich dodržování, aby k takovým MU nedocházelo. V úvodu mi 

přijde důležité rozebrat také historii vzniku železnice v Evropě, a také v České republice, 

kde lze zpozorovat postupný vývoj až k moderní železnici, kterou potkáváme v dnešní 

době. Důležité je také zmínit několik mimořádných událostí, které způsobily nejen škody 

na lidských životech, ale také na majetku a životním prostředí.  

Při zpracování nejprve uvedu, v jakém množství se využívá nákladní železniční 

doprava v České republice. Následně vyberu reprezentativní látky pro Ostravu, abych na 

základě nasimulovaní dvou havárií při jejich přepravě mohl provést analýzu rizik. Analýzu 

provedu podle metody QRA dle Purple book a využitím modelovacího programu ALOHA 

zjistím rozsah ohrožení obyvatelstva při daných haváriích s únikem nebezpečné látky. Po 

stanovení rizika se pokusím navrhnout bezpečnostní opatření pro jeho eliminaci ještě před 

havárií a poté zásady bezpečné likvidace a záchrany osob při vzniku potenciální havárie 

vlaku s možností varování obyvatelstva.   
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1 Charakteristika železnice v České republice 

1.1 Historie železniční přepravy 

Počátky stavby železnic a první kroky počínající éru železniční přepravy pomocí 

lokomotivy a k ní připevněných vagónů se datuje okolo roku 1800 n.l. První jízda 

nedopadla podle očekávání, ale myšlenka přepravy materiálů z těžebních dolů ve větším 

množství, než dokázala utáhnout svou silou koňská spřežení, byla pro majitelé velmi 

vzrušující. Už pár let existoval motor poháněný parní silou, který se ovšem využíval jen 

pro přečerpání vody z pomalu se zatopujících dolů. Britský vědec jménem Richard 

Trevithick přišel jako první s nápadem využít sílu páry pro přepravu čehokoli  

a zkonstruoval vůbec první parní lokomotivu. [11] 

Využití železnice se v okamžiku hnalo i do odvětví veřejné přepravy osob. První 

trať absolvovaná parní lokomotivou byla 40 kilometrů dlouhá, rychlost vlaku byla pouhých 

13 km/h, ale tenhle pokrok měl obrovský vliv pro budoucnost železnic. Psal se rok 1825. 

Po necelém roce byla vybudována první meziměstská trať dlouhá 64 km mezi 

Manchesterem a Liverpoolem. Za pět let provozu přepravila cca pět milionů pasažérů. 

V roce 1842 bylo položeno 2080 km tratí, o deset let později už 7200 km a v roce 1870 

bylo postaveno napříč Británii 21 600 km tratí. [11] 

Ve světě se začala stavět železnice v Severní Americe v roce 1829. Velký význam 

mělo rozpoutání občanské války v roce 1861, protože některým společnostem na 

transportu válečných předmětů začaly vznikat nemalé zisky. Ke konci 19. století měřila 

železnice v USA více jak 110 000 km. V Evropě po Británii začala stavět železnici na 

svém území Francie, Německo a Rakousko-Uhersko, které jako první vyzkoušelo pro 

provoz lokomotivu vyrobenou za mořem v USA. Pokus měl obrovský úspěch, protože 

lokomotivy vyrobené v USA byly silnější než ty Evropské. V druhé polovině 19. století 

německý technik Ernst von Siemens předvedl první lokomotivu poháněnou elektřinou  

a v roce 1893 vyrábí Rudolf Diesel první vznětový motor pro lokomotivy. [11] 

1.2 Železnice v České republice 

První koněspřežná trať v ČR vznikla v roce 1828 z Českých Budějovic do 

Rakouského Lince. Většina tratí u nás byla vytvořena za monarchie. [11] 
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Nynějším převládajícím vlastníkem drah je stát zastoupený státní organizací Správa 

železniční dopravní cesty (SŽDC) a České dráhy a.s. (ČD) jsou největším národním 

dopravcem. SŽDC je garantem provozuschopnosti a rozvoje železničních drah v ČR. 

Rozloha pozemků vlastnících subjektů provozujících přepravu po železnici je téměř 301 

km
2
. V měřítku délky 0,12 km tratí na 1 km

2
 plochy má ČR jednu z nejhustších 

železničních sítí na světě. [10] 

Tabulka 1 - Výměra tratí k 31. 12. 2014 [10] 

Celková délka tratí   9 458 km 

Celková stavební délka kolejí 15 464 km 

Tratě celostátní dráhy zařazené do evropského žel. systému - koridorové 

- Celková délka trati 1329 km 

- Celková stavební délka kolejí 3 670 km 

Tratě celostátní dráhy zařazené do evropského žel. systému - ostatní 

- Celková délka trati 1 265 km 

- Celková stavební délka kolejí 3 022 km 

Tratě celostátní dráhy - ostatní 

- Celková délka trati 2 430 km 

- Celková stavební délka kolejí 3 633 km 

Tratě regionálních drah 

- Celková délka trati 4 409 km 

- Celková stavební délka kolejí 5 079 km 

Vlečky 

- Celková délka trati 24 km 

- Celková stavební délka kolejí 60 km 

1.3 Mimořádné události v dopravě 

V minulosti se na celém světě stala spousta mimořádných událostí spojených 

s přepravou nebezpečných látek a je jisté, že takových havárií nastane ještě spousta. Při 
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takové havárii vznikne hodně negativních scénářů, jako je např. únik toxických látek  

a následné kontaminace obrobitelné půdy, nebo vodních toků, následkem toho otrava  

a úhyn vodních živočichů. Při některých haváriích dokonce umírali i lidé. Tenhle problém 

se netýká pouze minulosti, stejným způsobem se sdružuje se současností a v budoucnosti 

ustupovat nebude.  

V dalších podkapitolách je popsaný nepatrný počet havárií. Jedna s výbuchem 

zkapalněného plynu, druhá s problémem nastalým havárii vlaku s fosforem a třetí 

s přepravou čpavku.   

Exploze vlaku v Itálii 

V severním Italském městě Viareggio vykolejil v roce 2009 vlak se zkapalněným 

plynem, který unikl a explodoval. Havárie se stala cca 200 m od centra města. Podle 

vyšetřovatelů se na jednom vagónu zlomila poloosa, nastalo vykolejení a strhnutí dalších 

čtyř vagónů. Při havárii zemřelo osmnáct lidí a dalších padesát bylo zraněno. Svědci 

popisují ohnivou kouli stoupající k nebi a tři mohutné exploze. Sílu výbuchu lze vidět na 

obrázku č. 1, dále se vlivem exploze zřítily dva domy, které se nacházely poblíž výbuchu. 

Vzniklá tlaková vlna poškodila desítky dalších objektů, pod jejichž troskami byly nalezeny 

oběti, včetně tří dětí. Některá těly byla zuhelnatělá, což výrazně přispělo k problémům 

s identifikací obětí. [12] 

 

Obrázek 1 - Následky výbuchu plynu [12] 

Příčina vykolejení soupravy podle mluvčího policie byla poškozená trať nebo 

problém s brzdovým systémem. Dráhy uvádí jako příčinu zlomenou poloosu. [12] 
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Vykolejení vlaku přepravující fosfor 

Po havárii nákladního vlaku v roce 2007 v západní Ukrajině, nedaleko Polských 

hranic u Lvova byla zamořena rozsáhlá oblast jedovatým žlutým fosforem, následky 

nehody se dotkly čtrnácti obcí. Při havárii, viz obrázek č. 2, se převrátilo 15 z 58 vagónů. 

Při vykolejení začala souprava hořet a lidé začali vnímat expozici toxických zplodin hoření 

fosforu, které zamořily oblast o rozloze 90 čtverečných kilometrů. Zplodinami se 

přiotrávilo 21 lidí. V nejbližším okolí havárie byla nařízena evakuace (cca 900 lidí). [13] 

 

Obrázek 2 - Únik toxických zplodin [13] 

Místní obyvatelé byli varování, aby nepoužívali vlastní vodu ze studní, 

nekonzumovali úrodu ze svých zahrádek a nepili mléko od svých krav. [13] 

Vykolejení vlaku s nákladem čpavku a nafty 

Ve stanici Dřísy u Prahy (2015) vykolejila souprava obsahující 24 vagónů, materiál 

o hmotnosti 1 900 tun. Z toho bylo 15 vagónů přepravujících naftu a zbylých 9 čpavek. 

Nehoda se dá považovat za štěstí v neštěstí, protože se při vykolejení převrátil jen jeden 

vagón s naftou, která není tak nebezpečná jako toxický čpavek. Lze pozorovat na obrázku 

č. 3. Další 3 vagóny vykolejily, ale zůstaly nepřevráceny, nedošlo tedy k závratnému úniku 

nafty. Hasiči přečerpali naftu do přistavených vozů, které zajistila SŽDC. [14] [15] 
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Obrázek 3 - Převrácený vagón [14] 

Podle šetření souprava vykolejila na lomu koleje. Škoda byla odhadnuta na 11,5 

miliónů korun českých. [15] 
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2 Rozbor předpisů vztahujících se k danému tématu 

2.1 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákoník práce má 14 částí, rozdělených do podskupin, hlav. Zákon udává práva  

a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele v pracovním poměru i mimo něj. [1] 

K mé práci jsem nejvíce využil pátou část, která se zaobírá BOZP. Tato část se 

rozděluje do tří hlav.  

- Hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 

- Hlava II – Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance 

- Hlava III – Společná ustanovení [1] 

2.2 Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 

COTIF sdružuje smluvní strany, což jsou členské státy Mezivládní organizace pro 

mezinárodní železniční přepravu (OTIF). Úmluva COTIF má působnost v celé Evropě, 

ohraničené Severním, Středozemním, Černým mořem a Atlantickým oceánem. Úmluva je 

ratifikovaná od roku 1983. Uveřejněním ve Sbírce zákonů vyhláškou ministra zahraničních 

věcí č. 8/1985 Sb. je platná i pro ČR. V roce 1999 podepsala vláda ČR pozměňovací 

protokol, který je v souladu s vnitrostátními právními předpisy České republiky, a která je 

vázána plnit závazky, které vyplývají z jiných mezinárodních úmluv. Touto úmluvou 

nastala změna v přepravně-právních řádech a technických předpisů závazných pro oblast 

mezinárodní železniční přepravy. Všechny členské země Evropské unie jsou zároveň 

členskými státy Úmluvy COTIF. [2] 

Neshody v železniční přepravě je v dnešní době důležité řešit a harmonizovat 

z hlediska globálního pojetí, tzn. z hlediska řádu EU. Nejpozději v roce 2005 se očekává 

ratifikace od všech států, je jednou z podmínek přijetí i ČR do Evropské unie. Cílem je 

liberalizace v železniční přepravě v souladu se směrnicemi EU, a to směrnice 91/440/EHS 

o rozvoji železnic společenství, 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům ve 

znění směrnice 2001/13/ES Evropského parlamentu a rady, 96/48/ES o interoperabilitě 

transevropského vysokorychlostního železničního systému. [2] 
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V ČR dne 26. 6. 2002 vláda svým usnesením č. 691 vyslovila souhlas s Protokolem 

z 3. června 1999 o změně Úmluvy COTIF z roku 1980. V listopadu 2002 Hospodářský 

výbor PSP ČR vyslovil souhlas s ratifikací, stejně se zachoval v lednu 2003 Zahraniční 

výbor. Po podpisu protokolu prezidentem republiky 17. Dubna 2003 se ČR stala  

12. státem, kde byla ratifikační procedura úspěšně ukončena.  Protokol vstupuje v platnost  

1. července 2006. [3] 

2.3 Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) 

Řád pojednává o právních předpisech spravujících mezinárodní železniční přepravu 

nebezpečných věcí. 

Je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF). Řád platí 

pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí po železnici na území smluvních států RID. 

K 1. červenci 2014 je v Řádu zapojeno 40 států. Nebezpečné věci, které jsou podle Řádu 

pro přepravu vyloučeny, nesmí být přepravovány v mezinárodní přepravě. Nebezpečné 

věci povolené pro přepravu, mohou být přepravovány jen tehdy, pokud množství nebo 

zabalení zajistí bezpečnost přepravy, zároveň má právo každý ze smluvních států na svém 

území zakázat přepravu nebezpečných věcí i z jiných důvodů než je bezpečnost během 

přepravy. [4] 

Řád upravuje způsob, jakým mohou být nebezpečné látky přepravovány, a to jaké 

konkrétní množství a druh látky může být přepravován například v jiných než nákladních 

vlacích.  

Řád RID je rozdělen do sedmi částí, jež se nacházejí v příloze tohoto Řádu.  

2.3.1 Část 1 - Všeobecná ustanovení 

Rozsah a použití, školení osob, povinnosti účastníků přepravy z hlediska 

bezpečnosti, dopravní omezení. [4] 

2.3.2 Část 2 - Klasifikace 

Zásady klasifikace, zvláštní ustanovení pro jednotlivé třídy nebezpečných věcí, 

které uvádí převažující nebezpečí látky, vycházející z fyzikálně-chemických vlastností  

a technicko-bezpečnostních parametrů. [4] 
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Třídy nebezpečných věcí: 

 Třída 1 -  Výbušné látky a předměty 

 Třída 2 -  Plyny 

 Třída 3 -  Hořlavé kapaliny 

 Třída 4.1 - Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky  

a znecitlivěné tuhé výbušné látky 

 Třída 4.2 -  Samozápalné látky 

 Třída 4.3 -  Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 

 Třída 5.1 -  Látky podporující hoření 

 Třída 5.2 -  Organické peroxidy 

 Třída 6.1 -  Toxické látky 

 Třída 6.2 -  Infekční látky 

 Třída 7 -  Radioaktivní látky 

 Třída 8 -  Žíravé látky 

 Třída 9 -  Jiné nebezpečné látky a předměty 

2.3.3 Část 3 - Stanovení nebezpečných věcí, seznam nebezpečných věcí 

Tabulka A: Seznam nebezpečných věcí 

Tabulka B: Abecední seznam nebezpečných věcí s NHM kódy [4] 

2.3.4 Část 4 - Ustanovení a používání obalů a cisteren [4] 

2.3.5 Část 5 - Předpisy a postupy při odesílání 

Prázdné obaly, nápisy a bezpečnostní značky, označování kontejnerů, průvodní 

doklady a předepsané údaje. [4] 

2.3.6 Část 6 - Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů velkých nádob pro volně ložené 

látky (IBC), velkých obalů a cisteren [4] 

2.3.7 Část 7 - Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky  

Ustanovení o přepravě v kusech, volně ložených látek, v cisternách, o nakládce  

a vykládce a manipulace (Zákaz společné nakládky, zákaz kouření…) [4] 
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2.4 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,  

ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., 

zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod 

č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 218/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 

Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona  

č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., 

zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona  

č. 64/2014 Sb., zákona č. 180/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb. 

Zákon je rozdělen do osmi částí. 

V první části zákon vymezuje základní pojmy, jako je dráha, provozuschopnost 

dráhy, kdo je provozovatelem dráhy, způsob provozování drážní dopravy, podporu 

ekologicky šetrnějšího způsobu dopravy, tarif a osoba usazená na území ČR. [5] 

Ve druhé části upravuje podmínky pro stavbu drah a stavby na dráze. Na dráhu 

nesmí nikdo bez povolení provozovatele vstupovat a také v obvodu dráhy na místa, která 

nejsou zvláštním právním předpisem (Například zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách 

podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické 

inspekci, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.) k tomu určená, ani vykonávat v obvodu dráhy 

činnosti, které se považují za podnikání. [5] 

Ochranné pásmo dráhy je prostor 60 m od osy krajní koleje po obou stranách dráhy, 

pro dráhy vybudované pro rychlost větší než 160 km/h je prostor 100 m od osy koleje. U 

vlečky je tahle vzdálenost 30 m od osy krajní koleje. Pro dráhu v uzavřeném prostoru 

provozovny se ochranné pásmo nezřizuje. Provádět činnosti v ochranném pásmu se smí jen 

se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím stanovených. [5] 

Třetí část se zaobírá regulací provozování dráhy, tzn., za jakých podmínek může 

být vydáno úřední povolení k provozování drah, práva a povinnosti provozovatele dráhy  

a povinnosti osob nacházejících se na dráze a v jejím obvodu. [5] 

V části čtvrté se uvádí regulace drážní dopravy, což znamená udělování licence pro 

drážní dopravu, jakým způsobem má být podána žádost o licenci. Dále přidělování 

kapacity dopravní cesty a prohlášení o platnosti jízdního řádu. Vydává osvědčení 
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dopravce, kterým dokládá, že splňuje podmínky pro zajištění provozování drážní dopravy 

a systému zajišťování bezpečnosti. Dále určuje povinnosti dopravce, stanovení přepravních 

a jízdních řádů. [5] 

Část pátá se zaobírá druhem povolených drážních vozidel a způsobilosti k řízení 

drážních vozidel, vydáváním a odnětím licencí strojvedoucího, udává povinnost 

pravidelného přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti pro držitele osvědčení 

strojvedoucího, určuje, kdo může provádět školení a kdo provádí dohled a kontrolu 

činnosti strojvedoucích. Pátá část řeší také pojem mimořádná událost. [5] 

Šestá část se zabývá propojeností Evropského železničního systému. 

Část sedmá řeší správní delikty, přestupky. 

Část osmá řeší státní správu a státní dozor. 

Část devátá řeší společná, přechodná a závěrečná ustanovení. [5] 

2.5 Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou 

drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. 

Nařízení se rozděluje do osmi částí, které se zabývají řádem pro přepravování věcí 

nebo živých zvířat, jako vozové zásilky.  

V první části se vyskytují podmínky pro plnění přepravní smlouvy několika 

dopravci na celostátní a regionální dráze. Řídí vztahy mezi odesílatelem, dopravci  

a příjemcem zásilky, podmínky pro nakládku a vykládku zásilek na vlečce. Vysvětluje 

pojmy, jako jsou nákladní list, přepravní list, odesílatel, příjemce, zásilka, průvodce 

zásilky, přepravní a smluvní podmínky pro přepravu. [6] 

Druhá část se zabývá přímo přepravou vozových zásilek, a to v jakém momentě je 

uzavřena smlouva mezi jednotlivými subjekty přepravy a povinnost předložit vyplněný 

nákladní list a kdo odpovídá za neporušení zásilky. Dále uvádí, jaké náležitosti musí být 

uvedeny v nákladním listě, aby byl považován za platný, jakým způsobem se přebírají  

a vydávají zásilky, jaké jsou dodací lhůty, jakým způsobem a kdo může změnit přepravní 

smlouvu. Přepravou nebezpečných věcí lze nalézt v §14 - §16 tohoto nařízení vlády. [6] 

Část třetí je o přepravě spěšnin. [6] 
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Část čtvrtá vymezuje nároky vyplývající z přepravní smlouvy. [6] 

V páté části jsou instrukce pro plnění přepravní smlouvy více dopravci. [6] 

Část šestá: Obsah smluvních přepravních podmínek. [6] 

Část sedmá: Společná a závěrečná ustanovení. [6] 

Přílohy NV č. 295/2000 Sb. udávají obsahové zkoušky bezpečnostního poradce pro 

přepravu nebezpečných věcí. [6] 
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3 Výkon nákladní dopravy v České Republice 

Nejvytíženější nákladní doprava v ČR se provádí prostřednictvím silniční dopravy. 

Železniční doprava se řadí na druhé místo. Význam rizika nebezpečných látek se však 

nemění. Srovnání přepravy podle druhu dopravy lze vidět v tabulce č. 2. [7] 

 

Tabulka 2 - Výkon nákladní železniční dopravy [7] 

Rok Nákladní doprava  

celkem 

Druh nákladní dopravy 

Železniční Silniční Vnitrozemská  

vodní 

Letecká 

2003  40 849 411 367 558  

2004  39 765 428 256 621  

2005 467 358 39 506 423 598 685 1 

2006 447 459 45 861 398 070 419 1 

2007 458 275 46 959 407 741 630 1 

2008 430 726 44 148 382 420 388 1 

2009 364 897 36 859 325 052 335 1 

2010 342 381 37 078 301 453 371 1 

2011 332 772 40 203 288 581 510 0 

2012 323 185 37 054 281 398 411 0 

2013 330 369 37 270 289 146 236 0 

2014 369 989 40 656 324 129 538 0 
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Přeprava nebezpečných věcí v železniční přepravě celkově v ČR, tzn., že se jedná i 

o trasy mezinárodní uvádí tabulka č. 3. Hodnoty jsou uvedené v tisících tun. [7] 

Tabulka 3 - Přeprava nebezpečných věcí v ČR [7] 

Rok Koks a rafinované ropné produkty Chemické látky, přípravky, výrobky 

2008 5 289 4 030 

2009 4 850 3 465 

2010 5 673 3 859 

2011 5 826 4 115 

2012 5 193 3 605 

2013 5 739 3 858 

2014 7 658 3 976 

 

Denní počty vlaků transportujících náklady na Ostravsku podle vytížeností tras, viz 

obrázek č. 4. [7] 

 

Obrázek 4 - Vytíženost železničních tras  
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3.1 Přepravované látky 

Po Ostravském železničním systému přepravují různé společnosti, nejrozšířenější 

z nich jsou ČD CARGO, a.s., Advanced World Transport, a.s., různé nebezpečné látky. 

Všechny nebezpečné věci podléhají Řádu a jsou vymezeny v části třetí Řádu pro 

mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí RID, kde jsou v tabulce A seřazeny 

podle UN čísla a v tabulce B podle abecední řady. V řádcích tabulky jsou uvedeny 

konkrétní látky nebo předměty a ve sloupcích tabulky se uvádí určité téma, podle kterých 

je potřeba řídit se při přepravě. První čtveřice buněk identifikují látku, následující buňky 

udávají zvláštní ustanovení (balení, bezp. značky, omezená množství, pokyny pro balení, 

atd.) a to ve formě textu, úplné informace, nebo formou kódu odkazujícího na detailní 

informaci obsaženou v určitých částích či oddílech, kde jsou obsaženy detailní informace. 

[4] 

Pro dané téma bylo ve spolupráci s Asociací bezpečnostních poradců a znalců, z.s. 

zjištěno a vybráno osm látek, které se při železniční přepravě v Ostravě vyskytují nejčastěji 

a v největším množství. [21] 

Všechny uvedené látky, tedy anilin, benzen, benzín, bílý fosfor, kyselina 

chlorovodíková, kyselina sírová, nafta motorová a amoniak (viz tabulka č. 4) spadají pod 

platné nařízení REACH, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze 

dne 18. Prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, 

o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení 

Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS  

a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. Látky jsou uvedené 

v příloze IV. - XVII. tohoto nařízení. [8] 

Detailnější informace o látkách se nachází v příloze č. 1. 
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Tabulka 4 - Seznam nebezpečných látek [4] 

Látka UN 

číslo 

Kemler 

kód 

Klas. 

kód 

Signální 

slovo 

Výstražný symbol Bezpečnostní 

značka 

Benzen 1114 33 F1 Nebezpečí 

  

Nafta 1202 30 F1 Nebezpečí 

  

Benzín 1203 33 F1 Nebezpečí 

  

Fosfor bílý 1381 46 ST3 Nebezpečí 

  

Amoniak 1005 268 2TC Nebezpečí 

 

 

Anilin 1547 60 T1 Nebezpečí 

  

Kyselina 

chlorovodíková 

1789 80 C1 Nebezpečí 

  

Kyselina sírová 1830 80 C1 Nebezpečí 

  

 

3.1.1 Látky nepřípustné k přepravě 

Jedná se o látky, u kterých svou podstatou a svými TBP a fyzikálně chemickými 

vlastnostmi nejsme schopni zajistit vznik rizik při přepravě. Tyto látky lze přepravovat jen 

za určitých podmínek a postupu pro skladování, balení a způsobu nakládání a přepravy, 

dále také v jakém skupenství se při přepravě budou vyskytovat. Jedná se především o látky 

nestálé, zařazené do třídy 4.1, jež jsou přípustné k přepravě právě tehdy, pokud budou 

provedena potřebná opatření, která zabrání jejich samovolnému rozkladu nebo polymeraci. 

V tomto smyslu se musí dbát také na to, aby látky obsažené v obalech, nádobách nebo 

konstrukcí cisteren nemohly reagovat s přepravovanou látkou nebo aby nemohly 

podporovat samovolnou reakci. Dále jsou to látky hořlavé tuhé, podporující hoření 

přiřazeny k UN 3097, k přepravě jsou připuštěny, jen pokud odpovídají předpisům pro  

1 třídu. [4] 
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- Sulfidy fosforu, které nejsou prosty žlutého nebo bílého fosforu. 

- Hořlavé látky anorganické v roztaveném stavu s výjimkou roztavené síry. 

- Azid barnatý s menším než polovičním obsahem vody. 

- Látky samovolně se rozkládající s teplotou samourychlujícího se rozkladu < 55 °C. 

3.2 Druhy železničních nákladových vozů 

Pro efektivní využití železničních vozů pro přepravu nebezpečných věcí, je potřeba 

znát základní technické parametry jednotlivých vozů. Znalost parametrů je důležitá pro 

všechny subjekty spojené s přepravou po železnici, tzn. zaměstnanci železnic zabývající se 

okruhem činnosti přepravy, tak i zákazníci, kterým znalosti pomohou při správné volbě 

železničního nákladního vozu.  

Dnes využívané vozy rozdělujeme do několika skupin podle účelu přepravy. 

 Kryté - kusové zboží na paletách nebo volně ložené obiloviny, luštěniny. 

 Vysokostěnné - zboží na paletách, role plechu, objemné zásilky, pytlovaný 

materiál, volně ložený nečistý materiál jako je vápno, cement, kaolin. 

 Nízkostěnné - Kusové zboží nechráněné proti povětrnostním vlivům. 

 Plošinové - Objemné, dlouhé zásilky - hutní a stavební výrobky, kolejnice. 

 Oplenové - Pro přepravu mimořádných zásilek velkého rozměru  

a hmotnosti.  

 Výsypné - sypké zboží hromadné povahy - uhlí, koks, štěrk, písek, vápenec. 

 Kotlové   

 Nádobové - pro sypké hmoty. 

 Chladící - Izotermické - potravinářství. 

Pro účel téhle práce, tedy pro přepravu nebezpečných věcí jsou nejdůležitější vozy 

kotlové neboli cisternové. 

3.2.1 Kotlové vozy 

Vozy (viz obrázek 5, 6, 7) slouží pro přepravu kapalného zboží v potravinářství, 

tzn. živočišné tuky, ovocné šťávy, rostlinné oleje, víno, líh apod., nebo chemického 

průmyslu a to přepravu ropy, ropných výrobků, minerální oleje apod., nebo stlačených  

a zkapalněných plynů. Některé vozy jsou opatřeny topnicemi pro parní ohřev přepravované 
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látky. Vozy jsou zhotoveny, vůči chemické povaze a vlastností přepravované látky, 

z různého materiálu. Nejčastěji potom z hliníku a oceli, některé mohou mít speciální 

úpravu jen vnitřního povrchu. [9] 

Specifikace kotlových vozů je vedena v tabulce č. 5 a v tabulce č. 6. 

Dvounápravový kotlový vůz řady Zkks, Zekks 

Tabulka 5 - Specifikace cisterny Zkks, Zekks [9] 

1 Řada vozu Zkks Zekks 

2 Číselný interval 7400 7449 

3 Konstrukční skupina 29 29 

4 Hmotnost prázdného vozu               [t] 11,60 12,00 

5 Délka vozu přes nárazníky             [m] 9,54 9,54 

6 Rozvor                                             [m] 4,50 4,50 

7 Ložná hmotnost A 20,50 

24,50 

24,50 

20,00 

24,00 

24,00 

  B 

C 

26 Ložný objem                                  [m
3
] 24,00 23,30 

27 Kotel Druh 

Průměr[m] 

Délka  [m] 

Hliník 

2,20 

6,90 

Hliník, topnice 

2,20 

6,90 
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Obrázek 5 - Vagón Zekks [23] 

 

Obrázek 6 - Vagón Zkks s bezpečnostními prvky RID [24] 
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Čtyřnápravový kotlový vůz řady Zas, Zaes 

Čtyřnápravová cisterna má výhodu většího objemu. 

Tabulka 6 - Specifikace cisterny Zas, Zaes [9] 

1 Řada vozu Zas Zaes 

2 Číselný interval 7850 7880 - 7881 

3 Konstrukční skupina 30 30 

4 Hmotnost prázdného vozu               [t] 23,20 26,00 

5 Délka vozu přes nárazníky             [m] 13,24 13,24 

6 Vzdálenost otočných čepů              [m] 7,20 7,20 

7 Ložná hmotnost A 38,00 

48,50 

48,50 

38,00 

46,00 

46,00 

  B 

C 

26 Ložný objem                                  [m
3
] 61,00 60,00 

27 Kotel Druh 

Průměr[m] 

Délka  [m] 

Ocel 

2,80 

10,28 

Ocel, topnice 

2,80 

10,70 
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Obrázek 7 - Čtyřnápravový vagón Zas [23] 

3.3 Železniční trať na území města Ostravy 

Železniční dráhy rozdělujeme z hlediska účelu, významu a technických podmínek 

stanovených předpisy do čtyř kategorií: 

 Celostátní dráha - slouží k celostátní, ale i mezinárodní veřejné dopravě. 

 Regionální dráha - dráha místního významu sloužící veřejné dopravě 

napojená do celostátní nebo jiné dráhy regionální. 

 Vlečka - slouží soukromé potřebě podnikatele, je napojený do celostátní, 

regionální nebo do jiné vlečky. 

 Speciální dráha - zabezpečení dopravní obsluhy obce. [5] 

Celková délka kolejí v ČR je bezmála 15,5 tisíc kilometrů, z toho je 9,5 tisíc 

kilometrů tratí. V mé práci se zabývám konkrétním kolejištěm, které se nachází na území 

Ostravy, jehož délka tratí je cca 100 km bez započítání využívaných soukromých vleček. 

Na obrázku č. 8 je znázorněno, v jaké poloze a délce se ve skutečnosti nachází 

železniční koleje. Červenou křivkou napříč mapou je znázorněna trasa využívána pro 

osobní přepravu, která se používá také pro přepravu nebezpečných věcí. Jedná se o dráhu 

celostátní. Ke konci každé křivky je popsaný směr vedení železniční trasy.  
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Doprava nebezpečných věcí do Ostravy se provádí ve znázorněných pěti směrech. 

Prvním směrem od Studénky, Hranic na Moravě a Přerova, druhým směrem od Vratimova, 

Paskova a Frýdku - Místku, třetím směrem od Bartovic, Havířova, Třince, čtvrtý směr od 

Bohumína a pátý směr od Opavy. Stejnými trasami se provádí i vývoz nebezpečných látek 

mimo území Ostravy.  

Nejvytíženější trať v Ostravě z hlediska přepravy nebezpečných věcí je trasa ze 

směru Hranic na Moravě do Bohumína. Vytížeností v Ostravě trpí nejvíce stanice Svinov  

a Hlavní nádraží. Pro nákladní dopravu se používají dopravní koleje, ale zpravidla 

s omezením koleje vedoucí přímo kolem nástupiště. [10] 

V obrázku č. 8 jsou pro orientaci znázorněny červenými kolečky označenými číslicí 

stanice a zastávky, které jsou popsány v legendě obrázku.  

 

Obrázek 8 - Železniční mapa Ostravy 

 

Pro dopravu nebezpečných věcí až ke konkrétnímu místu, tedy zpracovateli neboli 

podniku, ve kterém danou věc či látku užívá pro svou činnost podnikání, se využívají tzv. 

vlečky. Tyhle vlečky jsou znázorněny v mapě pomocí zelené křivky, viz obr. č. 9. Zelené 

kolečka vyplněná číslicí znázorňují konkrétního provozovatele vlečky uvedeného 

v legendě. [5] 
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Obrázek 9 - Mapa soukromé vlečky Ostrava 

   

3.4 Povinnosti všech účastníků přepravy z hlediska bezpečnosti 

vycházející z legislativy 

Každý účastník přepravy musí svou činností dbát bezpečnostních pokynů, aby 

svým jednáním nemohl způsobit úmyslný vznik škody nebo zranění. Vždy musí plnit 

požadavky RID. V případě vzniku rizika ohrožujícího bezpečnost účastníků přepravy nebo 

veřejnosti o tom musí uvědomit zásahové jednotky. [4] 

3.4.1 Školení účastníků podílejících se na přepravě NV 

Školení o předpisech pro dopravu NV je povinné pro všechny zaměstnance, kteří 

jsou povinni při náplni pracovní činnosti přicházet do styku s NV, tzn., pokud jejich 

činnost souvisí, nebo svou činností může přímo ovlivňovat či manipulovat s NV. Školení 

musí proběhnout ještě před započetím pracovní činnosti. Osoby nevyškolené smějí 

vykonávat činnosti spojené s přepravou NV jen při přímém dohledu osoby již vyškolené. 

[4] 

Forma školení 

Zaměstnanec musí být vyškolen odpovědnosti o předpisech upravujících přepravu 

NV. Při kombinované dopravě musí být zaměstnanci proškoleni i s předpisy jiných druhů 

látek zúčastněných přepravy. Zaměstnanec také musí být proškolen o významu 

bezpečnostních značek a oranžových tabulí. [4] 



24 

 

 

Školení se řadí do tří kategorií. Kategorii první musí absolvovat zaměstnanci, kteří 

se bezprostředně podílejí na přepravě NV a to strojvedoucí. Školení obsahuje informace  

o řízení vlaku, přítomnosti a místo kde se nacházejí NV, Dále informace o kritických 

situacích při MU. Kategorie druhé zaměstnanci provádějící technickou kontrolu vozů 

použitých pro přepravu NV a to vozmistři, ti musejí kontrolovat, zda jsou látky povoleny 

k přepravě podle RID a zda jsou splněny všechny náležitosti potřebné k přepravě podle 

RID. Přesvědčit se, že jsou cisternové vozy utěsněny a nemůže dojít ke vzájemnému 

kontaktu látek nebo látka neuniká. Třetí kategorie je určená pro management 

provozovatele železniční přepravy pro řízení prací a provozu. Tohle školení se zaobírá 

vládáním konkrétních kritických situací při vzniku MU. Školení všech tří kategorií musí 

podstoupit osoby vykonávající odbornou funkci. [4] 

Každý zaměstnanec musí být proškolen v oblasti bezpečnosti, o rizikách  

a nebezpečí, kterým jsou vystaveni při manipulaci nebo při vzniku MU při přepravě NV. 

Školení musí být provedeno tak, aby se všichni zaměstnanci seznámili s bezpečnou 

manipulací a nouzovými postupy. [4] 

3.4.2 Odesílatel 

 Povinen předat jen zásilky odpovídající požadavkům RID.  

 Přesvědčit se o povolení k přepravě konkrétní látky. 

 Dát k dispozici dopravci požadované doklady a informace o látce.  

 Zajistit těsnost obalů či cisteren 

 Informovat, že přepravovaná věc je předmětem nebezpečným. [4] 

3.4.3 Dopravce 

 Ověřit si povolení přepravy nebezpečných věcí. 

 Přesvědčit se, zda je přiložená předepsaná dokumentace a jsou splněny 

předepsané povinnosti RID.  

 Vizuální kontrolu nezávadnosti vozů či netěsnost nákladu. 

 Přesvědčit se o platnosti zkoušky vozů. 

 Zda nejsou vozy přetížené. 

 Zda jsou vozy opatřeny bezpečnostními značkami a tabulkami v platném 

rozsahu. 
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 Zda je aktuální povinná výbava. [4] 

3.4.4 Příjemce 

 Ověřit dodržení předpisů RID. 

 Vozy mohou být vráceny či znovu použity až po vykládce podle předpisů 

RID. [4] 

3.4.5 Nakládce 

 Předat věci jen povolené přepravě. 

 Zkontrolovat neporušenost a těsnost obalů.  

 Splňovat předpisy pro manipulaci s nebezpečnou látkou. 

 Nesmí vědomě použít porušené obaly. 

 Před předáním k přepravě označit vůz patřičnou bezpečnostní značkou. 

 Dodržovat zásady společné nakládky látek. [4] 

3.4.6 Plnič 

 Před plněním ověřit technický stav cisterny, zda nedošlo k propadnutí lhůty 

zkoušky. 

 Věci plnit jen do cisteren jím určeným. 

 Dodržet stupeň nebo hmotnost či objem plnění. 

 Po naplnění zajistit uzavření plnicích otvorů. 

 Zajistit bezpečnostní značení. [4] 

3.4.7 Provozovatel cisternových vozů 

 Provádět údržbu certifikovaným subjektem. 

 Zajistit mimořádnou prohlídku a zkoušku bezpečnosti nádrže. [4] 

3.4.8 Provozovatel železnice 

 Vypracování nouzového interního plánu seřaďovacího nádraží.  

 Musí disponovat informacemi o sestavě vlaku, typu a čísla vozu. UN čísla 

nebezpečných věcí a pozici soupravy pro potřeby IZS. [4] 
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3.4.9 Bezpečnostní poradce 

Bezpečnostní poradce je osoba, která je odpovědná za pomoc při zabraňování rizik 

při činnostech ohledně přepravy nebezpečných věcí s ohledem na osoby, majetek a životní 

prostředí. Jeho úkolem je kontrolovat, aby se dodržovalo co nejbezpečnějších způsobů 

nakládáním s NV a zároveň dodržování předpisů. [4] 

Podnik, ve kterém se provádí balení, nakládka, plnění nebo vykládka a přeprava 

NV je povinný jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců. Tohle pravidlo 

neplatí pro všechny podniky zabývajících se touhle činností. Existují i výjimky dané 

Ministerstvem dopravy, jenž nemusí bezpečnostního poradce ustanovovat. Z pravidla je 

tímto kritériem množství přepravované látky a velikost nebezpečí nebo rizika. [4] 

Každý bezpečností poradce musí být držitelem platného osvědčení, jehož majitelem 

může být jen osoba, která vykonala předepsané školení a před komisí úspěšně složila 

zkoušky. [4] 
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4 Případové studie analýzy rizik 

Veškerá rizika spojená s přepravou nebezpečných věcí by měla být zhodnocena. 

Tento pokyn je důležitý pro možné zhodnocení rizika, zda je po konkrétní trase v souladu 

s bezpečnostními kritérii. Je potřeba brát v úvahu riziko individuální i riziko působící na 

společnost.  

Riziko lze zjistit několika metodami. Není vždy nutné používat ty nejnáročnější  

a nejnákladnější metody.  

Analyzovat riziko pro konkrétní trasu lze pomocí dvou kroků: 

1. Porovnáním frekvence ročního dopravního pohybu. Tím zjistíme první obecnou 

informaci o úrovni rizika. [16] 

2. Provedení podrobné kvantitativní metody QRA. [16] 

Prahové hodnoty pro železnice 

Externí riziko při přepravě nebezpečných látek po železnici je závislé na 

vlastnostech přepravované látky a charakteristiky trati, zejména dovolená rychlost 

soupravy. Železnice rozdělujeme podle rychlosti:  

 Vysokorychlostní tratě (> 40 km/h) 

 Nízkorychlostní tratě (< 40 km/h) 

Látky jsou podle Purple Book rozděleny do kategorií, které jsou specifické pro 

železniční dopravu. Tahle kategorizace funguje na základě Kemlerova kódu látky. 

Kategorizace je uvedená v tabulce č. 7. [16] 
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Tabulka 7 - Kategorizace nebezpečných látek [16] 

Kategorie látky Kemlerův kód  Poznámka 

A 23, 263, 239 Hořlavý plyn, zkapalněný pod tlakem, např. 

LPG 

B2 26, 265, 268  Jedovatý plyn, zkapalněný pod tlakem, např. 

Amoniak 

B3 Chlor samotný Extrémně jedovatý plyn, zkapalněný pod 

tlakem, např. chlor 

Chlor Chlor samotný Vyhrazené vlaky pro chlor 

D3 Akrylonitril samotný Toxická kapalina, např. akrylonitril 

D4 66, 663, 668, 886, X88, 

X886 

Extrémně toxické kapaliny, např. fluorovodík 

C3 33, 336, 338, 339, X323, 

X333, X338 

Extrémně hořlavá kapalina, např. benzín  

 

Individuální riziko 

V tabulce č. 8 se uvádí minimální roční hodnoty odbavených látek kategorie 

dopravy C3 pro všechny nebezpečné látky, kde nepřekračuje riziko 10
-6

. [16] 

Tabulka 8 - Roční mezní hodnoty, pod nimiž se nepřekračuje individuální riziko [16] 

 Typ trati 

 Vysokorychlostní Nízkorychlostní 

Hodnota pro kat. C3 

(žel. vozů/ rok) 

3000 nepřesahuje 10
-6

  

Mez pro všechny nebezpečné látky  

(žel. vozů/ rok) 

7000 nepřesahuje 10
-6

  

 

Poznámka:  

1. Prahové hodnoty kontrolovány nejprve pro kategorii C3 a pak pro ostatní 

nebezpečné látky. 

2. Hodnoty se vztahují na pohybující se soupravy v otevřeném prostředí. 

3. U nízkofrekvenčních tratí se vyskytuje více než 55 000 transportů 

nebezpečných věcí ročně. Nezbytné je posuzovat individuální riziko přesahující 

pravděpodobnost 10
-6

 ročně.  
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4. Všechny nebezpečné látky jsou roztříděné do jedné z kategorii uvedených 

v tabulce č. 7. 

Společenské riziko  

Riziko je přímo úměrné roční frekvenci pohybu transportních souprav, vzdálenosti 

přepravy a hustoty osídlení populace v blízkosti tratě. Úroveň rizika je také velmi závislá 

na přítomnosti toxických plynů přepravujících pod tlakem. [16] 

Kritéria společenského rizika mohou být překročena, pokud roční četnost vozů 

překročí hodnoty uvedené v tabulce č. 9. [16] 

Tabulka 9 - Mezní hodnoty tox. plynů [16] 

 Typ trati 

Kategorie látky Vysokorychlostní Nízkorychlostní 

B3 (žel. vozů / ročně) 60 2000 

Chlor (žel. vozů / ročně)  300 8000 

 

Tabulka č. 10 udává limity roční četnosti přepravy nebezpečných látek, pro které 

hustota osídlení nevede ke zvýšení společenského nebezpečí, které přesahuje 

celospolečenské kritéria rizika. [16] 

Tabulka 10 - Limity nebezpečných látek vůči hustotě obyvatel [16] 

Hustota obyvatel 

(Osob/ha) 

Limity pro všechny nebezpečné látky 

 Vysokorychlostní trať Nízkorychlostní trať 

100 7500 37500 

90 9000 46000 

80 12000 58500 

70 15000 76500 

60 21000 104000 

50 30000 150000 

40 47000 234000 

30 83000 416000 

20 187000  
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Podmínky pro platnost tabulky:  

1. Maximální hodnoty by měly být kontrolovány nejprve pro toxické plyny, až 

potom pro ostatní nebezpečné látky. 

2. Hodnoty jsou formulovány pro předpoklad osídlení populace přilehlé přímo 

k dráze.  

3. Hustota obyvatel je stanovena jako průměrná hustota v okruhu 200 m od trati.  

4. Hodnoty se vztahují na otevřenou trať, tzn. bez tunelů nebo jiných překážek. 

5. Všechny nebezpečné látky patří do kategorie uvedené v tabulce č. 10. 

 

Kvantitativní hodnocení rizik QRA 

QRA slouží k podrobné analýze rizik pro přepravu nebezpečných látek. V metodě 

jsou identifikovány úniky materiálu při vzniku mimořádné události. Modelování zdrojů, 

disperze, expozice, poškození, výpočet a prezentace výsledků.  

Použití QRA je možné jen pro otevřené úseky tratí, tedy mimo tunely nebo 

protihlukové bariery. [16] 

Základní údaje potřebné pro QRA konkrétní dopravní cesty: 

 Popis transportovaného množství látky. (Roční množství) 

 Popis přepravních jednotek. 

 Popis dopravní trasy. 

 Popis soukromé vlečky. 

 Popis činností na odstavené soupravě na odstaveném dvoře nebo soukromé 

vlečky.   

 Počet dosavadních nehod. 

 Popis zdrojů iniciace. 

 Vlastnosti přepravovaných látek. 

 Popis terénu v okolí přepravované trasy. 

 Meteorologická data. 

 Populace vyskytující se v okolí trasy. [16] 
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Metodika pro stanovení rizika spojeného s přepravou nebezpečných věcí na 

kolejišti.  

Rizika spojená s přepravou nebezpečných látek po kolejišti je především díky 

hromadné dopravě velkého množství nebezpečné látky, tedy hořlavé či toxické plyny nebo 

kapalné látky, přepravované za normálního tlaku nebo pod tlakem v cisternách.  

Nejtypičtější jsou pro přepravu látek využívány kotlové vozy o objemu 20 - 60 m
3
.  

Pro železniční přepravu jsou definovány dvě možnosti úniku nebezpečné látky: 

 Únik ze 7,5 cm otvoru v nádrži (ventil). 

 Prasklina pláště nádrže v různé velikosti.  

Budu rozlišovat mezi nehodou na železnici mimo hlavní koleje, tedy vedlejších 

kolejí využívaných pro přepravu nebezpečných látek a v soukromých vlečkách.  

4.1 Nehodovost a frekvence úniku látek, pravděpodobnost událostí. 

Rozlišujeme nehodovost mezi soukromou vlečkou, seřaďovacím nádražím  

a železnicí.  

4.1.1 Soukromá vlečka 

Je to vlastně jakési místo terminálu pro dodávku zboží. Pravidla pro pohyb po 

takových kolejích jsou následující.  

 Výhybky jsou ručně ovládané. 

 Maximální rychlost je zpravidla 30 km/h a méně. 

 Železniční přejezdy s komunikací. 

 Nejsou vybaveny signalizací.  

Pravděpodobnost nehodovosti jsou stanoveny v tabulce č. 11. 

Tabulka 11 - Pravděpodobnost nehodovosti - Vlečka [16] 

Železniční část 1,1 * 10
-6 

Seřaďovací nádraží 8,4 * 10
-7

 

Vliv pravděpodobnosti atmosférických a tlakových cisteren jsou uvedeny v tabulce 

č. 12. 
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Tabulka 12 - Pravděpodobnost tlak. a atm. nádrží [16] 

Scénář Atmosférický tlak Tlaková nádrž 

Kolize 0,1 0,01 

Nehoda samotné soupravy 0,1 0 

4.1.2 Nádraží 

Pro nádraží je označeno osm scénářů nehod.  

1. Kolize vlaku při příjezdu nebo odjezdu z vybrané kóje.  

2. Kolize mezi přijíždějícím/odjíždějícím vlakem a sadou vagónů. 

3. Kolize mezi soupravou a přesouvajícím se vlakem. 

4. Kolize při výměně lokomotiv. 

5. Nehoda jen jedné nádrže soupravy. 

6. Posunovací nehoda.  

7. Vnitřní porucha kotle/ nádrže. 

8. BLEVE - kvůli unikající hořlavé kapalině blízké cisterny. [16] 

Pravděpodobnost nehodovosti pro atmosférické a tlakové cisterny, 

pravděpodobnost úniku látky v důsledku nehody je uvedena v tabulce 13. 

Tabulka 13 - Pravděpodobnost nehodovosti v seřaďovacím nádraží [16] 

Scénář Frekvence nehodovosti Pravděpodobnosti úniku 

  (na vlak) Atmosférický Pod tlakem 

1. Příjezd/ odjezd 5,5 * 10
-7

 0,1 0,01 

2. Kolize s vagóny 2,12 * 10
-5 

0,1 0,01 

3. Posunování 2,12 * 10
-5 

0,1 0,01 

4. Výměna lokomotiv 1,0 * 10
-6 

0,05 0,005 

5. Kolize vagónu 2,75 * 10 
-5

 0,1 0 

6. Posunovací nehoda 1,76 * 10
-5 

0,1 0,01 

7. Vnitřní porucha 5,0 * 10 
-7 

1 1 

8. BLEVE  0 1 
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Součin frekvence nehodovosti a pravděpodobnosti úniku nám dá frekvenci úniku 

látky při nehodě. Scénář 7 a 8 představují okamžitý únik látky. Tyhle frekvence musí být 

vynásobeny skutečným počtem souprav či vagónů, které byly v průběhu roku používány 

v nádraží. [16] 

Pravděpodobnost nepřetržitého zdroje je 0,6 a okamžitého zdroje je 0,4. 

Pravděpodobnost v případě hořlavého plynu nebo kapaliny, kdy je možné okamžité 

vznícení, je nastavena na 0,8. [16] 

Vznik možných úrazů vzniká přímo na místě manipulace se soupravou.  

4.1.3 Železnice 

Nehodovost mimo nádraží má pravděpodobnost 3,6 * 10
-8

 za vagón na kilometr. 

Pokud se jedná o vysokorychlostní trať, tedy rychlost vlaku vyšší než 40 km/h, je potřeba 

vynásobit tuhle pravděpodobnost 1,26 krát. Je li rychlost menší než 40 km/h pak 0,62 krát. 

[16] 

V případě, že je na železnici výhybka, nehodovost se zvýší o 3,3 * 10
-8

 vagon / 

kilometr. Platí: 

 Na 1 kilometrové trati s 1 výhybkou: 6,9 * 10 
-8

 za vagon 

 Na 1 kilometrové trati s více než 1 výhybkou: 4,4*10
-8

 za vagon [16] 

Vzhledem k nehodovosti s únikem látky více než 100 kg byly stanoveny 

pravděpodobnosti v tabulce č. 14 s rozdílnou možnou rychlostí vlaků, více či méně než 40 

km/h.  

Tabulka 14 - Pravděpodobnost úniku látky [16] 

 

Povolena rychlost vlaku 

Pravděpodobnost úniku > 100kg 

Atmosférický tlak Tlakové cisterny 

< 40 km/h 7,9 * 10 
-2

 7,9 * 10
-4

 

> 40 km/h 5,6 * 10 
-1

 2,8 * 10
-3
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Pravděpodobnost jednorázového okamžitého zdroje je 0,4 a kontinuálního úniku 

0,6. Pro hořlavé plyny je pravděpodobnost přímé iniciace 0,8 pro okamžitý zdroj a 0,5 pro 

kontinuální zdroj. Pro hořlavé kapaliny 0,5. [16] 

Pokud jsou vagóny s hořlavou kapalinou v soupravě ve směsném složení, roste pro 

vagóny s hořlavými nebo toxickými plyny riziko BLEVE. Důvodem může být nastalá 

situace vzniku POOLFIRE pod jiným vagónem. Vznikají nám takto dvě možnosti a to, 

složení soupravy hořlavého plynu a hořlavé kapaliny, pak roste pravděpodobnost vzniku 

BLEVE, a druhá varianta je složení soupravy obsahující toxický plyn a hořlavou kapalinu. 

[16] 

Modelování zdrojů, disperzí, expozice a poškození 

1. U cisteren přepravujících látky za normálního tlaku se únik nepočítá, 

Výsledkem úniku je vznik kaluže o rozměrech do 300 m
2
 a okamžitý únik 600 

m
2
. Poté je důležité vypočítat rychlost odpařování.  

2. Zkapalněné plyny pod tlakem unikají z porušeného obalu rychleji. Nevzplanutá 

tekutina se odpařuje, je potřeba znát odpaření ke zdroji tepla během jedné 

minuty.  

3. Jedna cisterna obsahuje cca 50 tun hořlavého nebo toxického plynu.  

4. Přímé zapálení hořlavých plynů může postupně způsobit  BLEVE celé 

soupravy. 

5. Při úniku kontinuálním a při iniciaci může vzniknout JET FIRE. V takovém 

případě se jedná o celkový únik látky.  

6. Kontinuální únik se počítá jako únik z 10 cm otvoru s koeficientem kontrakce 

0,67.  

7. Drsnost okolního terénu v místě úniku. [16] 

Výpočet a prezentace výsledků 

Velikost analyzovaného rizika by mělo být ve vzdálenosti od dráhy v rozpětí 25 - 

300 metrů pro hořlavé kapaliny a plyny. Zvolení místa simulované havárie by mělo být 

v místě největšího osídlení. [16] 
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4.2 Modelování následků scénářů 

Nástroj pro řešení vzorového scénáře úniku nebezpečné látky. Pro mou diplomovou 

práci jsem si vybral modelovací software ALOHA. Je to nástroj, pomocí kterého lze 

modelovat únik nebezpečných, tedy toxických, hořlavých a výbušných látek do volného 

prostranství. Na základě vstupních informací, jež potřebujeme pro vytvoření modelu,  

a vlivem vnějších podmínek modeluje zónu, kde hrozí ohrožení způsobené uniklou látkou.  

Aloha je propracovaný nástroj, rozsahem a možností výsledků se staví na vyšší 

kvalitu. Je vyvíjena více než 25 let a obrovskou výhodou je, že jeho použití je zcela zdarma 

a pro každého.  

V mé práci nasimuluji dvě havárie na území Ostravy.  

4.2.1 Simulovaná havárie Mariánské Hory 

První havárie bude simulovaná v železniční stanici Ostrava - Mariánské Hory. 

Došlo zde k vykolejení soupravy přepravující Amoniak. Díky pomalé rychlosti vlaku 

nedošlo k vykolejení celé soupravy, ale jen tří vagónu přepravující Amoniak.  Při 

převrácení jednoho vagónu došlo k poruše jednoho ventilu. V důsledku havárie došlo  

k úniku 31 tun Amoniaku. 

Předpokládáme letní den, kdy bude průměrná teplota vzduchu 20 °C. Rychlost 

větru se bude pohybovat okolo 1 m/s ze severu (010°) Relativní vlhkost vzduchu 50%. 

Obloha bude polojasná a třída stability atmosféry C. Nadmořská výška místa nehody 230 

m n. m. Cisterna má válcovitý tvar, kde jeho délka je 10,3 m a průměr 2,8 m. Otvor, 

kterým látka unikne, je kruhového průřezu o průměru 10 cm.  
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Model rozptylu toxického oblaku:  

Vstupní data pro vygenerování modelu znázorňuje sumář v obr. č. 10. 

 

Obrázek 10 - Sumář AMONIAK 

Rozptyl a šíření oblaku je závislý na směru a síle proudění větru. Výsledný graf 

vygenerovaný ALOHOU je reprezentován ve stylu vykreslené oblasti, kde se bude 

nacházet překročena limitní koncentrace. [17] 

V oblasti zakreslené v mapě červenou barvou, viz obr. č. 11, se nachází 

koncentrace větší než 5000 ppm. Jedná se o oblast vzdálenou 734 metrů od místa úniku ve 

směru větru. V téhle oblasti by následky expozice amoniaku byly smrtelné. V druhé zóně 

označené oranžovou barvou, která podle modelu zasahuje do vzdálenosti 1,8 kilometrů od 

havárie. V této zóně může koncentrace způsobit kašel, citlivým jedincům by účinky mohly 
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způsobit závratě. V zóně první, označené žlutou barvou budou postižení lidé cítit značné 

nepohodlí v podobě zápachu Amoniaku, zóna působí až do vzdálenosti 3,6 kilometrů. 

 

Obrázek 11 - Nebezpečná zóna amoniaku 

V tomto případě havárie se dá z vypočtených hodnot říci, že se koncentrace 2 zóny 

toxického oblaku dostane od místa havárie přes průměrně vytíženou Mariánskohorskou 

silnici č. 647 až k rušné křižovatce spojující ulici Plzeňskou, 28. Října a 

Mariánskohorskou. V dopravní špičce by se v těchto místech nacházely desítky lidí nejen 

v automobilech, ale také čekajících na městskou hromadnou dopravu. Účinků amoniaku by 

vnímali nepříjemný zápach a mírné dráždění nosu i lidé vyskytujících se v oblasti Zábřehu. 

Koncentrace by se zde dostala po 5 minutách.  

V obrázku 12 je vidět satelitní pohled na území, z mapy lze lépe vyčíst zástavba  

a pravděpodobnost výskytu osob.  

 

Obrázek 12 - Nebezpečná zóna amoniaku - satelitní pohled 
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 Pro prověření ohrožení v místě s největším výskytem osob na daném nebezpečném 

území, což je právě rušná křižovatka Plzeňské, 28. Října a Mariánskohorské., nám 

ALOHA vykreslí křivku znázorňující průběh koncentrace látky v čase přímo pro toto 

místo. Graf č. 1 znázorňuje červená křivka koncentraci pro venkovní prostředí a modrá pro 

uzavřené prostory.  

  

Graf 1 - Závislost koncentrace na čase - amoniak 

 Z grafu lze tedy vyčíst, že po 5 minutách po havárii vlaku nebude v místě 

bezprostřední blízkosti křižovatky překročena smrtelná koncentrace třetí zóny. Lidé 

vyskytující se zde by byli vystaveni maximální koncentraci cca 1500 ppm. Průměrná 

koncentrace 1500 ppm by se však v místě vyskytovala maximálně 10 minut, u zdravého 

člověka by se mohly vyskytnout záchvaty kašle, které by po odeznění koncentrace měly 

přejít. U citlivých jedinců by mohly nastat poruchy dýchání a krevního oběhu.  Konkrétní 

příznaky expozice amoniaku jsou znázorněny v tabulce č. 15. Koncentrace v uzavřených 

prostorách druhé zóny by nenabyla nebezpečných hodnot.   
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Tabulka 15 - Příznaky expozice amoniaku [18] 

Vnímání Objektivní příznaky Doba působení 

(minuty) 

Koncentrace 

ppm 

Vnímání čichem  0,1 - 1 0,02 - 30 

Nepříjemný zápach, mírné 

dráždění nosu a nosohltanu 

Mírné zarudnutí nosohltanu 2 50 

Silné dráždění očí, nosu, 

nosohltanu 

Zarudnutí spojivek a nosohltanu 120 100 - 200 

Velmi silné dráždění Zarudnutí spojivek, nosohltanu, 

slzení, kýchání 

60 200 - 300 

Neúnosné dráždění očí, nosu, 

nosohltanu, bolesti za hrudní 

kostí 

Silné zarudnutí nosu, 

nosohltanu, spojivek, slzení, 

kýchání, kašel 

0,1 360 

Okamžité dráždění, nevolnost, 

bolesti hlavy 

Kýchání, kašel, slzení, zvýšené 

dýchání 

0,1 360 - 500 

Okamžité dráždění, bolest: za 

hrudní kostí, žaludku, očí; 

zmatenost, nevolnost, bolest 

hlavy 

Záchvaty kašle, zrudnutí 

v obličeji, pocení, krvácení 

z nosu, závratě, dušnost a 

nervové vzrušení 

0,1 500 - 1000 

 Výše uvedené příznaky a křeče, 

zástava vylučování močí, 

ohrožení života 

30 1000 

 Poruchy dýchání a krevního 

oběhu: ohrožení života 

2 - 5 1730 

 Poleptání horních cest 

dýchacích, otok plic, poruchy 

srdeční činnosti, poškození 

ledvin, perforace rohovky 

do 30 - doba 

latence i 

několik hodin 

2450 

 Udušení následkem otoku plic, 

zástava dýchání - SMRT! 

do 10 5000 
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4.2.2 Simulovaná havárie Ostrava - Střed 

Místo druhé havárie se nachází v oblasti stanice Ostrava - Střed. Stanice se nachází 

poblíž dvou obchodních center, Karolina a Forum Nová Karolina a v blízkosti Ústředního 

autobusového nádraží. Jedná se o soupravu přepravující benzen. Havárie vznikla 

v důsledku poruchy na jednom vagónu, který se při přepravě převrátil a prorazil se u něj 

plášť cisterny. Vzniklá trhlina má tvar kruhu o průměru 50 cm. Běhen krátké doby unikl 

celý obsah cisterny, a sice 50 000 kilogramů benzenu, což je cca 56 000 litrů hořlavé 

tekutiny.  

Atmosférické podmínky jsou totožné s prvním příkladem, tedy teplota vzduchu 20 

°C, rychlost větru 5 m/s, vlhkost vzduchu 50%. Jedná se o cisternu válcovitého tvaru  

o délce 10,3 m a průměru 2,8 m.  

Model zóny tepelného záření: 

Vstup dat pro vyhodnocení ALOHOU znázorňuje sumář v obrázek č. 13. 

 

Obrázek 13 - Sumář BENZEN 
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V mapě na obrázku č. 14 lze pozorovat zóny nebezpečného tepelného záření. Zóna 

červené barvy znázorňuje záření o síle 10 kW/m
2
, nastávají zde potenciálně smrtelné 

účinky do 60 vteřin. Zóna má vzdálenost 123 metrů od havarovaného vagónu ve všech 

směrech. Oranžová zóna působí do vzdálenosti 165 metrů od místa havárie. Disponuje 

poloviční sílou než červená zóna. Třetí žlutá zóna zasahuje do vzdálenosti 244 metrů. Její 

účinky jsou už poměrně mírné, 2 kW/m
2
.  

 

Obrázek 14 - Nebezpečná zóna benzenu 

 

Obrázek 15 - Nebezpečná zóna benzenu - satelitní pohled 

Také pro hořlavou kapalinu můžeme zjistit nebezpečné účinky pro konkrétní místo. 

Vybral jsem místo bočního vstupu do obchodního centra Forum Nová Karolina. Denně zde 

projde až 30000 lidí. Následky pro boční vstup do objektu nebudou zcela fatální. 

Maximální působení tepelné radiace vyčtené z grafu 2 jsou cca 3 kW/m
2
. 
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Graf 2 - Závislost tepelné radiace na čase 

Největší síla tepelného záření se u bočního vchodu vyskytne již během druhé 

minuty od iniciace.   

4.3 Vyhodnocení rizik 

Zaměstnavatel má povinnost, danou zákoníkem práce, soustavně vyhledávat rizika 

na svém pracovišti. Při zjištění příčiny či zdroje rizika jej musí v co největší míře 

eliminovat. Pokud nelze rizika v patřičné míře odstranit, má povinnost je vyhodnotit 

pomocí vhodného postupu a metody. K omezení působení rizik tak, aby nenastalo ohrožení 

životů a zdraví zaměstnanců, musí přijmout opatření. V praxi to znamená, že je potřeba 

minimalizovat riziko pokud možno v celkovém rozsahu. K oprávnění tohoto procesu je 

potřeba získat osvědčení o odborné způsobilosti (OZO). Samozřejmě tímhle osvědčením 

nemusí disponovat sám zaměstnavatel, musí ale k výkonu pověřit osobu, jež osvědčení 

OZO získala. [1] 

Cílem mé práce je tedy vyhodnotit riziko pro obyvatelé Ostravy při přepravě 

nebezpečných věcí po železniční trati. Zabývám se dvěma situacemi a to: 

1. Havárie vlaku s amoniakem v železniční stanici Ostrava - Mariánské Hory 

2. Havárie vlaku s benzenem ve stanici Ostrava - Střed 

Pomocí metody vynalezené holandskými specialisty „Purble Book“, která se hodí 

pro moji práci, tedy analýza a hodnocení rizik vně podniku, je potřeba splnit dva důležité 

kroky. Vybrat úsek trasy a poté kvantitativně hodnotit riziko. [16] 

První krok hodnotí riziko dopravy nebezpečných věcí. Srovnávají se zde mezní 

hodnoty a hodnoty roční frekvence pohybu dopravních vlaků, na základě kterých se zjistí 
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první informace o míře rizika, zda je potřeba kvantifikaci rizik řešit a zda vyhovuje 

bezpečnostním požadavkům. [16] 

Výběr trasy:  

Varianta 1 - Přeprava amoniaku probíhá po trati ze směru od Třince ke spotřebiteli 

po trase o délce 15 kilometrů. Jedná se o vlakovou soupravu s cisternovými vagóny, která 

se ve všech úsecích trati pohybuje rychlostí větší než 40 km/h. Denní počet vagónů 

amoniaku je v průměru 20 cisteren. Jedna cisterna obsahuje v průměru 30 tun amoniaku, 

z toho vyplývá, že se denně přepravuje 600 tun látky. V přepočtu na rok to dělá 7300 

vagónů.  

Varianta 2 - Pro přepravu benzenu ze směru od Třince se využívá trať o délce 18,5 

kilometrů. Cisternová souprava pohybující se rychlostí větší než 40 km/h obsahuje 35 vozů 

benzenu, každý vagón je z 90% naplněn benzenem, což dělá 50 tun/vagón. Celá souprava 

přepraví obden 1750 tun benzenu. Roční pohyb po trati je 6390 vagónů.  

Individuální riziko:  

Dle tabulky č. 8 se určí, zda dojde k překročení rizika pro roční hodnotu.  

Souhrnná tabulka č. 16 udává výsledky individuálního rizika. 

Tabulka 16 - Individuální riziko 

 Varianta 1 Varianta 2 

Rychlost soupravy > 40 km/h > 40 km/h 

Kategorie B2 C3 

Počet vagónů ročně 7300 6390 

Individuální riziko Překročeno Překročeno 

 

Individuální riziko je překročeno v přepravě amoniaku (7300 vagónů, kategorie B2) 

i v případě benzenu (6390 vagónů, kategorie C3). Riziko pro obyvatelé obou variant 

existujíce a je tedy nutné provést detailní hodnocení QRA. 
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Hodnocení QRA 

Výsledek stanovení frekvence havárie pro obě varianty uvádí tabulka 17. 

Tabulka 17 - Stanovení frekvence havárie  

 Varianta 1 Varianta 2 

Obecná hodnota frekvence 3,6 * 10
-8

 3,6 * 10
-8

 

Rychlost > 40 km/h 1,26 1,26 

Délka trasy (km) 15 18,5 

Frekvence nehodovosti vlaku za rok 6,8 * 10
-7 

8,4 * 10
-7

 

Pravděpodobnost úniku látky 2,8 * 10
-3

 2,8 * 10
-3

 

Výsledek  1,9 * 10
-9 

2,4 * 10
-9

 

 

Dalším krokem je potřeba stanovení zasažené plochy a celkové následky havárie. 

V tabulce č. 18 lze vypozorovat počet smrtelně ohrožených obyvatel.  

Tabulka 18 - Stanovení závažnosti havárie [19] 

 Varianta 1 Varianta 2 

Průměrné osídlení (os/ha) 17 26 

Zasažená plocha poloměr (m) 367 62 

Zasažená plocha (ha) 18 4 

Zasažená plocha s výskytem osob (ha) 3 3 

Počet smrtelně ohrožených lidí 3 * 17 = 51 26 * 3 = 78 

Přijatelnost rizika: 

V ČR je zavedená limitující hodnota přijatelnosti rizika stanovena jen pro 

stacionární zdroje rizika, i tak byl ale tento limit použit pro přepravu nebezpečných látek, 

protože ve chvíli kdy dojde k převrácení cisterny, dá se taková cisterna považovat jako 

stacionární zdroj rizika. Limitní hodnota je tedy dána rovnicí: 

  
    

  
                  kde N = počet smrtelně ohrožených osob 
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Tabulka 19 - Přijatelnost rizika 

Hodnota přijatelného rizika  Varianta 1 Varianta 2 

Ohrožených osob 51 78 

F = 3,8 * 10
-7 

1,6 * 10
-7

 

Frekvence ZH 1,9 * 10
-9 

2,4 * 10
-9

 

Výsledek Přijatelné Přijatelné 

Jelikož jsou mezní hodnoty přijatelného rizika větší než frekvence závažné havárie, 

je trať v prvním i druhém případě posuzována a hodnocena jako oblast přijatelného rizika. 

Matice přijatelnosti rizika na obrázku č. 16 znázorňující přijatelné riziko pro 

obyvatelé bydlící v okolí tratě. Nasimulované havárie jsou vyhodnoceny v oblasti 

přijatelného rizika.  

 

Obrázek 16 - Matice přijatelnosti rizika 
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5 Bezpečnostní opatření 

5.1 Všeobecná bezpečnostní opatření pro přepravu NV 

Jak jsem již zmiňoval v úvodu, nebezpečné látky se přepravují stále ve větších 

množstvích a pro udržení přírody pro příští generace obyvatelstva je třeba dbát na 

dodržování určitých pravidel. Všechny osoby, které se podílí na přepravě nebezpečných 

věcí, musí učinit opatření dle povahy a rozsahu předvídatelných nebezpečí, aby se co 

nejvíce zabránilo škodám nebo zranění a když už událost nastane, aby se minimalizovaly 

její následky. Ve všech případech železniční přepravy musí bezpečnostní prvky splnit 

požadavky Řádu RID. Pokud se riziko vytvoří a může být ohrožena bezpečnost, je potřeba 

tuto událost ihned ohlásit příslušným zásahovým jednotkám. [4] 

I při neustálém zlepšování a zavádění stále bezpečnějších opatření rizika havárií 

s únikem nebezpečných látek je potřeba s tímto krokem, pro bezpečnost nás všech, 

pokračovat. V rámci připravenosti a k eliminaci vzniku a následků havárie je velmi 

důležité znát, nebo alespoň odhadnout nejpravděpodobnější scénář průběhu havárie  

a dosah zraňujících účinků havárií.  

5.2 Bezpečnostní opatření před vznikem havárie 

Technická opatření 

 Důsledná údržba vozů v dobrém technickém stavu. 

 Pravidelně kontrolovat technický stav vozidla. Stanovení pravidelných 

intervalů a zodpovědné osoby pro činnost, o každé kontrole provést zápis. 

 Pravidelně kontrolovat technický stav kolejí a výhybek.  

 Kontrolovat umístění dopravního značení např. značení maximální rychlosti 

přepravy vůči případnému odcizení či jinému důvodu nepřítomnosti značky. 

 Výměna přepravované látky za méně nebezpečnou, pokud nedojde 

k omezení funkčnosti dané technologie.  

 Navrhnout armatury a příruby z lepších, pevnějších materiálů, popř. je ukrýt 

krytem, aby nemohlo při havárii dojít k jejich poškození a následnému 

úniku NL. 
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 Správnost označení a správné umístění bezpečnostních značek.  

 Správnost označení a správné umístění oranžové tabule ADR/RID.  

 Pro převoz amoniaku musí být použity cisternové vozy schopny pohltit 

náraz o velikosti energie 800kJ např. dosazením protinárazových prvků. Při 

nárazu o menší síle nesmí dojít k protrhnutí stěny cisterny.  

Organizační opatření 

 Dodržování stanovených postupů pro nakládku a vykládku materiálů. 

Umístit cedule do řídícího stanoviště plnění s nejdůležitějšími pokyny 

připomínající závažnost situace a nebezpečné riziko obsluze. Lidé ve 

stereotypní situaci opomínají bezpečnostní požadavky.  

 Dodržovaní předpisů určených pro strojvedoucího - např. dodržovat 

povolenou rychlost vlaku. 

 Dodržovat trasy určené pro přepravu NL  

 Dodržovat přepravu po koleji k tomu určené - zejména v nádraží, kde se 

kolem trati vyskytují osoby. 

 Zpracování bezpečnostních pokynů.  

 Dodržování a znalost všech předpisů, týkajících se přepravy NV.  

 Vhodný výběr zaměstnanců - zdravotně způsobilých vykonávat činnost.  

 Předání veškerých zjištěných nedostatků bezpečnostnímu poradci nebo 

nadřízené osobě a to nepodmíněně.  

 Bezpečnostní tabule s nápisem: POZOR NEODVĚTRÁVANÝ PROSTOR 

- OTVÍRAT OPATRNĚ 

 Provádět pravidelné školení o možných rizicích představovaných 

nebezpečnými věcmi. Seznámit s bezpečnou manipulací.  

 Testování zaměstnanců - testy založené na základě BOZP formou 

jednoduchých testů. 

 Vyhledávání rizik zjišťováním informací od zaměstnanců a všech osob, u 

kterých existuje možnost kontaktu s NL. Například pomocí Check listu.  

 Doporučení snížení rychlosti vlaku přepravující NL v Ostravě, protože při 

menší rychlosti soupravy se pravděpodobnost havárie sníží, viz tabulka 14. 

Při vykolejení vlaku v nižší rychlosti se snižuje i pravděpodobnost úniku 
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látky. Vagón se v menší rychlosti nepřevrátí, pokud by nastalo převrácení, 

nemusí vzniknout takové dynamické účinky, aby došlo k proražení pláště 

cisterny či porušení ventilu vagónu.  

Náhradní opatření 

 Použití odpovídajících OOPP při nakládání, balení, plnění, odesílání, 

dopravování, přijímání a při dalším jakémkoli kontaktu s NL. 

 Používání respirátorů, masek, masek s vlastním zdrojem kyslíku. 

 Režimová opatření - pro osoby s delším možným kontaktem s látkou, 

například plnič - zavést bezpečnostní přestávky pro odložení OOPP  

 Kontrola správného používání OOPP. 

5.2.1 Zásady chování obyvatelstva při vzniku havárie s únikem NL 

Jelikož závažné havárie nejsou na denním pořádku, mohly by si lidé myslet, že se 

nemohou dostat do situace, kdy bude potřeba jejich pomoci ostatním nebo dokonce sami 

budou pomoc potřebovat. Možná koluje myšlenka, že se nás dané téma netýká. Myslím si, 

že by to mělo být spíše naopak, připravený nemůže být překvapený. V téhle podkapitole 

bych chtěl prosadit vhodnost informování obyvatelstva v co největším počtu pomocí 

veřejných zdrojů, například zavedení rubriky a vydání článku v místním časopise, nebo 

natisknout nejdůležitější pokyny při vzniku havárie a vyvěsit na veřejná místa nebo na 

letáčky a vhodit alespoň do každé schránky obytných domů či rozdávat letáčky 

s informacemi na ulici kolemjdoucím.  

Informace by měly být ve formě zásad chování při vzniku závažné havárie 

rozdělených do několika kroků neboli hesel: 

1. Nepřibližovat se k místu havárie - Čím blíž havárii, tím větší koncentrace 

nebezpečné látky.  

2. Vyhledat vhodný úkryt - Čím více zatěsněný, tím méně toxického plynu 

uvnitř.  

3. Utěsnit místnost - Samolepící páskou i vlhkým hadrem lze ucpat sebemenší 

netěsnost. 

4. Kdo se cítí ohrožen, může si zakoupit prostředky pro individuální ochranu. 

5. Improvizovaná ochrana dýchacích cest: poslouží hadr namočený  
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a. v pitné vodě se sodou - proti kyselině 

b. v pitné vodě s kyselinou citrónovou - proti čpavku 

c. v pitné vodě samotné 

6. Zásoba vody pro tvorbu neutralizačních roztoků např. k ošetření očí 

7. Signál VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY pro varování obyvatelstva má kolísavý 

tón sirén po dobu 140 sekund. Vnímat pokyny z rozhlasu a televize. 

8. Jednat klidně a s rozvahou. Nerozšiřovat neověřené zprávy. 

9. Netelefonovat a neblokovat tak síť. 

10. Respektovat pokynů IZS. 

11. Nenamáhat se.  

12. Varovat sousedy.  

13. Připravit se na evakuaci - zabalit evakuační zavazadlo.  

5.3 Bezpečnostní opatření po vzniku havárie 

Řízení koordinovaného postupu složek IZS v místě havárie a jejich součinnost 

provádí podle zákona o IZS velitel zásahu, starosta příslušné obce s rozšířenou působností 

a hejtman kraje. [20] 

Shrnutí výsledků nasimulovaných havárií s únikem nebezpečné chemické látky. Pro 

zjištění nebezpečí vzniklého vlivem havárie vlaku přepravujícího v prvním případě 

amoniak a v druhém případě benzen, byl použit softwarový nástroj ALOHA.  

5.3.1 První varianta 

V první simulaci nastalo vykolejení porouchaného vagónu v  nádraží, a vzápětí 

úniku 31 tun amoniaku do prostředí kolejí. Na základě získaných modelů, tedy výsledků, 

budou přijaty následující bezpečnostní zásady a opatření pro provedení záchranných  

a likvidačních prací: 

 Uzavření místa havárie. 

 Identifikace látky. 

 Vyloučit zdroje iniciace. 

 Zamezení dalšímu úniku nebezpečné látky!! 

 Zatěsnění vpustí do kanalizace. 
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 Únik amoniaku a vznik smrtelné koncentrace v rozmezí téměř 18 ha je 

vyhodnoceno jako největší hrozba z hlediska ohrožení osob vyskytujících se 

ve volné atmosféře.  

 Stanovena a označena toxická zóna s doporučením evakuace osob ve 

volném prostoru v okolí 500 metrů od havárie. 

 Uzavření přístupové komunikace, odklonit dopravu mimo zasažené místo. 

Označit objížďky. 

 Nařízená okamžitá evakuace nádraží Mariánské Hory, část Mariánských 

Hor a také křižovatku ulic 28. října, Mariánsko-horská a Plzeňská.  

 Evakuace a záchrana osob nacházejících se v nebezpečné zóně. 

 Dekontaminace osob v místě již zasaženým. 

 Upřesnění varování obyvatelstva ohroženého nebezpečnou koncentrací  

o šíření uniklé látky. 

 Uzavření oken a veškeré ventilace vzduchu v uzavřených budovách. 

 V uzavřených prostorách by potom nemělo dojít k ohrožení, koncentrace 

nedosáhne nebezpečných hodnot.  

 Organizace ukrytí osob vyskytujících se v nebezpečné zóně. 

 Opatřit snížení rizik - chlazení nádob, odstranění neporušených nádob, 

nehasit plamen dokud není zabráněno dalšímu úniku, zamezit odparu látky, 

zabránění styku s jinými látkami a vzniku reakce. 

 Komunikace a podávání informací o výsledcích nadřízeným orgánům  

a dotčeným subjektům. 

 Zamezit kontaminaci okolního prostředí, vodních toků, kanalizace. 

 Zajištění odvětrání kontaminovaných prostor. 

 Likvidace látky vhodným způsobem. 

 Odvezení kontaminované zeminy a zachycené látky k likvidaci. 

První pomoc při expozici amoniaku: 

 Naprostý klid 

 Zákaz kouření 

 Odstranit kontaminovaný oblek 

 Omytí postiženého místa 
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 Výplach očí borovou vodou 

 Inhalovat 1% mlhu roztoku octa 

 Mírnění kašle dostupnými léky 

5.3.2 Druhá varianta 

V druhé situaci byla nasimulovaná havárie vlaku přepravující benzen. Při poruše 

jednoho z vagónů došlo k převrácení a následnému proražení pláště. Uniklo 50 tun 

hořlavého benzenu. Na základě získaných výsledků budou přijaté následující zásady 

bezpečné likvidace havárie: 

 Uzavření místa havárie. 

 Identifikace látky. 

 Vyloučení zdrojů iniciace. 

 Zamezení dalšímu úniku nebezpečné látky!! 

 Zatěsnění vpustí do kanalizace. 

 Uzavření přístupové komunikace, odklonit dopravu mimo zasažené místo. 

Označit objížďky. 

 Evakuace a záchrana osob nacházejících se v nebezpečné zóně. 

 Dekontaminace osob v místě již zasaženým. 

 Varování obyvatelstva. 

 Organizace ukrytí osob vyskytujících se v nebezpečné zóně. 

 Opatřit snížení rizik - chlazení nádob, odstranění neporušených nádob, 

nehasit plamen dokud není zabráněno dalšímu úniku, zabránění styku 

s jinými látky a vznik reakce. 

 Komunikace a podávání informací o výsledcích nadřízeným orgánům  

a dotčeným subjektům. 

 Zamezení kontaminace okolního prostředí, vodních toků, kanalizace. 

 Likvidace látky vhodným způsobem. 

 Odvezení zachycené látky k likvidaci. 
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5.3.3 Obecný postup první pomoci  

Chronologicky od vzniku havárie: 

 Okamžitě zamezit dalšího kontaktu zasažené osoby s látkou. 

 Zasaženým osobám okamžitě nasadit ochrannou masku (dýchací přístroj). 

Po přemístění osoby: 

 Okamžité sejmutí oděvu - aby se látka dále nevstřebávala. 

o Výplach spojivek. 

o Dekontaminace kůže. 

 Porucha vědomí - zajistit dýchání postižené osoby 

o Přiložením ucha k ústům a nosu 

o Kontrola barvy - dýchání je dostatečné, pokud jsou rty, nehtová 

lůžka, uši, jazyk a špička nosu růžové nebo bledé. 

o Pokud osoba dýchá, budou hmatné pohyby hrudníku a nadbřišku. 

 Nastala zástava dechu 

o Uvolnění dýchacích cest 

o Transport ve stabilizované poloze 

o Okamžité zahájení umělého dýchání z plic do plic 

o Umělé dýchání se nesmí přerušit na dobu delší než 15 sekund 

o Přivolat lékařskou pomoc 

o Nepodávat tekutiny osobám v bezvědomí nebo v křečích 

o Kontrolovat životní funkce - dech, krevní oběh 

 Nastala zástava srdce 

o Okamžité zahájení nepřímé masáže srdce 

V místě havárie 

 Použití ochranné masky s předepsaným filtrem 

 Použití dýchacího přístroje 

 Pohyb v kontaminovaném prostoru jištěn druhou osobou [18] 
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5.4 Možnosti varování obyvatelstva 

Pro včasné eliminování následků havárie je nutné varování obyvatelstva v co 

nejnižším časovém rozpětí od vzniku havárie s únikem nebezpečných látek. Tuhle akci 

obstarávají orgány krizového řízení. Nejdůležitějším krokem je ohlášení havárie HZS MS 

Kraje informacemi typu místo a čas vzniku havárie popř. předpokládanou dobu havárie, 

pravděpodobné množství úniku a informace o nebezpečné látce, zda už byla přijatá nějaká 

opatření. HZS pro řešení havárie aktivuje zásahové jednotky, které mohou zhodnotit 

situaci v konkrétním místě nehody. První průzkum je důležitý pro určení dalších kroků. Na 

základě zjištěných následků mají orgány krizového řízení povinnost poskytnout tísňové 

informace s pokyny pro vhodnou improvizovanou ochranu a ukrytí, popřípadě rozhodnout 

o evakuaci ohroženého obyvatelstva. Ohrožení lidé budou varování signálem všeobecné 

výstrahy pomocí sirén, doplněn bude důležitou informací o zdroji, rozsahu a nutných 

opatření pro ochranu zdraví pomocí sirén pro mluvené slovo či místním rozhlasem. Známá 

kontrola sirén probíhá první středu každého měsíce ve 12 hodin. Sirény mohou být 

doplněny rozhlasovými zařízeními např. na automobilu složek IZS. Další způsob varování 

je televizní a rádiové vysílání zprostředkované Českou televizí nebo Českým rozhlasem 

Ostrava. 
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Závěr 

V diplomové práci je posouzení nebezpečí vyplývajícího z přepravy nebezpečných 

látek po železničním systému na území Ostravy. Cílem práce bylo zjistit, jaké nebezpečné 

látky se v daném úseku přepravují a vyhodnotit negativní dopady na obyvatele města 

případné nežádoucí havárie s únikem reprezentativních látek vhodnou metodou analýzy 

rizik. V druhé kapitole jsem uvedl předpisy týkající se daného tématu. Pro provedení 

analýzy jsem zjistil, že se po trati přepravují nejčastěji benzen, nafta, benzín, fosfor bílý, 

amoniak, anilin, kyselina chlorovodíková a kyselina sírová. V kapitole třetí jsem zmapoval 

skutečnosti železniční tratě nacházející se v Ostravě.   

Pro analýzu byly vybrány dvě nebezpečné látky. Amoniak, pro jeho nebezpečí 

způsobené toxickými vlastnostmi látky. V druhém případě byla vybrána hořlavá látka 

benzen, který je také prokázaným karcinogenem. 

Pro zjištění rozsahu nebezpečí byly nasimulovány, následným modelováním 

v programu ALOHA popsány a vyneseny do mapy dvě havárie.  V prvním případě jsem 

nasimuloval havárii při přepravě amoniaku v místě nádraží Ostrava - Mariánské Hory. 

Zjistil jsem, že při poškození armatury a úniku 31 000 kilogramů amoniaku z otvoru o 

velikosti 10 centimetrů za běžných meteorologických podmínek bude ohroženo 

obyvatelstvo smrtícími účinky až do vzdálenosti 734 metrů. Zraňujícími účinky by 

amoniak působil 1,8 kilometrů od místa havárie. V modelování jsem zjistil, že šíření 

toxické koncentrace závisí na množství uniklé látky stejně tak na síle a směru větru, který 

řídí průběh šíření toxického „oblaku“. V druhé simulaci byla havárie vlaku přepravujícího 

benzen v místě zastávky Ostrava - Střed, kde koleje vyskytují nedalekého nákupního 

centra OC Forum Nová Karolina. Při proražení cisterny o velikosti otvoru 50 cm a úniku 

56 000 litrů benzenu jsem zjistil, že při iniciaci by efekt „POOL FIRE“ mohl způsobit při 

60 sekundové expozici na člověka smrtící účinky do vzdálenosti až 123 metrů od místa 

havárie. Při působení 60 sekund by mohlo dojít u nechráněných částí těla  k popáleninám 

druhého stupně do vzdálenosti 165 metrů.  

Podle metodiky Purple book CPR 18 E bylo zjištěno, že individuální riziko v obou 

variantách bylo překročeno a je tedy vhodné přistoupit k detailní analýze rizika pomocí 

metody QRA. Hodnoty pravděpodobnosti možných havárií jsou převzaty z Holandských 

hodnot, důvod je ten, že pro Českou republiku zatím evidence údajů neexistují. Z výsledné 
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frekvence nehodovosti vlaků s únikem nebezpečných látek a stanovení závažnosti havárie 

vyšlo ve srovnání s limitující hodnotou přijatelnosti rizika pro Českou republiku v obou 

případech jako riziko přijatelné.  

V páté kapitole byla navržena bezpečnostní opatření pro přepravu nebezpečných 

látek nejprve ke snížení rizika vzniku nežádoucí situace ještě před havárií a následně 

stanoveny bezpečnostní zásady a opatření pro provedení záchranných činností po vzniku 

havárie. V tomhle případě není pro opatření nutné vynaložení velkého množství finančních 

prostředků, jelikož se společenské riziko nepohybuje v nepřijatelných hodnotách, stejně tak 

není překročena ani limitující hodnota přijatelnosti rizika. 

Přínosem diplomové práce je ve zhodnocení poznatků železniční přepravy 

nebezpečných látek. Práce by mohla pomoci při činnostech připravenosti na závažné 

havárie vlaků například využitím HZS MS Kraje pro tvorbu vnějšího havarijního plánu 

nebo pro podniky k vytvoření vnitřního havarijního plánu, také pro obce k vytvoření 

připravenosti obyvatelstva ohroženého možným vznikem havárie.  
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