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ANOTACE  

 

Schwarz, M. Přeprava nebezpečných látek po železnici s ohledem na havarijní plánování. 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava, FBI, 2008. 49 s. 

 

Cílem bakalářské práce je pomocí analýzy příčin a následků FMEA vyhodnotit moţná 

rizika nebezpečí na seřaďovacím nádraţí Ostrava Pravé a Ostrava Levé. Z výsledku analýzy 

FMEA vychází jako nejhorší varianta nehoda dráţního vozidla přepravující nebezpečnou 

látku, která by měla závaţný dopad na zdraví nebo ţivoty lidí a ţivotní prostředí. Proto je dále 

zmapován provoz dráţních vozidel přepravující nebezpečnou látku v obvodu stanice. 

V závěru práce je zhodnocení výsledných hodnot moţné nehody ţelezniční cisterny 

přepravující chlor v obvodu stanice s havarijním plánem kraje a následně stanovena 

bezpečnostní opatření. 

 

Klíčové slovo: seřaďovací nádraţí, nehoda, nebezpečna látka, obyvatelstvo, ţivotní prostředí 

 

ANNOTATION 

 

Schwarz, M. The Transport of Hazardous Materials by Rail with View to emergency 

planning. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, FBI, 2008. 49 s. 

 

The aim of the bachelor thesis is to evaluate possible risks at the marshalling yards of 

Ostrava Left and Right Stations with the help of analysis of causes and consequences FMEA. 

The results of FMEA analysis show the accident of a railway vehicle transporting dangerous 

material to be the worst variant, which would have serious impacts on people’s health, lives, 

and the environment. The activity of railway vehicles transporting dangerous materials within 

the station’s perimeter is therefore further surveyed. At the end of the work, the estimations of 

resulting values of possible accident damage of a tank car transporting chlorine in the 

station’s perimeter are described, together with the district emergency project, and 

subsequently the safety measures are specified. 

 

Key word: marshalling station, accident, dangerous material, population, environment.  
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1 Úvod 

Všeobecně je ţeleznice povaţovaná za ekologicky vhodný dopravní prostředek. 

V zájmu objektivity je však nutno přiznat, ţe s ţelezničním provozem souvisejí některé 

činnosti, které více či méně ohroţují zdraví, ţivoty lidí, ţivotní prostředí a mohou vést aţ 

k ekologickým katastrofám. 

Typickým příkladem je přeprava nebezpečných látek v kotlových (cisternových) 

vozech, která je spojena s celým řetězcem problémů. Počínaje konstrukčními nedostatky 

kotlových vozů (zejména časté netěsnosti hlavních uzavíracích ventilů) a konče rozsáhlými 

úniky přepravovaného substrátu při některých velkých nehodách. 

Rozhodl jsem se zaměřit na jedno důleţité místo na ţeleznici, kterým je seřaďovací 

nádraţí. Při vlakotvorbě a manipulaci velkého mnoţství dráţních vozidel, můţe dojít během 

malého okamţiku na seřaďovacím nádraţí k ţelezniční nehodě. Nelze však srovnávat 

vykolejení se sráţkou dráţního vozidla např. cisternového vozu, přepravujícího nebezpečnou 

látku, která můţe mít katastrofální následky nejenom v obvodu seřaďovacího nádraţí, ale 

hlavně na okolní prostředí. Pro svou práci jsem si vybral jedno seřaďovací nádraţí v Ostravě. 

V následujících kapitolách se blíţe seznámíme s funkčností seřaďovacího nádraţí a s pojmem 

svaţný pahrbek. Cílem práce je zmapovat na seřaďovacím nádraţí provoz dráţních vozidel 

přepravující nebezpečnou látku a následně vyhodnotit pomocí analýzy příčin a následků 

FMEA  moţná rizika nebezpečí. Z výsledku analýzy FMEA vybrat nejhorší variantu, která by 

měla závaţný dopad na zdraví nebo ţivoty lidí a okolní prostředí. Nejhorší variantu pak 

pomocí programu na mimořádné události ALOHA namodelovat a zjistit, jakou část okolního 

prostředí by nehoda postihla. Závěrem je všechny nashromáţděné data zhodnotit a provést 

porovnání s havarijním plánem kraje.  

Během psaní této práce došlo od 1. prosince 2007 k zásadní organizační změně 

Českých drah, a.s. a to k vytvoření dceřiné společnosti ČD Cargo, a.s., která je v České 

republice největším provozovatelem ţelezniční přepravy. Proto je nutno aktualizovat a nově 

zpracovat pro novou organizační jednotku Bezpečnostní plán, který svým obsahem také 

souvisí s přepravou nebezpečných látek. V přílohové části je uvedena osnova Bezpečnostního 

plánu provozního pracoviště Ostrava hlavní nádraţí. Některé části Bezpečnostního plánu jsou 

pouţity v bakalářské práci. Vlastní detailní zpracování bezpečnostního plánu si však vyţádá 

těsnější spolupráci se zadavatelem práce.  
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1.1 Rešerše literatury 

S nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, které mohou mít 

negativní dopad na zdraví člověka i ţivotní prostředí se setkáváme v kaţdodenním ţivotě, 

v průmyslu, v obchodě, ale i při přepravě. Prostřednictvím publikace Nebezpečné látky I. 

jsem měl moţnost se dozvědět, jak bezpečně nakládat s nebezpečnými látkami. Co je důleţité 

pro bezpečnou přepravu nebezpečných látek a kde mohu získat potřebné informace o 

nebezpečných látkách.  

 

Bartlová, I. Nebezpečné látky I. 2. vyd., Ostrava: Sdruţení poţárního a bezpečnostního 

inţenýrství, 2005. ISBN 80-86634-59-3 

 

Publikace Nebezpečné látky II. se zabývá problematikou zásahu jednotek poţární 

ochrany v prostředí s nebezpečnými látkami. V úvodních kapitolách je pojednáno o 

vlastnostech nebezpečných látek, jejich označování a bezpečné manipulace s nimi. Jsou zde 

popsány bezpečnostní značky pouţívané jak pro přepravu, tak i na obalech nebezpečných 

látek. Poslední část publikace je věnována zásahu jednotek poţární ochrany v prostředí 

s nebezpečnými látkami. 

 

Šenovský, M. Balog, K.  Hanuška, Z. Šenovský, P. Nebezpečné látky II. 2. vyd., 

Ostrava: Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-000-5 

 

Základní průvodce přepravou nebezpečných věcí s Českými drahami, a.s. se vydává 

jako pomůcka při kaţdé změně předpisu pro potřeby zaměstnanců zúčastněných při přepravě 

nebezpečných věcí v ţelezničním provozu. Text tohoto průvodce nenahrazuje vlastní text 

Řadu RID, případně podmínek pro přepravu nebezpečných věcí s Českými drahami. Obsahuje 

jen základní informace z přepravy nebezpečných věcí po ţeleznici. 

 

Skupina bezpečnostních poradců ČD pro RID, Základní průvodce přepravou 

nebezpečných věcí po železnici, Praha 2007 
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2 Železniční doprava 

S rozvojem silniční a letecké dopravy ve druhé polovině dvacátého století je ţeleznice 

stále významným a prakticky nenahraditelným přepravcem velkých objemů materiálů. Proti 

silniční dopravě se kolejová doprava vyznačuje relativně nízkou spotřebou energie na 

tunokilometr. Ţelezniční doprava se dělí na nákladní a osobní 15. V České republice od 

1. prosince 2007 osobní dopravu zajišťuje ţelezniční společnost České dráhy, a.s. a nákladní 

dopravu dceřina společnost ČD Cargo, a.s., která zajišťuje přepravu průmyslových komodit, 

surovin, zboţí, zemědělských komodit, kontejnerů, nadměrných nákladů paliva a pohonných 

hmot. Zajišťuje pronájem nákladních vozů, vlečkové a další přepravní sluţby. Denně 

přepravuje po ţelezniční síti cca 25 tis. vozů loţených nejrůznějším zboţím 5. Mapa 

znázorňuje ţelezniční síť v České republice. 

 

 

Obrázek č. 1: Železniční síť v České republice 5 

 

Při přepravě takového mnoţství zboţí v nákladní dopravě jako je 25 tisíc vozů denně 

můţe dojít k nehodě, která by byla způsobena například selháním lidského faktoru, 

konstrukční vadou dráţních vozidel, sabotáţí nebo přírodními vlivy. V případě poškození 

přepravovaného nákladu s nebezpečnou látkou by mohlo dojít k ohroţení zdraví, ţivotů lidí a 

ţivotního prostředí. Přepravy nebezpečných věcí po ţeleznicích se uskutečňují podle 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Silni%C4%8Dn%C3%AD_doprava&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Leteck%C3%A1_doprava&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Silni%C4%8Dn%C3%AD_doprava&action=edit&redlink=1
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podmínek Řádu pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečných věcí (RID) a Nařízení 

vlády č. 1/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou dráţní nákladní dopravu. 

V České republice se nachází 6 hlavních vlakotvorných stanic tzv. seřaďovacích 

nádraţí, na kterých dochází kaţdý den pomocí sváţného pahrbku (spádoviště) k manipulaci 

velkého mnoţství dráţních vozidel, které mají různý směr své cesty a různé náklady. 

Vlakotvorná stanice se také nachází v Ostravě. Jedná se o seřaďovací nádraţí Ostrava Pravé a 

Ostrava Levé. Potřeba vybudovat spádoviště a seřaďovací nádraţí vznikla v době, kdy se 

prudce zvyšoval nárůst nákladní přepravy. Celé to spočívalo ve vybudování odděleného 

kolejiště, ve kterém se nákladní vozy třídily podle relací.  

2.1 Spádoviště 

Na ţeleznici je spádoviště obvyklá součást seřaďovacího nádraţí. Jedná se o místo, 

které je o několik desítek centimetrů vyvýšené oproti terénu ţelezniční stanice a slouţí pro 

gravitační posun.  

 

Princip svážného pahrbku:  

1) lokomotiva pomalu tlačí na pahrbek řadu odbrţděných vagónů, mezi kterými jsou 

povolené šroubovky, 

2) před vrcholem pahrbku jsou vozy vlastní váhou stlačeny, posunovač stojící vedle 

vozů, rozvěsí dřevěnou tyčí šroubovky na potřebných místech, 

3) po překonání vrcholu pahrbku jednotlivé vozy nebo skupiny vozů (tzv. odvěsy) vlastní 

vahou postupně sjíţdějí po jeho opačné straně přes soustavu výhybek na příslušné 

koleje, 

4) ihned po projetí daného odvěsu výhybkami jsou výhybky přestaveny do poţadované 

polohy pro jízdu dalšího odvěsu, 

5) rychlost pohybu vagónů bývá ještě regulována kolejovou brzdou, 

6) pohyb lokomotivy přes svaţný pahrbek řídí speciální spádovištní návěstidlo. 

 

Sváţný pahrbek se nachází na všech seřaďovacích nádraţích (např. Nymburk 

seřaďovací nádraţí, Most nové nádraţí, Ostrava Levé a Pravé nádraţí, Česká Třebová a další) 

i na ostatních nádraţích, kde je to pro velký počet rozposunovaných vozů účelné (např. 

Kralupy nad Vltavou, Praha-Libeň, Pardubice) 16. V Rakousku-Uhersku vzniklo první 

takové nádraţí v Ústí nad Labem v roce 1876. K návěstění se pouţívala stávající návěstidla a 

aţ po roce 1880 byla zřizována speciální seřaďovací návěstidla a speciální spádovištní 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Se%C5%99a%C4%8Fovac%C3%AD_n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lokomotiva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vag%C3%B3n
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0roubovka&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDhybka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolejov%C3%A1_brzda
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sp%C3%A1dovi%C5%A1tn%C3%AD_n%C3%A1v%C4%9Bstidlo&action=edit
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návěstidla. Vozy se rozřazovaly pomocí lokomotiv, coţ bylo značně pomalejší neţ rozřazení 

pomocí sváţného pahrbku, ze kterého se odvěsy pohybovaly samotíţí. I v této problematice 

vzniklo několik druhů seřaďovacích nádraţí. 14 

 

Nejvíce uplatněno konstrukční uspořádání: 

 vjezdová skupina - vlak zde přijede, odstupuje vlaková lokomotiva, sepíše se tříděnka 

odvěsů a začne rozposun,  

 sváţný pahrbek - odvěs na urychlujícím sklonu získává kinetickou energii pro svůj 

pohyb v kolejišti, 

 směrová skupina - odvěsy postupně naplňují jednotlivé relační koleje, 

 odjezdová skupina - komplexní příprava vlaků a náleţitostí pro odjezd + samotná 

výprava vlaku. 

 

Obrázek č. 2: Schéma seřaďovací stanice 2 

2.2 Zařízení automatizace spádovišť  

V roce 1979 bylo na velkém seřaďovacím nádraţí v České Třebové zprovozněno 

zařízení automatizace spádovišť sovětskou technikou. ÖBB v roce 1987 zprovoznily moderní 

ústřední stavědlo pro seřaďovací nádraţí s kapacitou 6100 odvěsů / 24 hodin. V Nymburce 

byly téhoţ roku instalovány obloukové a pruţinové kolejnicové brzdy. Přelomem byl však 

tzv. nejvyšší stupeň automatizace s tíhovými brzdami, distributorem brţdění v závislosti na 

zaplnění sběrného pásma a s programovým řízením přísunové a rozpouštěcí rychlosti ve 

vazbě na dálkové ovládání posunovací lokomotivy ve vjezdové skupině, atd. 2. 
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2.3 Kolejová brzda  

 Kolejová brzda je montovaná stabilně do kolejiště seřaďovacího nádraţí mezi sváţný 

pahrbek a první výhybky směrových kolejí. Jejím úkolem je zmírnit rychlost vozů jedoucích 

ze sváţného pahrbku 14. První elektropneumatická kolejová brzda byla instalována v USA v 

roce 1924. Vznikala tak, zejména v USA, Německu, Francii a v SSSR, první mechanizovaná 

nebo poloautomatizovaná spádoviště. Některá zařízení bylo moţné obsluhovat cestovým 

systémem. Počátky mechanizace spádovišť s kolejovými brzdami na ČSD lze datovat po roce 

1940, kdy ve stanici Most byly instalovány dvě tíhově závislé hydraulické trámcové kolejové 

brzdy. V roce 1972 byla ve stanici Olomouc hl. n. levé přednádraţí instalována jednostranná 

kolejová brzda z dílen ŢOS Česká Lípa. Dále byly tyto brzdy instalovány v ŢST Praha-

Vršovice a další jiná spádoviště. V provozu se tyto brzdy osvědčily. 2 

Kolejová brzda se skládá z trámců, umístěných podél jedné nebo obou kolejnic. 

Obsluha brzdy můţe pomocí pneumatického (téţ hydraulického nebo elektromagnetického) 

systému trámce zdvihnout a přitisknout je ke kolům projíţdějícího vagónu. Třením kol o 

trámce se vagón zpomalí. Kolejové brzdy jsou součástí větších seřaďovacích nádraţí. 14 

 

 

Obrázek č. 3: Řez kolejovou brzdou 14 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Brzda
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Se%C5%99a%C4%8Fovac%C3%AD_n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1%C5%BEn%C3%BD_pahrbek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1%C5%BEn%C3%BD_pahrbek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1%C5%BEn%C3%BD_pahrbek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolejnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vag%C3%B3n
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3 Ostrava hlavní nádraží 

Ostravské hlavní nádraţí se nachází na trati č. 270 Bohumín – Česká Třebová. Je to 

bývalá Ferdinandova dráha, která vedla z Vídně do Krakova, proto na trati Bohumín – 

Ostrava – Přerov – Břeclav je na dvoukolejné trati levostranný provoz. Doprava na hlavním 

nádraţí Ostrava je většinou intervalová na všechny směry. Je zde odbočná trať č. 323 směr 

Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí. Současný název Ostrava hl. n. zahrnuje ve směru od 

Bohumína tato nádraţí: Hrušov, osobní (původní nádraţí), seřaďovací nádraţí Pravé, Levé 

(celková délka 6984 m, max. šířka cca 320 m); v odbočném směru na Ostravu Kunčice: 

báňské (uhelné + seřaďovací nádraţí) a nádraţí Ostrava-střed [8]. Rozčlenění jednotlivých 

obvodů je patrné následujícího obrázku. 

 

Obrázek č. 4: Rozčlenění jednotlivých obvodů 12 

Hned vedle stanice je DKV Ostrava, v současné době s novým názvem SOKV 

Ostrava. Jedná se o PJ ČD Cargo, a.s.. Vedle pravého přednádraţí se nachází velká opravna 

nákladních vozů, která je součástí SOKV Ostrava. Ostravské opravny a strojírny (OOS) jsou 

rovněţ situovány vedle hlavního nádraţí, jedná se o bývalou ŢOS. Dnes samostatný podnik, 

který jiţ nepatří ČD. Tady se dělají rozsáhlejší opravy nákladních vozů nejen pro ČD ale i pro 

Slovensko a soukromé přepravce.  

http://spz.logout.cz/zabezpec/ova/ostrhrus.html
http://spz.logout.cz/zabezpec/ova/ostrosob.html
http://spz.logout.cz/zabezpec/ova/ostrprav.html
http://spz.logout.cz/zabezpec/ova/ostrleve.html
http://spz.logout.cz/zabezpec/ova/ostrban.html
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3.1 Seřaďovací nádraží Ostrava Pravé a Levé 

Seřaďovací nádraţí Ostrava Pravé a Ostrava Levé se nachází v městské části 

Mariánské Hory a Přívoz. Severozápadním směrem se nachází bývalé chemické závody dnes 

Borsodchem s.r.o.. Na následujícím obrázku lze vidět začlenění seřaďovacího nádraţí a 

okolní infrastrukturu.  

 

Obrázek č. 5: Geografická mapa seřaďovacího nádraží a okolí 9 

Jihozápadním směrem se nachází hustě osídlená městská část Mariánské Hory a 

Moravská Ostrava. Kolem nádraţí protéká Černý potok, který se vlévá do řeky Odry, 

nacházející se severním směrem od seřaďovacího nádraţí. 

 

 

Obrázek č. 6: Geografická mapa seřaďovacího nádraží a okolí 9 
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Provozní pracoviště ČD Cargo, a.s. ostravského hlavního nádraţí obsahuje dva 

vlakotvorné obvody Ostrava Pravé a Ostrava Levé. Na přelomu padesátých a šedesátých let 

nastala rekonstrukce tohoto obvodu, kdy došlo k posunutí OMH směrem ke Svinovu a k jeho 

rozšíření o jednu kolej. Bylo také přebudováno zhlaví OP a sváţný pahrbek a byly instalovány 

kolejové brzdy. Ty byly později nahrazeny novými ovládanými brzdami z nového 

stavědlového pultu.  

 

Obrázek č. 7: Pohled na seřaďovací nádraží 12 

Pravé nádraţí soustřeďuje vlakotvorbu zejména ze směru jih a západ (tedy od Ostravy 

Svinova). Činnost na pravém nádraţí řídí dozorčí provozu - vedoucí směny OP, který 

koordinuje práci 36 pracovníků a čtyř posunujících lokomotiv na směně. S pomocí dozorce 

spádoviště stanovuje postup třídících prací a včasnou sestavu vlaků. Součástí kolejiště 

pravého nádraţí je rovněţ kolejiště Opravny vozů Ostrava, kde se za směnu opraví aţ 75 

nákladních vozů. Do pravého nádraţí jsou také zaústěny významné vlečky: koksovna Šverma, 

chemické závody BorsodChem MCHZ a opravna vozů OOS. Na Ostravsku jezdí po tratích 

ČD i tyto větší přepravci OKD Doprava , SMD Slezskomoravská dráha a Doprava Vítkovice.  

Největším problémem, se kterým se musí ostravské nádraţí potýkat, jsou důsledky 

poddolování. Značně problematické jsou zejména nerovnoměrné poklesy terénu se všemi 

z toho vyplývajícími nepříznivými důsledky. Proto je v oblasti poddolování povolena max. 

traťová rychlost 60 km/h. V letech 1996-97 proběhla sanace důlních škod v kolejišti 

(rekonstrukce spodku i svršku včetně pouţití kolejnic s pruţným upevněním v hlavních 

kolejích, rekonstrukce trakčního vedení) v souvislosti s ukončením těţby černého uhlí 

v Ostravě. 12 
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Výkonová norma svážných pahrbků: 

 Spádoviště OL Spádoviště OP 

Pahrbkový interval při rozpouštěcí rychlosti 2,7 km/hod. 

Při rozřaďování 1 lokomotivou  20,15 min 22,95 min 

Při zvýšeném přílivu zátěţe (rychlost 3 km/hod.) 17,96 min 22,72 min 

 

Seřaďovací výkonnost ve směně denní noční denní Noční 

Skutečná (vlakotvorná) souprav 25 29 25 20 

Skutečná (vlakotvorná) vozů 629 718 772 633 

 

Prvotním tříděním 262 370 395 336 

Následným přeřaď. 174 203 184 142 

celkem 436 573 579 478 

 

Počet končících vlaků 11 16 12 9 

Počet končících přestavných vlaků 6 6 6 5 

Počet výchozích vlaků 9 13 12 12 

Počet výchozích přestavných jízd 7 8 5 7 

Počet přívěsných vozů na vlak 246 365 341 377 

 

Seřaďovací nádraţí OL a OP patří mezi nejvýznamnější vlakotvorné stanice v České 

republice. Jak uţ svou velikostí, tak hlavně vlakotvorným programem, který lze na těchto 

nádraţích sestavit. Během nepřetrţitého provozu se vlivem technické závady nebo chybou 

lidského činitele můţe v tomto ţelezničním obvodu stát nehoda, která by měla závaţný dopad 

nejen na provoz na seřaďovacím nádraţí ale také na okolní prostředí. O moţných scénářích 

nehod a následném řešení se zabývá kapitola „Posouzení rizika na seřaďovacím nádraţí“.  

Jak uţ ale je známo z minulosti, nemusí být provoz přerušen přímo nehodou v obvodu 

nádraţí. Nemusí se jednat ani o selhání lidského činitele ani o technickou závadu. Provoz 

můţe být zpomalen nebo úplně zastaven přírodními vlivy (např. zemětřesení, silný vítr, 

sněhová vánice nebo povodeň). Před 11 lety během pár dnů nepřetrţitých přívalových dešťů 

došlo k zaplavení celého ostravského hlavního nádraţí rozvodněnou řekou Odrou. 
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3.2 Zatopení  seřaďovacího nádraží 

Zhruba v rozpětí 5.-16. července 1997 proběhla povodeň na Moravě, Slezsku a na 

východě Čech. Tehdy během několika málo dnů spadlo v povodí Odry a Moravy místy aţ 

přes polovinu ročního úhrnu sráţek. Obě řeky a jejich přítoky se rozvodnily neuvěřitelným 

způsobem (cca na úroveň 150-500 leté vody, povodeň zasáhla 1/3 území Moravy a Slezska).  

 

 

Obrázek č. 8: Zaplavené seřaďovací nádraží pravé 

Povodeň měla za následek zcela zastavení provozu na klíčových ţelezničních tratích 

(zcela vyřazeny byly nejdůleţitější ţelezniční uzly Moravy Přerov a Olomouc a rozsáhlé 

úseky přilehlých tratí). Také byla zcela zaplavena UŢST Ostrava hlavní nádraţí. Od 

seřaďovacího nádraţí Pravé a Levé aţ po stanici Hrušov. Místo vlaků se po kolejích, které 

byly zaplaveny vodou proháněly čluny. Přímo na hlavním nádraţí zůstalo zaplavených 

několik osobních vlaků, které byly připraveny k odjezdu. Zaplaveno bylo i depo kolejových 

vozidel.  

 

  

Obrázek č. 9: Cisternové vozy mimo kolejiště před a po opadnutí vody 

Na seřaďovacím nádraţí pravém a levém došlo k zaplavení celého kolejiště, kde se 

nacházely soupravy seřazených nákladních vozů. V seřazených soupravách se nacházely i 
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cisternové vozy, které byly prázdné. Kdyţ došlo k zaplavení kolejiště a voda stoupala, 

chovaly se cisterny jako plováky. Došlo k jejich nadzvednutí. Vozy se plavily po hladině a po 

následném opadnutí vody se dostali mimo kolejiště (obr. 9). 

Povodeň prokázala mnohá selhání různých státních i soukromých orgánů, organizací a 

institucí. Chyběly protipovodňové plány, v mnoha podnicích byly porušovány bezpečnostní 

předpisy, technika byla ve špatném stavu. Povodeň však měla jeden kladný efekt, hodně 

přispěla k vyvinutí nových protipovodňových řádů a odstranění největších nedostatků na 

celém území České republiky, coţ vedlo k podstatnému zmírnění následků povodní v 

Čechách o pět let později.  

Na následující mapě je moţno vidět, ochromení ţelezniční dopravy při povodních 

v roce 1997, kdy nejzávaţnější situace byla na Ostravsku. 

 

 

Obrázek č. 10: Mapa železničních tratích během nejhorší povodňové situace 
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4 Přeprava nebezpečných látek po železnici 

Pro ţelezniční přepravu obecně platí zákon č. 266/1994 o drahách. Pro vnitrostátní 

ţelezniční přepravu nebezpečného zboţí v ČR jsou vydávány Zvláštní podmínky pro přepravu 

nebezpečného zboţí, které jsou shodné s RID a jsou i společně publikovány. Od 1. ledna 1999 

platí sdělení MZV č. 60/1999 Sb. o přijetí změn a doplňků Přílohy I – Řád pro mezinárodní 

ţelezniční přepravu nebezpečného zboţí (RID) (Reglement international concernant le 

transport des marchandises dangereuses par chemins de fer) Přípojku B - Jednotné právní 

předpisy pro smlouvu o mezinárodní ţelezniční přepravě zboţí (CIM) k Úmluvě o 

mezinárodní ţelezniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980. 3 

Postupně docházelo ke sjednocení poţadavků obou předpisů, které stejně 

vyjmenovávají látky a předměty, které představují určitý druh nebezpečí a jsou nazývány 

nebezpečnými. Také stanovují poţadavky na: 

 

 balení (druhy obalů, poţadavky na obaly), 

 značení (bezpečnostní značky, výstraţné tabule), 

 přepravu (nakládku, výkladku, manipulaci, průvodní doklady – nákladní list), 

 přepravní prostředky (konstrukce, provedení). 

 

Nebezpečné věci jsou látky a předměty, které jsou podle Řádu pro mezinárodní 

ţelezniční přepravu nebezpečných věcí (dále jen" RID ") z přepravy vyloučeny nebo, které 

jsou k přepravě připuštěny za určitých podmínek stanovených RID. Nebezpečnými věcmi 

s vysokým potenciálem nebezpečnosti (dále jen "vysoce rizikové nebezpečné věci'') se 

rozumějí ty, které vyţadují při přepravě, manipulaci a skladovaní uplatnění zvláštního reţimu 

zabraňující moţnost jejich zneuţití. Novelizací RID k 1. lednu 2005 byla do tohoto řádu 

zapracována nová kapitola 1.10. Bezpečnostní předpisy určující (definující) postupy k 

zamezení moţnosti napadení, poškození, popř. zneuţití zásilek vysoce rizikových 

nebezpečných věcí.  

Mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečného zboţí jsou pravidelně ve dvouletých 

intervalech aktualizovány na základě vývoje dopravních prostředků i poţadavku průmyslu 

(zapracování nových látek a předmětů, změny v oblasti klasifikace). 3 
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4.1 Třídění nebezpečných látek 

Podle Mezinárodního ţelezničního řádu pro přepravu nebezpečného zboţí (RID), 

přijatém v Bernu v roce 1980, ve znění platném od 1. ledna 1999 jsou nebezpečné látky 

zařazeny do 9 tříd. Třída uvádí základní – převaţující – nebezpeční látky, vycházející z jejich 

fyzikálně chemických vlastností a technicko bezpečnostních parametru, charakterizujících 

nebezpečí kvantitativně. Podle svých převládajících vlastností se nebezpečné látky a předměty 

mezinárodně třídí do následujících tříd uvedených v následující tabulce. 

Tabulka č. 1: Třídy nebezpečnosti 

Třída Název 

1 Výbušné látky a předměty 

2 Plyny 

3 Hořlavé kapaliny 

4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné 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 Ţíravé látky 

9 Jiné nebezpečné látky a předměty 

 

 

Nebezpečné látky a předměty jsou zařazeny do výlučných a volných tříd. 

V jednotlivých třídách jsou nebezpečné látky a předměty dále roztříděny podle dalších 

nebezpečných vlastností a souvisejících rizik pro příslušných podtříd (číslice) a podle stupně 

nebezpečnosti do skupin (písmeno). 3 
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4.2 Označení nebezpečných látek na železničních vozech 

Podle způsobu balení a uloţení lze dopravu nebezpečných látek po ţeleznici rozdělit 

na kusovou přepravu v určených obalech, přepravu v kontejnerech a kotlových vozech. 

Ţelezniční kotlové vozy jsou označeny na podélné straně vozu v místě vozové nápisové 

tabulky bezpečnostními značkami a výstraţnými tabulkami. 

1. Bezpečnostní značky informují o druhu nebezpečí. Podle toho o jakou 

nebezpečnou látku se jedna a co můţe svými nebezpečnými vlastnostmi způsobit, se označí 

cisternový vůz těmito nálepkami, které jsou uvedeny v předpisu RID (vzory jsou také 

uvedeny v příslušných mezinárodních dohodách). Ve spodní části mohou být značky opatřeny 

nápisem nebo číslicí upřesňující informaci o nebezpečí. Pokud by se jednalo o chlor, došlo by 

následně k označení bezpečnostními značkami podle (obr. 11 a, c). 11 

 

Obrázek č. 11: Označení nebezpečných látek bezpečnostními značkami 

 

2. Výstražná tabulka má barvu oranţovou s černým okrajem o rozměrech 

30 x 40 cm. Na kaţdé takové oranţové tabulce musí být uvedeno identifikační číslo 

nebezpečnosti v horní části a čtyřmístné identifikační číslo podle RID – tzv. UN číslo. 

 

Obrázek č. 12: Identifikační výstražná tabulka 

Identifikační číslo nebezpečnosti a UN číslo musí být nesmazatelné a musí zůstat 

čitelné po 15 minutách přímého působení ohně. V případě nehody lze ihned identifikovat 
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danou látku podle UN čísla. Pokud by ţelezniční cisterna byla označena identifikační 

výstraţnou tabulkou (obr. 12), tak by přepravovala chlor. 11 

 

Význam identifikačních čísel nebezpečnosti 

Identifikační číslo označující povahu nebezpečí dané látky, tzv. Kemleruv kód. 

Identifikační číslo nebezpečnosti látek tříd 2 aţ 9 se stává ze dvou nebo třech číslic.  

 

 

Obrázek č. 13: Identifikační číslo 

Číslice obecně označují tato nebezpečí: 

2.  Únik plynu tlakem nebo chemickou reakcí 

3.  Hořlavost kapalin a plynů nebo kapalin schopných samoohřevu 

4.  Hořlavost tuhých látek schopných samoohřevu 

5.  Podpora hoření 

6. Toxicita nebo nebezpečí infekce 

7.  Radioaktivita 

8.  Ţíravost 

9. Nebezpečí prudké samovolné reakce 

 

Pokud je před identifikačním číslem nebezpečnosti uvedeno písmeno „X“, znamená 

to, ţe látka reaguje nebezpečně s vodou. Pro takové látky smí být pouţita voda pouze po 

schválení příslušným znalcem. 

Na podélné straně vozu v místě vozové nápisové tabulky mezi bezpečnostními 

značkami a výstraţnými tabulkami se nachází ještě bezpečnostní značka (obr. 14)  posunovat 

opatrně. 11 

 

Obrázek č. 14: Bezpečnostní značka opatrně posunovat 
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Kromě toho ţelezniční kotlové vozy pro přepravu zkapalněných, hluboce chlazených 

zkapalněných nebo rozpuštěných plynů jsou označeny 30 cm širokým horizontálním 

podélným oranţovým pruhem, který neodráţí světlo a který cisternu obepíná ve výšce její osy 

(obr. 16). 

 

Obrázek č. 15: Označení železniční cisterny výstražnými tabulkami 12 

Pro přepravu nebezpečných látek rozdělujeme určené kontejnery na malé, střední a 

velké. Jako samostatnou skupinu s mnoţstvím odlišností od těchto kontejnerů tvoří nádrţkové 

kontejnery. Pouţívají se na přepravu kapalných, práškových nebo zrnitých materiálů s 

objemem větším neţ 0,45 m
3
. Velké nádrţkové kontejnery dosahují objemu aţ 200 m

3
 a v 

podstatě mohou nahradit kotlové ţelezniční vozy. 

 

Obrázek č. 16: Železniční cisterna označena 30 cm pruhem pro převoz plynné látky 12 

Kotlový vůz je podle RID odborný název pro cisternový vůz. V kotlových vozech lze 

současně přepravovat velké mnoţství látek, čímţ se zvyšuje nebezpečí při jejich přepravě. 

Objemy běţných kotlových vozů se pohybují od 24 m
3
 do 80 m

3
. U některých typů zahraniční 

výroby se můţeme setkat i s většími objemy. Například kotlový vůz na přepravu 

zkapalněných plynů řady Zagkks má loţný objem 100 m
3
. Látky, které jsou povoleny 

k přepravě v tomto kotlovém voze, jsou látky tř. 2 dle RID (propan, butan, směsi). Přípustná 

hodnota nákladu je vyznačena na vozové nápisové tabulce na kaţdém vozu a dále je závislá 

na třídě ţelezniční trati a reţimu rychlosti vlakové soupravy. Podrobnější popis cisternového 

vozu pro přepravu hořlavých kapalných látek je uveden v příloze č. 3 a cisternového vozu pro 

přepravu vybraných plynů v příloze č. 4. 13 
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5 Nehody na železnici  

 V případě nehody osobního vlaku, jsou primárně ohroţeny ţivoty cestujících a lidí v 

blízkém okruhu nehody. Pokud se jedná o nehodu nákladního vlaku, můţe to mít dopad na 

širší okolí nehody. Záleţí na tom, co v danou chvíli nákladní vlak převáţel, jestli se jednalo 

jen o převoz prázdných vagonů nebo byl vlak plně naloţen nebezpečnou látkou. Na ţeleznici 

můţe dojít k nehodám v těchto kombinacích: 

 

 osobní vlak x osobní vlak, 

 osobní vlak x nákladní vlak, 

 nákladní vlak x nákladní vlak. 

 

 Mohou nastat ještě další varianty, například střet dráţního vozidla se silničním 

vozidlem nebo sráţka lokomotivy s nákladním vlakem. Protoţe řeším problematiku přepravy 

nebezpečných látek, které se přepravují v nákladních vlacích, vybral jsem z minulosti 

ekologickou havárií s nebezpečnou látkou, která je zaznamenána v informačním systému 

DOK Ministerstva dopravy. 

 

Obrázek č. 17: Vykolejení cisternového vozu 

Nehoda při nichţ došlo k úniku nebezpečné látky se stala dne 2. listopadu 2007 v 

areálu nádraţí Českých drah v Neratovicích na manipulační koleji mimo běţný ţelezniční 

provoz. Ve večerních hodinách zde vykolejila nákladní vlaková souprava. Lokomotiva s 

ţelezniční cisternou plnou kyseliny přejela tzv. výkolejku zapomenutou na manipulační koleji 

a zcela vyjela mimo koleje. Souprava se nebezpečně naklonila, ale naštěstí se nepřevrátila. 

Kyselina z ţelezniční cisterny neunikla, ale z lokomotivy vyteklo několik tisíc litrů nafty 

z proraţené nádrţe. 10 
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Nejenom v České republice, ale i v zahraničí dochází k nehodám na ţeleznici. V lednu 

roku 2005 v americkém státě Jiţní Karolína odstraňovaly po několik dní týmy záchranářů 

následky ţelezniční nehody, při níţ z poškozené ţelezniční cisterny uniklo velké mnoţství 

chloru. Několik tisíc lidí bylo z okolí místa nehody evakuováno. Neštěstí, při němţ nákladní 

vlak s 42 vagony narazil do stojící soupravy, se stalo nedaleko textilky, kde v noční směně 

pracovalo asi 400 zaměstnanců. Jihokarolínské úřady oznámily devět obětí na ţivotech, 

dalších 250 osob se plynem přiotrávilo. Zhruba 5400 obyvatel města Graniteville muselo být 

evakuováno. Místní média označila nehodu za jednu z nejváţnějších svého druhu 

v posledních letech. 6 

 

 

Obrázek č. 18: Srážka kotlového vozu s lokomotivou 

5.1 Riziko při přepravě nebezpečných látek 

Náhodný únik z kotlového vozu, který je způsoben netěsností ventilu nebo jakákoliv 

nehoda při níţ dojde k úniku nebezpečné látky, můţe vést ke vzniku závaţné havárie a 

představuje velké nebezpečí pro: 

 zdraví, ţivoty osob a zvířat, 

 ţivotní prostředí, 

 majetek. 

Závaţná havárie je podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií 

definována jako mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově 

ohraničená událost (únik, poţár, výbuch), která vznikla nebo jejíţ vznik bezprostředně hrozí 

v souvislosti s uţíváním objektu nebo zařízení, v němţ je nebezpečná látka vyráběna, 

zpracovávána, pouţívána, přepravována nebo skladována. 
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5.2 Přehled ekologických havárií v železniční dopravě 

Kaţdá ekologická havárie je zaznamenána v informačním systému DOK Ministerstva 

dopravy. Graf (obr. 19) znázorňuje celkový počet ekologických havárii při přepravě 

nebezpečných látek po ţeleznici v České republice, které se staly v období let 1998 aţ 2008, 

porovnaný s počtem ekologických havárií, které se staly ve stejném období 

v Moravskoslezském kraji 9. 
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Obrázek č. 19: Graf - přehled ekologických havárii na železnici 

 

Následující graf znázorňuje počet ekologických havárii při přepravě nebezpečných 

látek po ţeleznici v Moravskoslezském kraji, které se staly v období let 1998 aţ 2008, 

porovnaný s počtem ekologických havárií, které se staly ve stejném období v obvodu 

seřaďovacího nádraţí Ostrava Pravé a Levé 9. 
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Obrázek č. 20: Graf - přehled ekologických havárií v Moravskoslezském kraji 
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6 Nebezpečné látky v obvodu seřaďovacího nádraží 

V obvodu stanice dochází k manipulaci místních a tranzitních vozů. Velký význam má 

i blízkost hraničních přechodů s Polskem a Slovenskem. Rozdíl mezi místním a tranzitním 

vozem: 

 Místní vozy - ţelezniční vozy, které jsou v obvodu stanice nakládány nebo vykládány. 

 Tranzitní vozy - ţelezniční vozy, které přes Ostravu projíţdějí, aniţ by docházelo 

k vykládce nebo nakládce přepravovaného zboţí.  

 

U tranzitních vozů dochází jen k posunování vozové zásilky v obvodu stanice a jsou 

zaevidovány jen tehdy, pokud by došlo k nehodě (např. únik přepravované nebezpečné látky 

z ţelezniční cisterny). Je problém zjišťování přepravovaného nákladu u tranzitních vozů, 

problém v tom, ţe v reálném čase dojde k rozdělení vozové zásilky (vůz + náklad + 

nákladový list). Pokud by totiţ došlo k nehodě, tak na tranzitním voze jsou jen základní 

informace. Detailní informace přepravovaného nákladu obsahuje nákladní list. 

Tabulka č. 2: Vysoce rizikové nebezpečné látky 

UN číslo Pojmenování dle RID Komerční (technický) název Třída 

1032 DIMETHYLAMIN BEZVODÝ  2 

2266 DIMETHYL-N-PROPYLAMIN  3 

1170 ETHAL ROZTOK ETYLALKOHOL ROZTOK 3 

1193 ETHYLMETHYLKETON 2-BUTON 3 

1219 ISOPROPYLALKOHOL ISOPROPANOL 3 

1993 LÁTKA HOŘLAVÁ KAPALINA SUROVÝ BENZOL 3 

3286 
LÁTKA HOŘLAVÁ KAPALINA, 

JEDOVATÁ, ŢÍRAVÁ 
 3 

1230 METHYLALKOHOL METHANOL 3 

1245 METHYLISOBUTYLKETON  3 

1125 n-BUTYLAMIN  3 

1049 VODÍK STLAČENÝ  2 

 

Počet dráţních vozidel jak místních tak tranzitních, které přes spádoviště projedou byl 

uveden ve výkonové normě svaţného pahrbku. Počet vozidel přepravujících  nebezpečnou 

látku se kaţdým dnem mění. Hlavním přepravcem zajišťující nakládku a vykládku 
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nebezpečných věcí je v obvodu seřaďovacího nádraţí Borsodchem. V tabulce č. 2 je uveden 

seznam nebezpečných látek, které se v obvodu nádraţí přepravují v cisternových vozech 

(místní vozy) a následně řadí do vlakových souprav. 

Podle dopravního informačního systému DOK jsem vyhledal a seřadil nehody za 

posledních 10 let při nichţ došlo k úniku nebezpečných látek. Seznam nehod 

v chronologickém sledu je uveden v příloze č. 5. Hlavním problémem je netěsnost ventilu 

cisternových vozů, při níţ následně dochází k úniku nebezpečných látek. Z velkého mnoţství 

přepravovaných nebezpečných látek, které se také v obvodu seřaďovacího nádraţí v tranzitní 

vozech přepravují a dochází k jejich manipulaci, jsem si vybral pro detailnější zpracování 

nebezpečnou látku chlor, která se v obvodu seřaďovacího nádraţí přepravuje v tranzitních 

vozech. 

6.1 Přehled ekologických havárií v obvodu seřaďovacího nádraží 

Následující graf znázorňuje počet ekologických havárii při přepravě nebezpečných 

látek v obvodu seřaďovacího nádraţí, které se staly v období let 1998 aţ 2008 10. 
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Obrázek č. 21: Graf – ekologické havárie v obvodu seřaďovacího nádraží 

Ţádna z ekologických havárii nebyla způsobena střetnutím dráţních vozidel. Vţdy 

došlo z ţelezniční cisterny k úniku nebezpečné látky z netěsněného ventilu. Nejčastější uniklé 

nebezpečné látky v obvodu seřaďovacího nádraţí byly:  

 propen, 

 toluen, 

 benzen. 
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Další nebezpečné látky, které unikly byly kyselina fosforečná, sulfonan hořečnatý, 

oxid uhličitý, butylalkohol, amoniak.  

Následující graf znázorňuje počet ekologických havárii na ţeleznici v České republice 

při přepravě nebezpečných látek třídy 2, které se staly v období let 1998 aţ 2008  s počtem 

ekologických havárií s chlorem za stejné období 10. 
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Obrázek č. 22: Graf - přehled ekologických havárii  třídy 2 - Plyny 

 

Z grafu vyplývá, ţe počet ekologických havárií nebezpečných látek třídy 2 za poslední 

dva roky klesl na minimum. Kdybychom porovnaly podle informačního systému DOK 

celkový počet ekologických havárií na ţeleznici v České republice s počtem ekologických 

havárií v silniční dopravě, vyšla by statisticky přeprava nebezpečných látek po ţeleznici 

bezpečnější. Počet ekologických havárii bylo na silnici v roce 2004 aţ 11krát více neţ na 

ţeleznici. 

Z grafu (obr. 20) zjistíme, ţe nehody, které se staly v obvodu seřaďovacího nádraţí za 

posledních 10 let jsou v celkovém součtu ročních ekologických havárii minimální. V období, 

kdy vůbec nedošlo k haváriím nebezpečné látky, jsou výsledky zanedbatelné. I kdyţ je riziko 

vzniku ekologické havárie minimální, nemělo by se podcenit. Hlavně, kdyby šlo o tak 

nebezpečnou látku jakou je chlor, která se v obvodu seřaďovacího nádraţí můţe přepravovat 

v tranzitních vozech.  
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6.2 Nebezpečná látka - Chlor 

Chlor se pouţívá hlavně v chemické výrobě anorganických i organických sloučenin a 

sterilizaci pitné vody. Látka je uvedena v seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných 

chemických látek podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 369/2005 Sb. Chlor je zařazen mezi 

zkapalněné jedovaté a ţíravé plyny třídy 2.3 (2TC). 3  

Za látky třídy 2 jsou povaţovány látky, které mají při 50 C tenzi par větší neţ 

300 kPa, nebo jsou při  20 C a tlaku 101,3 kPa zcela v plynném stavu. Patří zde plyny, směsi 

plynů i předměty obsahující tyto látky. Mezi nejčastěji se vyskytující toxické plyny, které při 

úniku negativně ovlivňují člověka i ţivotní prostředí, lze zařadit amoniak, chlor, chlorovodík 

a oxid uhelnatý 16. Látky a předměty jsou třídy 2 jsou dále rozděleny takto: 

 

Číslice 1 Stlačené plyny 

Číslice 2 Zkapalněné plyny 

Číslice 3 Zchlazené zkapalněné plyny 

Číslice 4 Pod tlakem rozpuštěné plyny 

Číslice 5 Nádoby s plyny pod tlakem  

Číslice 6 Jiné předměty obsahující plyny 

Číslice 7 Nestlačené plyny podléhající zvláštním předpisům 

Číslice 8 Vyprázdněné nádoby a vyprázdněné cisterny 

 

Podle svých nebezpečných vlastností jsou látky a předměty třídy 2 přiřazeny do 

skupin: 

A dusivé, 

O podporující hoření, 

F hořlavé, 

T jedovaté, 

TF jedovaté , hořlavé 

TC jedovaté, ţíravé, 

TO jedovaté, podporující hoření, 

TFC jedovaté, hořlavé ţíravé, 

TOC jedovaté, oxidující, ţíravé. 
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6.2.1 Základní charakteristiky chloru 

Chlor je podle zákona č.59/20006 Sb. o prevenci závaţných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky velmi nebezpečná 

látka. Chlor je nedýchatelný a jedovatý plyn, silně dráţdí ke kašli jiţ v malém mnoţství. Při 

uvolňování plynu se tvoří velké mnoţství studené mlhy a jedovaté směsi. Je 2,5krát těţší neţ 

vzduch, má vysokou kritickou teplotu, takţe se snadno zkapalňuje i bez ochlazování. Chlor je 

velmi reaktivní, slučuje se s velkým mnoţstvím prvků přímo. Reaguje při kontaktu s mnoha 

anorganickými a organickými látkami, zpravidla za uvolnění tepla. Kovy korodují více 

s vlhkým chlorem neţ se suchým. Chlor se snadno slučuje téţ s nekovy, zvláště s fosforem. 

Organické látky mohou v plynném chloru hořet. Některé hořlavé látky tvoří s chlorem 

výbušné směsi, např. vodík. Ocelové láhve s chlorem a sudy nezahřívat nad 40 C. Chlor je 

ţlutozelený plyn s ostrým zápachem, nedýchatelný a velmi jedovatý. 9 

 

Nebezpečí ohně čí výbuchu 

Látka nehoří, ale bude podporovat hoření.  Páry zkapalněného plynu jsou na počátku 

těţší neţ vzduch a šíří se při zemi.  Toto jsou silné oxydanty a budou prudce nebo explozivně 

reagovat s mnoha materiály včetně paliv.  Můţe zapálit hořlavé materiály (dřevo, papír, olej, 

oděvy, atd.).  Některé budou se vzduchem, vlhkým vzduchem a nebo vodou prudce reagovat.  

Obaly mohou vybuchovat při zahřátí.  Prasklé tlakové láhve se mohou vlivem unikajícího 

plynu chovat jako raketa 10. 

6.2.2 Bezpečnostní vzdálenosti pro počáteční izolace a ochranné akce 

Pro počáteční izolace a ochranné akce jsou navrhnuty bezpečnostní vzdálenosti:  

a) z malého obalu nebo malý únik z velkého obalů 

1. IZOLACE ve všech směrech: 30 m 

2. Ochrana osob po směru větru  ve dne 0,2 km    -  ve dne 

 v noci 1,2 km 

 

b)  velkého obalu nebo z mnoha malých obalů 

1. IZOLACE ve všech směrech: 240 m 

2. Ochrana osob po směru větru  ve dne 2,4 km    -  ve dne 

 v noci 7,4 km 
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Opatření v místě havárie 

Je třeba dbát na úplnou ochranu, tzv. mít ochranný oblek a dýchací přístroj. Následně 

zachytit, neutralizovat a likvidovat nádrţe naplněné chlorem, které jsou ohroţeny ohněm nebo 

působením tepla, chladit vodou. Přitom zabránit zvýšení tlaku v nádrţi, hlavně na co je 

potřeba dát pozor je, ţe se voda nesmí dostat do nádrţe! 

 

Dopad na životní prostředí 

Dostane-li se chlor do ţivotního prostředí kupříkladu v důsledku havárie, můţe 

bezprostředně popálit blízké rostliny, ale pak rychle zareaguje se vzdušnou vlhkostí na 

chlorovodík. 

6.2.3 Přeprava chloru 

Doprava chloru po ţeleznici se provádí v souladu se směrnici RID, kde jsou uvedeny 

podmínky přepravy pro tlakové nádoby, sudy (barely), kontejnery a cisterny. Pro přepravu 

velkého mnoţství chloru se pouţívají speciální tlakové cisternové vozy o kapacitě 50 m
3
, 

které musí být při nárazu nebo nehodě schopny pohltit energii o velikosti nejméně 800 kJ na 

kaţdém konci vozu elastickými nebo plastickými deformacemi definovaných součástí spodku 

vozu nebo pomoci podobného postupu (např. dosazením protinárazových prvků). Aby snesly 

maximální zatíţení, jsou cisterny konstrukčně dimenzovány 11. V poslední době jsou na 

cisterny montovány sluneční štíty proti působení slunečního záření. Pro přepravu látek 

s nízkým bodem varu je barevné provedení cisternového vozu přizpůsobeno tak, aby odráţelo 

v co největší míře dopadající paprsky slunečního záření. Cisternové vozy na přepravu chloru 

musí být označeny oranţovým pruhem (obr. 23). 

 

  

Obrázek č. 23: Tlakové cisterny pro přepravu chloru 
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7  Metody analýzy rizik 

V dnešní době je pro identifikaci a hodnocení rizik k dispozici velké mnoţství 

metodik, které se od sebe navzájem liší. Proto je jedním z nejdůleţitějších faktorů výběr 

vhodné metody pro kvalitní bezpečnostní studii. 

 

Volbu správné metody ovlivňuje hned několik faktorů: 

 cíl metody (druh požadovaného výsledku). Nejčastěji se jedná o vytvoření seznamu 

nebezpečných stavů, návrh úprav vedoucích ke zvýšení bezpečnosti, o seznam 

závaţných nebezpečí, o posouzení rizika. 

 informace potřebné k provedení analýzy, především jejich dostupnost. Zde jsou 

zařazeny fyzikální a chemické vlastnosti látek vyskytujících se v procesu, jejich 

technicko-bezpečností parametry, základní údaje o reakci, zkušenosti s podobným 

procesem, provozní předpisy, provozní záznamy a zkušenosti. 

 charakteristiky analyzovaného procesu, zde se jedná o sloţitost a velikost procesu, 

charakter procesu, typy procesních operací, charakter vlastního nebezpečí látky (např. 

hořlavost, výbušnost, toxicita). 

 zkušenosti s prováděním procesu. Rozsah dosavadních zkušeností s procesem, 

zkušenosti s haváriemi a řešením havarijních stavů. 7 

 

Z hlediska ţádoucího cíle hodnocení rizik se musí nejprve vyhodnotit, jestli jsou 

splněny předpoklady zvolené metodiky. Následně se musí zhodnotit datové soubory, zda mají 

vypovídající hodnoty sledovaného rizika a jestli naplňují poţadavky metodiky. Pokud budeme 

mít splněná všechna kriteria, je moţné provést výpočet. Určitě je potřeba vzít v úvahu i 

zkušenosti pracovního týmu a samozřejmě ekonomické náklady, které můţou ovlivnit  

výsledek bezpečnostní studie. 

V různých variantách je v praxi vyuţíváno velké mnoţství metod. Většinou však 

vycházejí jen z několika nejznámějších a nejuznávanějších metod, od kterých se zásadně 

neliší. Tyto nejvyuţívanější metody mají rozdílné pouţití podle velikosti a sloţitosti procesu, 

podávají různé druhy výsledků, jsou odlišně náročné na pracovní tým a čas. Některé metody 

na sebe navazují nebo se překrývají, jiné jsou nesrovnatelné 4. Nejpouţívanější metody jsou 

uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka č. 3: Nejvyužívanější metody pro bezpečnostní studie 

Český název metody Anglický název metody zkratka 

Indexové metody Relative Ranking RR 

Revize bezpečnosti Safety Review SR 

Kontrolní seznam Checklist Analysis CL 

Předběţná analýza ohroţení Preliminary Hazard Analysis PHA 

Analýza “ Co se stane, kdyţ….“ What-If Analysis WI 

“ Co se stane, kdyţ….“ /kontrolní seznam What-If / Checklist Analysis WI/CL 

Analýza nebezpečnosti a provozovatelnosti Hazard and Operability Analysis HAZOP 

Analýza příčin a následků poruch Failure Modes and Effects Analysis FMEA 

Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis FTA 

Analýza stromem událostí Event Tree Analysis ETA 

Analýza příčin a následků Cause – Consequence Analysis CCA 

Analýza lidského faktoru Human Reliability Analysis HRA 

 

Pro identifikaci a hodnocení rizik v obvodu seřaďovacího nádraţí mohou být pouţité 

následující metody.  

7.1 Analýza What if (WI) 

Tato v průmyslu často uţívaná metoda je zaloţena na brainstormingu, kdy zkušený 

tým identifikuje havarijní situace na základě kladení otázek typu: "Co se stane, kdyţ...". 

Studie se provádí formou pracovních porad, všechny otázky jsou zapisovány a tým společně 

hledá odpovědi na formulované otázky, následky odchylek a doporučuje opatření. Metoda je 

přímo závislá na zkušenosti týmu, protoţe postrádá systematičnost. U větších procesů je lepší 

celý systém rozdělit na menší subsystémy, samostatné části provozu a ty hodnotit samostatně. 

Naproti tomu výhodou metody je nízká časová náročnost, moţnost pouţití v kterékoli fázi 

ţivota zařízení. 4 

7.2 Analýza nebezpečnosti a provozovatelnosti (HAZOP) 

Metoda vyvinutá k identifikování a hodnocení nebezpečí v procesu a k identifikování 

operačních problémů. Pouţívá se nejčastěji během nebo po projektové fázi procesu, úspěšně 

je vyuţívána i na existující procesy. Interdisciplinární tým (5 - 7 lidí) vyuţívá tvořivých, 

systematických kroků k odhalování odchylek od projektu, které mohou vést k neţádoucím 
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následkům. K odhalování se vyuţívá pevně stanovených slov (tzv. klíčových slov - méně, 

více, není, a také, část, jiný, opak, časný, zpoţděný), které se kombinují s procesními 

parametry. Například klíčové slovo "Není" v kombinaci s parametrem "Tok" dává odchylku 

"Není tok". Výsledky týmové diskuse se zapisují do tabulky, kde jednotlivé sloupce 

představují příčiny, následky a ochranné prostředky pro odchylky procesu. Nevýhodou této 

metody je její vysoká náročnost na čas a pracnost. 4 

7.3 Analýza příčin a následků poruch (FMEA) 

Metoda sestavuje tabulku příčin poruch a jejich následků na systém nebo podnik. 

FMEA identifikuje jednoduché poruchy, které mohou významně přispívat k havárii, ale 

nehodí se na vyčerpávající seznam poruch. Je snadno pouţitelná při změnách a modifikacích 

procesu. Můţe být provedena jedním analytikem, ale měla by být zkontrolována jiným. 

Výsledkem je kvalitativní systematický seznam zařízení, jejich poruch a následků, s moţností 

kvantifikace. Zahrnuje i odhad nejhorších případů následků. Obvykle je dokumentována 

v tabulkové formě s doporučením pro zlepšení bezpečnosti. 4 

7.4 Analýza lidského faktoru (HRA) 

Je systematické hodnocení faktorů ovlivňujících práci operátorů, údrţby, techniků a 

jiných zaměstnanců podniku. Cílem je identifikovat potenciální lidské chyby, jejich příčiny a 

následky. Principem jsou dotazy na fyzikální charakter procesu, charakteristiku prostředí, na 

dovednosti, znalosti a schopnosti zaměstnanců. Metoda je obvykle pouţívána ve spojení s 

jinými metodami (např. FTA). Výsledky ve formě stromu chyb a úspěchů operátora jsou 

kvalitativní, ale mohou být kvantifikovány. Metodu lze snadno aplikovat na změny a 

modifikace procesu. Studii obvykle provádějí jeden nebo dva analytici obeznámení s 

technikou rozhovorů, studie mohou být pracné, vyţadují patřičné zkušenosti. 4 

7.5 Analýza stromem událostí (ETA) 

Metoda graficky vyjadřuje moţné výsledky havárie vyplývající z iniciační události. 

Výsledkem jsou havarijní sekvence, řada poruch a chyb vedoucích k havárii. Havarijní 

sekvence představují logickou kombinaci událostí, mohou být převedeny do modelu stromu 

poruch a dále kvantitativně hodnoceny. Je vhodná pro analýzu komplexního procesu, který 

má několik druhů bezpečnostních systémů. 4 
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8 Posouzení rizika na seřaďovacím nádraží analýzou (FMEA)  

Cílem práce je zmapovat přepravu nebezpečných látek a předmětu na seřaďovacím 

nádraţí a vytvořit scénáře moţných nehod pomoci analýzy FMEA. Následně vybrat nejhorší 

variantu havárie podle největšího rizikového prioritního čísla, která z analýzy vyjde a pomocí 

programu ALOHA namodelovat.  

Analýza moţností poruch a jejich následků (FMEA) hodnotí moţné poruchy zařízení a 

jejich vlivy na technologický proces, k nimiţ můţe dojít na různých úrovních - v systému, 

subsystému nebo v jeho komponentách. 

Pouţívá se k identifikaci moţností druhu poruch jednotlivých zařízení a systémů. 

Můţe být rozšířena o četnost výskytu poruch, nebo o jejich pravděpodobnost. FMEA je 

jedním z prvních systematických postupů pro analýzu poruch, vyuţívá se od 50 let. Jejím 

principem je zkoumání kaţdé komponenty systému a zodpovězení následujících otázek: 

 

 jak se můţe komponenta poškodit, 

 co se můţe stát, kdyţ se komponenta poškodí. 

 

Závěrečným krokem při této analýze je studium kritičnosti poruch, přičemţ se vybírají 

ty případy poruch, které jsou nejzávaţnější. 7 

Při tvorbě analýzy FMEA bylo sestaveno 12 scénářů, které se mohou v prostoru 

seřaďovacího nádraţí stát. 

 

 

Obrázek č. 24: Situace po opadnutí vody 10. července 1997 - OL přednádraží 

 



 

Tabulka č. 4: Analýza příčin a následku 

 

Význam (dopad)  Pravděpodobnost výskytu problému Pravděpodobnost odhalení 

sotva postřehnutelný = 1 nepravděpodobné = 1 vysoká = 1 

bezvýznamný = 2 ÷ 3 velmi malá = 2 ÷ 3 mírná = 2 ÷ 5 

středně významný = 4 ÷ 6 malá = 4 ÷ 6 malá = 6 ÷ 8 

závaţný = 7 ÷ 8 mírná = 7 ÷ 8 velmi malá =  9 

mimořádně závaţný = 9 ÷ 10 vysoká = 9 ÷ 10 nepravděpodobné = 10 

Identifikace procesu: UŢST OSTRAVA hl. n. - Spádoviště 

Prvek projektu Projev poruchy Následek poruchy Příčina poruchy 

Současný stav 

Doporučené 

opatření Kontrolní opatření 

v
ý
zn

am
 

v
ý
sk

y
t 

O
d
h
al

en
í 

R
P

N
 

Špatný 

technický stav 

DV 

Vykolejení DV 
Přerušení práce 

spádoviště 
Poškození DV 

Údrţba a pravidelné 

revize DV 
5 2 2 20 

Nehodový 

vlak 

Špatný 

technický stav 

kolejiště 

Vykolejení DV 

Přerušení práce 

spádoviště, hmotná 

škoda 

Kolejového svršku 

Pravidelná údrţba a 

revize kolejové 

svršku a spodku 

5 2 2 20 
Nehodový 

vlak 

Selhání 

zabezpečovacího 

zařízení 

Vykolejení, 

střetnutí DV 

Přerušení práce 

spádoviště 
Špatná obsluha ZZ 

Pravidelná školení 

obsluhy ZZ 
5 2 1 10 

Nehodový 

vlak 

Kolejové brzdy 
Střetnutí DV 

(doběhnutí, náraz) 

Přerušení práce 

spádoviště, 

poškození DV 

Špatná obsluha 

kolejové brzdy 

Pravidelná školení 

obsluhy KB 
8 2 1 16 

Nehodový 

vlak 
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Tabulka č. 5: Analýza příčin a následku 

Identifikace procesu: UŢST OSTRAVA hl. n. - Spádoviště 

Prvek projektu Projev poruchy Následek poruchy Příčina poruchy 

Současný stav 

Doporučené 

opatření Kontrolní opatření 

v
ý
zn

am
 

v
ý
sk

y
t 

O
d
h
al

en
í 

R
P

N
 

Technická 

závada 

lokomotivy 

Zastavení 

vlakotvorby 

Přerušení provozu, 

hmotná škoda 

Porucha vlaku 

(mechanická, 

elektrická) 

Průběţná údrţba a 

revize lokomotivy 
2 3 3 27 

Náhradní 

lokomotiva 

Sráţka DV 
Poškození DV, 

kolejového svršku 

Přerušení provozu, 

hmotná škoda 

Chyba lidského 

činitele, mimořádná 

technická porucha 

Kontrola polohy 

vlaku 
3 4 3 36 

Nehodový 

vlak 

Najetí 

lokomotivy do 

DV 

Poškození DV, 

kolejového svršku 

Přerušení provozu, 

hmotná škoda 

Chyba lidského 

činitele, technická  

porucha 

Kontrola polohy 

vlaku 
3 4 3 36 

Nehodový 

vlak 

Únik 

nebezpečných 

látek bez 

nehody 

Znečištění 

kolejového 

svršku, ŢP 

Přerušení provozu na 

spádovišti, vytvoření 

výbušné koncentrace 

Netěsnost ventilů, 

mechanické 

poškození cisteren 

Průběţná údrţba  a 

revize DV 
4 7 4 112 

Zásah hasičů, 

dekontaminace 

 

Význam (dopad)  Pravděpodobnost výskytu problému Pravděpodobnost odhalení 

sotva postřehnutelný = 1 nepravděpodobné = 1 vysoká = 1 

bezvýznamný = 2 ÷ 3 velmi malá = 2 ÷ 3 mírná = 2 ÷ 5 

středně významný = 4 ÷ 6 malá = 4 ÷ 6 malá = 6 ÷ 8 

závaţný = 7 ÷ 8 mírná = 7 ÷ 8 velmi malá =  9 

mimořádně závaţný = 9 ÷ 10 vysoká = 9 ÷ 10 nepravděpodobné = 10 
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Tabulka č. 6: Analýza příčin a následku 

Identifikace procesu: UŢST OSTRAVA hl. n. - Spádoviště 

Prvek projektu Projev poruchy Následek poruchy Příčina poruchy 

Současný stav 

Doporučené 

opatření Kontrolní opatření 

v
ý
zn

am
 

v
ý
sk

y
t 

O
d
h
al

en
í 

R
P

N
 

Únik hořlavé 

kapaliny 

Střetnutí DV 

s následným 

únikem látky 

Vytvoření hořlavé 

kaluţe (nebezpečí 

poţáru) 

Poškození DV při 

nehodě 

Údrţba a pravidelné 

revize DV 
7 4 4 112 

Zásah HZS 

dekontaminace 

Únik 

hořlavého 

plynu 

Střetnutí DV 

s následným 

únikem látky 

Vytvoření výbušné 

atmosféry(nebezpečí 

poţáru / výbuchu) 

Poškození DV při 

nehodě 

Údrţba a pravidelné 

revize DV 
7 4 4 112 

Zásah HZS 

dekontaminace 

Únik 

toxického 

plynu 

Střetnutí DV 

s následným 

únikem látky 

Vytvoření toxické 

kaluţe (znečištění ŢP) 

Poškození DV při 

nehodě 

Údrţba a pravidelné 

revize DV 
8 4 4 128 

Zásah HZS 

dekontaminace 

Únik toxické 

kapaliny 

Střetnutí DV 

s následným 

únikem látky 

Vytvoření toxické 

koncentrace  

(ohroţení osob) 

Poškození DV při 

nehodě 

Údrţba a pravidelné 

revize DV 
7 4 4 112 

Zásah HZS 

dekontaminace 

 

Význam (dopad)  Pravděpodobnost výskytu problému Pravděpodobnost odhalení 

sotva postřehnutelný = 1 nepravděpodobné = 1 vysoká = 1 

bezvýznamný = 2 ÷ 3 velmi malá = 2 ÷ 3 mírná = 2 ÷ 5 

středně významný = 4 ÷ 6 malá = 4 ÷ 6 malá = 6 ÷ 8 

závaţný = 7 ÷ 8 mírná = 7 ÷ 8 velmi malá =  9 

mimořádně závaţný = 9 ÷ 10 vysoká = 9 ÷ 10 nepravděpodobné = 10 

 



 

Metodou (FMEA) byly zjištěny nejčastější příčiny poruch, které mohou způsobit 

nehodu v obvodu seřaďovacího nádraţí. Například poškození v kolejišti, způsobené: 

 nedodrţení geometrických parametru koleje, 

 lom kolejnice, 

 kolejové upevňovadla, 

 technický stav kolejového svršku. 

 

Další moţné vlivy, které mohou způsobit nehodu v obvodu stanice jsou: 

 chyba lidského činitele, 

 skrytá závada materiálu, 

 zastaralost materiálu, 

 konstrukční vada, 

 přírodní vlivy. 

 

Z výsledných největších rizikových prioritních čísel RPN, u kterých lze i přes sice 

nízkou pravděpodobnost předpokládat největší ztráty na lidských ţivotech, majetku nebo 

poškození ţivotního prostředí, byly vybrány následující scénáře: 

 únik nebezpečných látek bez nehody, 

 únik hořlavé kapaliny, 

 únik hořlavého plynu, 

 únik toxického plynu, 

 únik toxické kapaliny. 

 

Nejpravděpodobnější ze scénářů je únik nebezpečné látky bez nehody, protoţe k němu 

uţ několikrát v minulosti na seřaďovacím nádraţí došlo. Nelze však ani podceňovat únik 

nebezpečných látek, ke kterému můţe dojit při sráţce dráţních vozidel na seřaďovacím 

nádraţí. Proto pro modelování následku nehody ţelezniční cisterny v programu ALOHA jsem 

si vybral chlor, který se v obvodu seřaďovací nádraţí přepravuje v tranzitních vozech. 
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9 Modelování následku nehody žel. cisterny přepravující chlor 

V dnešní době je mnoho nástrojů, kterými můţeme modelovat následky neţádoucích 

mimořádných událostí. Širokou paletu modulů pro modelování těchto událostí nabízí program 

ALOHA [1]. Na základě stanovených rizikových prioritních čísel RPN z analýzy příčin a 

následku FMEA, u kterých lze i přes sice nízkou pravděpodobnost předpokládat největší 

ztráty na lidských ţivotech, majetku nebo poškození ţivotního prostředí, byly vybrány 

následující scénáře: 

 únik nebezpečných látek bez nehody, 

 únik hořlavé kapaliny, 

 únik hořlavého plynu, 

 únik toxického plynu, 

 únik toxické kapaliny. 

 

 Podle největší pravděpodobnosti a největšího rizikového prioritního čísla jsem pro 

další analýzu pomocí programu ALOHA vybral: 

 únik toxického plynu bez nehody (netěsnost ventilu), 

 únik toxického plynu při nehodě (sráţka dráţního vozidla). 

 

Únik toxického plynu bez nehody a při nehodě budu modelovat pro chlor. Abych mohl 

výsledné grafy namodelované v programu ALOHA mezi sebou porovnat, budou hodnoty 

klimatických podmínek, mnoţství přepravované látky stejné. Rozdíl bude ve zvoleném 

způsobu úniku nebezpečné látky z ţelezniční cisterny. Při pouţití programu ALOHA je 

nejprve nutné zadat lokalizaci místa havárie a charakter okolní krajiny. Volím městskou 

zástavbu, protoţe se jedná o městský obvod Ostrava - Mariánské Hory, ve kterém se 

seřaďovací nádraţí nachází; nadmořská výška činí 260 m n. m. Dále je potřeba pro výpočet 

následků znát aktuální meteorologickou situaci v místě havárie. Na základě dostupných 

zdrojů i informací získaných z Městského úřadu zde převládají západní aţ severozápadní 

směry větru a vlhkost vzduchu je 50 %. Proto volím následující meteorologická data: 

 vítr severozápadní o síle 3 m/s (měřeno ve 3 m nad zemí),  

 obloha je z 50 % pokryta oblačností,  

 teplota vzduchu v době havárie 15 °C,  

 třída stability počasí D, bez inverze,  
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9.1 Únik toxického plynu bez nehody (netěsnost ventilu) 

Z netěsněného ventilu ţelezniční cisterny přepravující chlor na seřaďovacím nádraţí 

dojde k úniku nebezpečné látky. Ventil se nachází ve spodní částí pláště cisterny a z ventilu 

začne ihned unikat kapalný CHLOR, je tlakem zkapalněný plyn mající stejnou teplotu, jako je 

teplota okolního vzduchu (cisterna není vybavena chladicím zařízením) o celkovém mnoţství 

55 tun, který ihned při styku s okolním prostředím mění skupenství z kapalného na plynné. 

Výsledkem modelování je textový a grafický výstup uvedený v příloze č. 6. Grafický výstup 

znázorňuje oblast, kterou by unikající chlor zasáhl. 

 

 

Obrázek č. 25: Zasažena oblast při úniku chloru z netěsného ventilu 

 

9.2 Únik toxického plynu při nehodě (srážka drážního vozidla) 

K poškození ţelezniční cisterny přepravující chlor na seřaďovacím nádraţí dojde 

najetím dráţního vozidla při špatné manipulaci. Následně dojde k porušení pláště cisterny a 

vytvoření díry o uvaţovaném profilu cca 20 x 5 cm nacházející se v 1/4 výšky pláště cisterny 

začne ihned unikat kapalný CHLOR je tlakem zkapalněný plyn mající stejnou teplotu, jako je 

teplota okolního vzduchu (cisterna není vybavena chladicím zařízením) o celkovém mnoţství 
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55 tun, který ihned při styku s okolním prostředím mění skupenství z kapalného na plynné. 

Výsledkem modelování je textový a grafický výstup uvedený v příloze č. 6. Grafický výstup 

znázorňuje oblast, kterou by unikající chlor zasáhl. 

 

 

Obrázek č. 26: Zasažena oblast při úniku chloru z poškozeného pláště cisterny 

 

V grafickém výstupu jsou zobrazeny jednotlivé zóny ohraničené příslušnou hodnotou 

koncentrace nebezpečné látky. 

Červená zóna - koncentrace nebezpečné látky ve vzduchu (vyjádřená v ppm nebo v 

mg/m
3
), nad kterou se předpokládá, ţe běţná populace, včetně vnímavých jedinců, můţe 

zakusit zdravotní účinky ohroţující ţivot nebo můţe dojít k smrti. 

Oranţová zóna - koncentraci nebezpečné látky ve vzduchu (vyjádřená v ppm nebo v 

mg/m
3
), nad kterou se předpokládá, ţe běţná populace, včetně vnímavých jedinců, můţe 

zakusit nevratné nebo jiné váţné, dlouhotrvající nepříznivé zdravotní účinky nebo můţe dojít 

k zhoršené schopnosti úniku [1]. 

Pro porovnání smrtelná zóna při netěsnosti ventilu je v rozsahu 543 m a při nehodě a 

poškození pláště cisterny je smrtelná zóna v rozsahu 1,6 km. 
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10 Porovnání úniku nebezpečné látky s havarijním plánem MSK 

Pro mimořádné události vytypované na základě analýzy vzniku mimořádných událostí 

jsou zpracovány „karty mimořádných událostí“, které jsou součástí havarijního plánu 

moravskoslezského kraje a podávají základní informace o vzniku, ohroţení, opatřeních, 

zainteresovaných silách a prostředcích (sloţkách IZS). Karta mimořádných událostí 

s pořadovým číslem 10 je zpracována pro havárií v ţelezniční dopravě s únikem nebezpečné 

látky. Podle karty mimořádných událostí je i jedním z kritických míst ţelezniční uzel Ostrava 

hlavní nádraţí, který se bere jako celek podle (obr. 4). Kartu mimořádných události, která 

byla zpracována pro havárii s nebezpečnou látkou, porovnám s havárií na seřaďovacím 

nádraţí Ostrava Pravé a Levé, kterou jsem namodeloval v programu ALOHA. Kdyţ 

porovnám scénáře moţných havárií z analýzy FMEA s pravděpodobnosti výskytu uvedenou 

v kartě, jsou si havárie hodně podobné. Rozdíl je pouze v tom, ţe v analýze příčin a následku 

FMEA jsou moţné havárie rozvedeny do konkrétních situací. Pravděpodobnost výskytu 

v kartě mimořádných událostí poukazuje na havárii vagónů s nebezpečnou látkou na ţeleznici 

při nesprávné manipulaci s vozy nebo při porušení bezpečnostních předpisů. Karta 

mimořádných událostí však neřeší, co špatnou manipulací můţe způsobit. Manipulaci můţe 

způsobit například selhání lidského faktoru nebo technická závada (netěsnost ventilu). 

Ohroţení obyvatelstva při úniku nebezpečné látky z ţelezniční cisterny, je závislé na 

charakteru uniklé nebezpečné látky, směru větru a jeho rychlosti. Pokud by se chlor dostal při 

úniku ve velkém mnoţství do ovzduší, tak jako tomu bylo při modelování v programu 

ALOHA, kdy směr větru byl na sever mohlo by dojít k usmrcení obyvatelstva v okrajových 

částí obvodu Mariánských Hor a Moravské Ostravy, protoţe se nacházejí ve smrtelné zóně. 

 

Předpokládané škody při úniku chloru v obvodu seřaďovacího  nádraží: 

 poškození dráţních vozidel, 

 škody z výluky dopravy na tratích, 

 škody na ţivotním prostředí. 

 

Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí: 

 přerušení dopravy na ţelezniční trati Ostrava hlavní nádraţí – Ostrava Svinov, 

 přerušení dopravy na silničních komunikacích Marianskohorská a Švermova, 

 únik otravných látek do ovzduší, evakuace obyvatelstva z červené zóny.  
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Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací: 

 Uzavřít místo havárie a identifikovat látku. Vyloučit zápalné zdroje a připravit 

hasební prostředky na případný poţární zásah. 

 Provést třídění osob: mrtví, zranění, vyproštění a transport zraněných osob, příprava 

hasebních látek, odklízení trosek, oprava ţelezničního svršku, obnovení dopravy,  

provedení dekontaminace (asanace) při komplikovaných haváriích pouţití systému 

IZS, organizace záchranné sluţby, účast provozovatelů dopravních mechanismů, 

vyprošťovací a odklizovací práce.                   

 Zastavení úniku  chloru, zabránit dalšímu rozšiřování látky, zachránit postiţené. 

Následně zachytit, neutralizovat a likvidovat nádrţe naplněné chlorem. 

 Nařídit evakuaci ohroţených osob v rozsahu 2,5 km. 

 Je třeba dbát na úplnou ochranu, tzv. mít ochranný oblek a dýchací přístroj. 

 

Další opatření na snížení rizika: 

 chladit cisterny, odstranit neporušené nádoby, 

 nehasit plamen, dokud není zabráněno úniku  látky, sníţit odpar rozlité látky, 

 zabránit styku chloru s jinými látkami (další reakce, vznícení), měřit a spolupracovat 

s odborníky, 

 včas oznámit moţné šíření nebezpečných látek či zplodin hoření na obydlené části 

okolí, 

 zajistit základní bezpečnostní opatření pro vlastní zásah, 

 do doby zjištění látky volit nejvyšší stupeň ochrany, 

 předání místa havárie majiteli (uţivateli). 

 

Předpokládané množství sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce: 

 HZS MSK (ÚO HZS MSK), 

 HZS ČD, 

 Jednotky sboru dobrovolných hasičů, 

 Policie ČR, 

 Městská Policie Mariánské Hory a moravská Ostrava , 

 Zdravotní záchranná sluţba, 

 Krajská hygienická stanice a Krajské oddělení státní veterinární správy. 
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10.1 Preventivní opatření 

Aby docházelo co k nejmenšímu počtu nehod a havárii, při níţ by došlo k úniku 

nebezpečných látek z ţelezničních cisteren na seřaďovacím nádraţí v Ostravě, je nutné 

dodrţovat následující opatření: 

 

 rozloţení rovnoměrně dopravy po celém seřaďovacím nádraţí, 

 zkvalitnit kolejový svršek a spodek ţelezničních tratí, 

 zkvalitnit technický stav dráţních vozidel (ţelezničních vagónů a lokomotiv), 

 pravidelně provádět revize a prohlídky cisternových vozů, 

 dodrţovat stanovené dráţní předpisy, 

 ekonomickými opatřeními dosáhnout ekologizace dopravy, tzn. dotovat ze státního 

rozpočtu technicky vhodnějšími systémy, 

 připravovat a organizovat záchrannou sluţbu a další instituce pro zásah při 

hromadných dopravních haváriích (lékařská pomoc, vyprošťovací mechanismy), 

pojištění, 

 jednou ročně provádět cvičení, při nichţ dojde k simulovanému úniku nebezpečné 

látky. 

 

Svými interními předpisy České dráhy, ale také ČD Cargo, a.s. mají stanovený způsob 

zacházení s vozy na spádovišti, které často technickým omezením nebo přepravovaným 

nákladem zakazují posunovat na spádovišti. Nesmějí projet svaţným pahrbkem. Předchází 

tím škody na dráţních vozech a svaţném pahrbku. Přímo na podélníku ţelezničního vozu je 

označení, které zakazuje vjetí takového vozů na sváţný pahrbek. Manipulace s těmito vozy 

v obvodu stanice dochází pomocí posunu lokomotivy. Vlastnosti takového přepravovaného 

nákladu při nedodrţení předpisu mohou způsobit nehodu nebo ekologickou havárii. 

Kdyţ jsem měl moţnost do této problematiky více nahlédnout, zjistil jsem, ţe 

ţelezniční společnost na případné nehody, při nichţ by došlo k úniku nebezpečné látky je 

dostatečně připravena.  
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11 Závěr 

Do dnešního dne se na seřaďovacím nádraţí v Ostravě nestala závaţnější nehoda 

dráţních vozidel, při které by došlo k poškození přepravovaného nákladu s nebezpečnou 

látkou a k následnému úniku nebezpečné látky do okolí. Nehoda ţelezniční cisterny 

přepravující chlor namodelovaná v programu ALOHA měla poukázat na situaci, která by 

nastala při podobné nehodě. Je potřeba zmínit, ţe je namodelovaná konkrétní situace s přesně 

danými parametry v danou chvíli. Stačí ale jen změnit parametry počasí a výsledek má zcela 

jiné hodnoty. Čas od času se stane na spádovišti nehoda, při které dojde k vykolejení nebo 

najetí a následnému střetnutí dráţních vozidel. Doposud byly škody jen hmotné. Nebyly tím 

ohroţeny lidské ţivoty. Co ale ohroţuje lidské ţivoty a okolní prostředí je únik nebezpečných 

látek z kotlových vozů, kterému dochází nejen na seřaďovacím nádraţí, ale i jinde na 

ţeleznici. Aby k těmto událostem nedocházelo, je potřeba provádět v časné kontroly a revize 

kotlových vozů, které jsou přistavovány do opraven kolejových vozidel.  

Na ţeleznici se přepravuje větší mnoţství nebezpečných látek současně, coţ v případě 

havárie nebo úniku nebezpečné látky můţe mít daleko horší dopad na obyvatelstvo a ţivotní 

prostředí neţ u silniční dopravy. Naštěstí ţelezniční doprava je statisticky bezpečnější neţ 

silniční, čímţ se eliminuje nebezpečí nehody. Nelze se však jenom spoléhat na statistiky. 

Předloţená práce představuje screeningové studie hodnocení rizik přepravy nebezpečných 

látek v obvodu seřaďovacího nádraţí. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu přepravovaných 

nebezpečných látek v Evropské unii, by bylo vhodné se touto problematikou dále zabývat. 

Proto je potřeba z aktualizovat Bezpečnostní plán provozního pracoviště Ostrava hlavní 

nádraţí, aby svým obsahem splňoval všechny kriteria, která jsou stanovena pro tento 

dokument. Aktualizace a vytvoření nového Bezpečnostního plánu provozního pracoviště 

Ostrava hlavní nádraţí je vhodným tématem pro navazující diplomovou práci. 

Pokud se budou dodrţovat všechny bezpečnostní předpisy a bezpečnostní opatření, 

nemělo by dojít na seřaďovacím nádraţí k nehodě, při niţ by došlo k úniku takové 

nebezpečné látky jako je chlor.  
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12 Seznam použitých zkratek 

 

ČD  České dráhy 

ČSD  Československé dráhy 

DKV  Depo kolejových vozidel 

DV  Dráţní vozidlo 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

KB  Kolejová brzda 

MCHZ  Moravské chemické závody 

MSK  Moravskoslezský kraj 

OKD  Ostravskokarvinské doly 

OL  Ostrava Levé 

OMH  Ostrava Mariánské Hory 

OOS  Ostravské opravny a strojírny 

OP  Ostrava Pravé 

ÖBB  Rakouské ţeleznice   

PJ   Provozní jednotka 

SOKV  Středisko opravy kolejových vozidel 

RID  Řád pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečných věcí 

UN kód Identifikační číslo nebezpečné látky 

ZZ  Zabezpečovací zařízení 

ŢOS  Ţelezniční opravny a strojírny 

ŢP  Ţivotní prostředí 

ŢST  Ţelezniční stanice 
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Příloha č. 3 

Cisternový vůz pro přepravu hořlavých kapalných látek 

Nádrž: (červeně) 

1. Dno nádrţe, 

2. Lub nádrţe. 

3. Zesílení pláště nádrţe (většinou u nádrţí s objemem nad 80 m
3
, zároveň jsou nádrţe 

sespádovány ke středu vozu). 

4. Sedlo nádrţe. 

5. Dóm nádrţe s víkem uchyceným čtyřbodově (Js 500, pro plnění a pro vnitřní 

prohlídky). 

6. Výrobní štítek nádrţe z nerezavějícího kovu, na kterém musí být vyraţeny nebo jiným 

způsobem umístěny údaje (je umístěn na konzole většinou na dnu nádoby) dle 

pododdílu 6.8.2.5 RID. 

7. Vyprazdňovací zařízení - ovládání středové výpusti s ukazatelem polohy – 

zavřeno/otevřeno (Js 100 nebo 125), s potrubím, koncovými armaturami (Js 150 nebo 

100) a převlečnými maticemi. Odvod plynné fáze propojen ovládáním hlavní výpustí. 

8. Odvzdušňovací - zavzdušňovací ventil plynné fáze. 

9.  Přetlakový a podtlakový ventil. 

10. Zemnící kolík (šroub). 

 

Cisternový vůz pro přepravu hořlavých kapalných látek 



 

Značení a nápisy: (zeleně) 

11. Značka pro zemnicí místo. 

12. Datum (měsíc, rok) příští zkoušky nádrţe podle odstavce 6.8.2.5.2 RID, předpisu RIV 

a Zákona Č. 266/1994 Sb. 12.a Kód cisterny podle odstavce 4.3.4.1.1 RID. 12.b Pro 

látky jiné neţ podle odstavce 4.3.4.1.3 RID alfanumerické kódy všech příslušných 

zvláštních ustanovení TC a TE podle oddílu 6.8.4 RID. 

13. Datum (měsíc, rok) provedené revize spodku vozu. Délka platnosti dána udrţovacím 

řádem ČD a Zákonem Č. 266/1994 Sb. 

14. Oranţové označení dle oddílu 5.3.2 RID, které se skládá ze dvou číslic (v horní části 

je identifikační číslo nebezpečnosti, v dolní části UN číslo).  

15. Zátěţová tabulka (nápis povolené loţné hmotnosti).  

16. Velká bezpečnostní značka, příp. bezpečnostní značka pro posun a další označení. 

Jednotlivé vzory jsou uvedeny tomto průvodci. 

17. Jméno vlastníka nebo provozovatele dle pododdílu 6.8.2.5 RID. 

18. Značka pro loţný prostor s vyznačením objemu (v m
3
, hektolitrech nebo litrech). 

19. Vlastní hmotnost vozu v horní části tabulky a brzdící váha ruční brzdy obsluhované 

z plošiny v dolní části. 

20. Identifikace interoperability. 

21. Identifikace země, v níţ je nákladní vůz registrován. 

22. Provozní charakteristiky vozu (identifikace základních technických parametrů 5. - 8. 

pozice, číslo nákladního vozu v konstrukční řadě 9. - 11. pozice, kontrolní číslice 12. 

pozice). 

23. Oficiální pojmenování pro přepravu povolených látek dle pododdílu 6.8.2.5 RID. 

24. Schránka na vozové nálepky. 

 

Spodek vozu: (modře) 

25. Zvedací místo (dílenské opravy). 

26. Přestavovač brzdy (osobní/nákladní). 

27. Přestavovač brzdy (prázdný/loţený) - u novějších typů je samočinné přestavování 

podle zatíţení (přestavovač není) 

28. Vypínání brzdy (brzda vypnuta/zapnuta). 

29. Pojezd vozu (u vozů po roce výroby 1983, většinou modifikace Y25). 

30. Taţný hák pro manipulaci s vozem lanem. 

 



 

Příloha č. 4 

Cisternový vůz pro přepravu vybraných plynů 

Nádrž: (červeně) 

1. Dno nádrţe. 

2. Lub nádrţe. 

3. Sedlo nádrţe. 

4. Protisluneční clona u cisternových vozů na zkapalněné plyny. 

5. Průlez nádoby (pro umoţnění vnitřní prohlídky) podle odstavce 6.8.2.2.4 RID. 

6. Výrobní štítek nádrţe z nerezavějícího kovu (je umístěn na konzole většinou na dně 

nádoby), na kterém musí být vyraţeny nebo jiným podobným způsobem umístěny 

údaje dle odstavce 6.8.2.5.1 RID. 

7. Plnicí a vyprazdňovací zařízení - tekutá fáze - středový uzávěr s potrubím a se 

zaslepovacími přírubami (Js 80). 

8. Plnicí a vyprazdňovací zařízení - plynná fáze - středový uzávěr s potrubím a se 

zaslepovacími přírubami (Js 50). 

9. Zemnicí kolík (šroub). 

 

 

 

Cisternový vůz pro přepravu vybraných plynů 



 

 

Označeni a nápisy: (zeleně) 

10. Značka pro zemnící místo. 

11. Souvislý oranţový pruh 30 cm široký na nádobě pro plyny zkapalněné, hluboce 

zchlazené zkapalněné nebo rozpuštěné (viz ustanovení o umisťování velkých 

bezpečnostních značek a označení). 

12. Datum (měsíc, rok) příští zkoušky nádrţe podle odstavce 6.8.2.5.2 RID, předpisu RIV 

a Zákona č.266/1994 Sb. 12.a Kód cisterny podle pododdílu 4.3.3.1 RID.  

13. Datum (měsíc, rok) provedené revize spodku vozu. Délka platnosti dána udrţovacím 

řádem ČD a Zákonem č. 266/1994 Sb. 

14. Oranţové označení dle oddílu 5.3.2 RID, které se skládá ze dvou číslic (v horní části 

je identifikační číslo nebezpečnosti, v dolní části UN číslo).  

15. Zátěţová tabulka (nápis povolené loţné hmotnosti).  

16. Velká bezpečnostní značka, příp. bezpečnostní značka pro posun a další označení 

(jednotlivé vzory jsou uvedeny v tomto průvodci). 

17. Jméno vlastníka nebo provozovatele dle pododdílu 6.8.2.5 RID. 

18. Značka pro loţný prostor s vyznačením objemu (v m
3
, hektolitrech nebo litrech). 

19. Vlastní hmotnost vozu v horní části tabulky a brzdící váha ruční brzdy obsluhované z 

plošiny v dolní části. 

20. Identifikace interoperability 

21. Identifikace země, v níţ je nákladní vůz registrován 

22. Provozní charakteristiky vozu (identifikace základních technických parametrů 5. - 8. 

pozice, číslo nákladního vozu v konstrukční řadě 9. - 11. pozice, kontrolní číslice 12. 

pozice). 

23. Oficiální pojmenování pro přepravu povolených látek dle pododdílu 6.8.2.5 RID. 

24. Schránka na vozové nálepky. 

Spodek vozu: (modře) 

25. Zvedací místo (dílenské opravy). 

26. Přestavovač brzdy (osobní/nákladní). 

27. Přestavovač brzdy (prázdný/loţený) - u novějších typů je samočinné přestavování 

podle zatíţení 

28. Vypínání brzdy (brzda vypnuta/zapnuta). 

29. Pojezd vozu (u vozů po roce výroby 1983, většinou modifikace Y25). 

30. Taţný hák pro manipulaci s vozem lanem. 



 

Příloha č.5 

Ekologické havárie - Ostrava pravé nádraží 

Evidenční 
číslo 

Datum Majitel uživatel 
Typ 

havárie 
UN 

číslo 
Název látky Třída 

S98059B  28.2.1998   Únik látek 1223 terpentýnové 
náhrady 

3  

199802116  18.6.1998 České dráhy 
s.o. 

České dráhy 
s.o. 

Únik látek 1294 TOLUEN 3  

S00162B  10.6.2000   Únik látek 1294 TOLUEN 3  

200004315  9.9.2000 České dráhy 
s.o. 

České dráhy 
s.o. 

Únik látek  bílé víno  

200005480  30.11.2000 České dráhy 
s.o. 

České dráhy 
s.o. 

Únik látek 1294 TOLUEN 3  

200103097  27.7.2001 České dráhy 
s.o. 

Chemopetrol 
a.s. Litvínov 

Únik látek 1114 BENZEN 3  

S03092A  2.4.2003 PKP AO LIFOSA 
Polsko 

Únik látek 1805 KYSELINA 
FOSFOREČNÁ 

8  

S03114C  24.4.2003 DOP UZV 
Praha 

Biocel Paskov Únik látek  sulfonan 
hořečnatý 

 

200302043b  17.5.2003 ČD s.o. ČD s.o. Dopravní 
nehoda 

1114 BENZEN 3  

200502092c  4.5.2005 ŽSR  Požár s 

účastí 
jednotky 

1077 propen 2.1  

S0714A  14.1.2007 ČD a.s. 
Beze škod 

Litvínov Únik látek    

S0744A  13.2.2007 DB Biotech 
Paskov 

Únik látek  sulfidový výluh  

S0748C  17.2.2007 OPT OLC Deza 

a.s.Valašské 
Meziříčí 

Únik látek 1294 TOLUEN 3  



 

Ekologické havárie - Ostrava levé nádraží 

Evidenční 
číslo 

Datum Majitel uživatel 
Typ 

havárie 
UN 

číslo 
Název látky Třída 

199803961 10.10.1998 České dráhy 
s.o. 

České dráhy 
s.o. 

Únik látek 3257 ASFALT 9  

200001068  23.3.2000 České dráhy 

s.o. 

České dráhy 

s.o. 

Únik látek 1965 PROPAN-BUTAN 2.1  

200001602  26.4.2000 České dráhy 
s.o. 

České dráhy 
s.o. 

Únik látek 1824 louh sodný 8  

200001897  15.5.2000 České dráhy 
s.o. 

České dráhy 
s.o. 

Únik látek 3082 ethylhexanol 9  

200003110  20.7.2000 České dráhy 
s.o. 

České dráhy 
s.o. 

Únik látek 1013 OXID UHLIČITÝ  2.2  

S03037A  6.2.2003 SNCF Chemtrans 
logistic - 
Polsko 

Únik látek 1268 ROPNÉ 
PRODUKTY 

3  

S03235A  23.8.2003 ČD Třinecké 
železárny a.s. 

Únik látek 1999 dehet 3  

200505369  9.10.2005 PKP ČD a.s. Čerpání 
vody 

1120 BUTYLALKOHOL 3  

S0748A  17.2.2007 OPT OLC VFS Trading 

s.r.o. Žďár 
nad Sázavou 

Únik látek 2067 DAM-KAPALNÉ 

DUSIKATÉ 
HNOJIVO 

S0748A  

S0792A  2.4.2007 ŽSR PKP Únik látek 1294 TOLUEN S0792A  

 

 

 

Ekologické havárie - Ostrava Mariánské Hory 

Evidenční 

číslo 
Datum Majitel uživatel 

Typ 

havárie 

UN 

číslo 
Název látky Třída 

S01311B  7.11.2001 ČD Nová Huť 
Ostrava 

Únik látek 1114 BENZEN 3 

S05226C  14.8.2005 ÖBB ÖBB Únik látek  FENOLFORMALDEHYD  

S05287A  14.10.2005 ŽSR Borsod Chem 

MCHZ s.r.o. 
Ostrava 

Únik látek 1005 AMONIAK 2.3 

S06323B  19.11.2006 ČD ČD Únik látek    

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 6  

Textový a grafický výstup  z programu ALOHA 

 

a) únik toxického plynu bez nehody (netěsnost ventilu) 

SITE DATA: 

   Location: OSTRAVA, ČESKA REPUBLIKA 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.63 (unsheltered single storied) 

   Time: April 18, 2008  0118 hours ST (user specified) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: CHLORINE                Molecular Weight: 70.91 g/mol 

   AEGL-1(60 min): 0.5 ppm   AEGL-2(60 min): 2 ppm   AEGL-3(60 min): 20 ppm 

   IDLH: 10 ppm 

   Ambient Boiling Point: -34.7° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 3 meters/second from W at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 0 tenths 

   Air Temperature: 15° C                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Leak from short pipe or valve in horizontal cylindrical tank  

   Non-flammable chemical is escaping from tank 

   Tank Diameter: 2.2 meters              Tank Length: 12.1 meters 

   Tank Volume: 46.0 cubic meters 

   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 15° C 

   Chemical Mass in Tank: 55 tons         Tank is 76% full 

   Circular Opening Diameter: 5 centimeters 

   Opening is 0.15 meters from tank bottom 

   Release Duration: 53 minutes 



 

   Max Average Sustained Release Rate: 1,020 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 48,565 kilograms 

   Note: The chemical escaped as a mixture of gas and aerosol (two phase flow). 

 

 THREAT ZONE:  

   Model Run: Heavy Gas  

   Red   : 543 meters --- (380 ppm) 

   Orange: 3.6 kilometers --- (20 ppm = ERPG-3) 

 

 

 

 

Zasažena oblast při úniku chloru z netěsného ventilu 

 

 



 

b) únik toxického plynu při nehodě (srážka drážního vozidla) 

SITE DATA: 

   Location: OSTRAVA, ČESKA REPUBLIKA 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.63 (unsheltered single storied) 

   Time: March 28, 2008  1024 hours ST (user specified) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: CHLORINE                Molecular Weight: 70.91 g/mol 

   AEGL-1(60 min): 0.5 ppm   AEGL-2(60 min): 2 ppm   AEGL-3(60 min): 20 ppm 

   IDLH: 10 ppm 

   Ambient Boiling Point: -34.7° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 3 knots from W at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 0 tenths 

   Air Temperature: 15° F                 Stability Class: B 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Leak from hole in horizontal cylindrical tank  

   Non-flammable chemical is escaping from tank 

   Tank Diameter: 2.2 meters              Tank Length: 12.1 meters 

   Tank Volume: 46.0 cubic meters 

   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 15° F 

   Chemical Mass in Tank: 55 tons         Tank is 72% full 

   Opening Length: 20 centimeters         Opening Width: 5 centimeters 

   Opening is 0.55 meters from tank bottom 

   Release Duration: 10 minutes 

   Max Average Sustained Release Rate: 8,460 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 38,918 kilograms 

   Note: The chemical escaped as a mixture of gas and aerosol (two phase flow). 



 

 

 THREAT ZONE:  

   Model Run: Heavy Gas  

   Red   : 1.6 kilometers --- (380 ppm) 

   Orange: 5.8 kilometers --- (20 ppm = ERPG-3) 

 

 

Zasažena oblast při úniku chloru z poškozeného pláště cisterny 

 


