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Anotace  

Krivá, M.: Posouzení rizik při přepravě nebezpečných látek po železnici na území 

Středočeského kraje. Diplomová práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. 

Cílem diplomové práce je posouzení rizik při ţelezniční přepravě amoniaku 

po trati č. 092 z Kralup nad Vltavou do Neratovic. Teoretická část práce se zabývá 

charakteristikou Středočeského kraje, problematikou ţelezniční přepravy nebezpečných látek 

a popisem jednotlivých metod analýzy rizik. V praktické části je charakterizována 

posuzovaná trať a přepravovaná nebezpečná látka. Následně je přistoupeno k hodnocení rizik 

z hlediska ochrany obyvatelstva, a to pomocí metodiky Purple book a modelovacího 

programu ALOHA. Dopad případné havárie na ţivotní prostředí je pak hodnocen metodou 

H&V index. V závěru práce jsou shrnuty výsledky jednotlivých analýz a opatření ke sníţení 

rizik. 

Klíčová slova: ţelezniční přeprava nebezpečných látek, RID, únik amoniaku, 

ţelezniční cisterna, Purple book, ALOHA, H&V index.  

Abstract 

Krivá, M.: Assessment of Risks of Hazardous Material Transport by Railway in the 

Area of Central Bohemian Region. Diploma Thesis. Ostrava: VŠB - Technical University 

in Ostrava, 2012.  

The aim of the diploma thesis is assessment of risks of ammonia transport by rail 

on track from Kralupy nad Vltavou to Neratovice. The theoretical part of the thesis describes 

the Area of Central Bohemian Region, hazardous material transport by railway and various 

methods for risk assessment. The experimental part describes the assessed track and 

transported hazardous material. Purple book's methodology and ALOHA modeling program 

evaluates effects of an accident with the release of ammonia on the population. Using the 

methodology of H&V index is assessed the impact to the environment. These evaluations and 

provision for mitigation of risks are recapitulated at the conclusion of the thesis. 

Keywords: Railway Transport of Hazardous Material, RID, Ammonia leak, 

Railway Tank Car, Purple book, ALOHA, H&V index. 
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Úvod 

Ţelezniční přeprava představuje nejekologičtější a jeden z nejbezpečnějších způsobů 

dopravy, ať uţ se jedná o osobní či nákladní přepravu. Dráha je mimo jiné vyuţívána 

i k přepravě nebezpečných věcí. Velké průmyslové areály mají své podnikové vlečky, které 

jsou napojeny na celostátní tratě a prostřednictvím těchto celostátních tratí dochází k přepravě 

často nebezpečných vstupních produktů či meziproduktů mezi průmyslovými objekty. 

Přeprava těchto nebezpečných látek představuje riziko zejména pro obyvatelstvo, ţivotní 

prostředí a kritickou infrastrukturu. Havárie při ţelezniční přepravě nebezpečných látek jsou 

v porovnání se silniční přepravou méně časté, avšak vzhledem k několikanásobně většímu 

mnoţství převáţené nebezpečné látky a vzhledem k vyšším rychlostem mohou být následky 

mnohem závaţnější. Z tohoto důvodu jsou bezpečnostní poţadavky na ţelezniční přepravu 

nebezpečných látek přísnější, neţ je tomu u přepravy silniční. Přeprava nebezpečného zboţí 

po ţeleznici se řídí Řádem pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečného zboţí (RID). 

V této diplomové práci se budu zabývat posouzením rizik při ţelezniční přepravě 

nebezpečných látek na území Středočeského kraje. Jelikoţ území kraje je rozsáhlé 

a přesahovalo by rámec zpracování diplomové práce, budu se zabývat hodnocením rizik 

na vybrané trati. Na základě doporučení Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje jsem se rozhodla zpracovat riziko 

přepravy amoniaku po trati č. 092, která vede z Kralup nad Vltavou do Neratovic. 

Cílem diplomové práce je posouzení rizik při přepravě amoniaku po trati č. 092 

z Kralup nad Vltavou do Neratovic z hlediska ochrany obyvatelstva a environmentálních 

dopadů  potenciálních havárií. Při zpracování budu postupovat následovně. Nejprve zjistím, 

zda trať vyhovuje bezpečnostním poţadavkům pomocí mezní hodnoty dle metodiky 

Purple book. Následně provedu detailní analýzu QRA dle Purple book a stanovím dva scénáře 

případných havárií s únikem amoniaku, pro které zjistím rozsah ohroţení obyvatelstva. 

K tomu vyuţiji modelování v programu ALOHA. Následně přistoupím k hodnocení dopadu 

případné havárie spojené s únikem amoniaku na sloţky k ţivotnímu prostředí pomocí metody 

H&V index. Na závěr práce se pokusím shrnout opatření ke sníţení bezpečnostních rizik při 

přepravě amoniaku po analyzované trati. 
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Rešerše 

Purple book CPR 18E (1999). Guidelines for Quantitative Risk Assessment, The Hague 

Jedná se o holandskou metodiku, vydanou organizací TNO. Purple book je 

uznávaným přístupem ke komplexnímu hodnocení rizik a zabývá se kvantitativním 

hodnocením rizika (QRA - Quantitative Risk Assessment) pro stanovení rizik při 

provozování, manipulaci, transportu a skladování nebezpečných látek. Metodika obsahuje dvě 

části, hodnocení rizik stacionárních zařízení a hodnocení rizik přepravy nebezpečných látek 

[1]. 

Bernatík A., Maléřová L.: Analýza rizik území, Ostrava: SPBI, 2010 

Studijní text shrnuje problematiku hodnocení rizik závaţných havárií stacionárních 

i mobilních zdrojů rizika a přírodních mimořádných událostí, které mají dopad na zdraví 

a ţivoty lidí, majetek anebo ţivotní prostředí. V úvodní části jsou rozděleny mimořádné 

události na přírodní, antropogenní a kombinované. Další část publikace představuje nejčastěji 

vyuţívané metody analýzy rizik území. Část textu je věnována problematice přepravy 

nebezpečných látek a ochraně kritické infrastruktury. V závěru jsou shrnuty poţadavky na 

zpracování dat, věrohodnost informací, atd. pro potřeby analýzy rizik území [2]. 

Bártlová I., Nebezpečné látky I, edice SPBI spektrum 24., 2005 

Kniha shrnuje obecné znalosti týkající se problematiky nebezpečných látek. Úvodní 

kapitola popisuje fyzikálně chemické vlastnosti a technicko-bezpečnostní parametry 

nebezpečných látek. Další kapitoly jsou věnovány bezpečnému nakládání s nebezpečnými 

látkami a bezpečné přepravě nebezpečných látek. Závěr publikace popisuje klasifikaci 

nebezpečných látek podle zákona o prevenci závaţných havárií a moţnosti získání potřebných 

informací o nebezpečných látkách, např. registr nebezpečných látek, systém TRINS, příručky, 

tabulky, katalogy, databáze nebezpečných látek apod. [3]. 

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) 

RID je základním předpisem pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečných věcí. 

Řád je členěn do sedmi částí a mimo jiné definuje, které nebezpečné věci jsou z přepravy 

vyloučeny. Pro nebezpečné věci, jejichţ přeprava je povolena, RID stanovuje veškeré 

poţadavky a podmínky zajišťující jejich bezpečnou přepravu [4]. 
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Danihelka P.: Analysis and management of risk of dangerous chemicals in industry, 

Ostrava, VŠB TUO, 2002 

Tato odborná publikace se snaţí přiblíţit pohled na analýzu a management rizik 

v průmyslu a pomoci pochopit filozofii uvedené problematiky. Jelikoţ je tato oblast velmi 

široká, nemohou být všechna témata z této problematiky zahrnuta do jedné publikace. 

Z tohoto důvodu následují po obecném přehledu jen dvě oblasti, kterými se publikace zabývá 

podrobněji. Jedná se o prevenci závaţných průmyslových havárií a sniţování pouţití 

chemikálií v průmyslových procesech. 

Bernatík A.: Prevence závažných havárií I., Ostrava, SPBI, 2006 

Tento učební text obsahuje základní poznatky k problematice hodnocení rizik 

závaţných havárií týkající se legislativy pro danou oblast, havárií v minulosti a dílčích metod 

analýzy rizik. V poslední kapitole publikace jsou vybrané screeningové a indexové metody 

hodnocení rizik vysvětleny na případových studiích [4].  

Bernatík A.: Prevence závažných havárií II., Ostrava, SPBI, 2006 

Prevence závaţných havárií II. navazuje na první díl publikace a doplňuje informace 

o systém řízení bezpečnosti a o kvantitativní způsob hodnocení rizik. V poslední části 

učebního textu jsou opět vybrané metody hodnocení rizik vysvětleny na příkladech z praxe 

[6]. 

Vlniešková D.: Analýza rizik přepravy amoniaku po železnici, Bakalářská práce, 

VŠB TUO, Ostrava, 2005 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením rizik při přepravě amoniaku po ţeleznici 

především z hlediska ochrany obyvatelstva a dopadů na ţivotní prostředí. Závěrečná kapitola 

obsahuje případovou studii hodnocení rizik na vybrané přepravní trase. 

Bartoš, P.: Hodnotenie rizík prepravy nebezpecných látok na vybranom úseku železnice, 

Diplomová práce, VŠB TUO, Ostrava, 2008 

Diplomová práce rozebírá problematiku přepravy nebezpečných látek na vybraném 

úseku vybrané ţelezniční tratě. Stanovuje frekvenci přepravy nebezpečných látek na daném 

úseku, blíţe se pak zabývá havárií cisterny s amoniakem a acetonem na vytipovaných místech 

tratě a dopad případné havárie na obyvatelstvo [16]. 
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1 Charakteristika Středočeského kraje 

1.1 Základní údaje 

Středočeský kraj se rozkládá uprostřed Čech a velikostí, počtem obcí i obyvatel patří 

mezi největší kraje České republiky. Jeho rozloha (11 015 km
2
) zabírá 14 % území České 

republiky a je přibliţně 1,9 krát větší, neţ je průměrná rozloha krajů v České republice. Kraj 

zcela obklopuje hlavní město Prahu a sousedí s dalšími sedmi českými kraji 

(viz Obrázek 1.1). Administrativně se kraj dělí na 26 správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností, které nahradily bývalé okresní úřady. Rozlohou je největší správní obvod 

s rozšířenou působností Příbram a nejmenší Neratovice. Hejtmanem Středočeského kraje je 

v současné době MUDr. David Rath. Na rozdíl od ostatních krajů nemá Středočeský kraj své 

sídlo umístěno na vlastním území, ale na území jiného kraje, Hlavního města Prahy. 

 

Obrázek 1.1: Poloha Středočeského kraje na mapě ČR [11] 

1.1.1 Obyvatelstvo 

K 30. září 2011 měl Středočeský kraj 1 276 550 obyvatel [10]. Nejlidnatějším 

okresem Středočeského kraje je okres Kladno, ve kterém se počet obyvatel jiţ blíţí 160 000. 

Naopak populačně nejmenším je okres Rakovník s přibliţně 55 000 obyvateli. Hustota 

zalidnění je nejvyšší v okresech Kladno, Praha-západ, Praha-východ a Mělník. Tyto okresy 

mají intenzivní sociálně-ekonomické vazby na Prahu a tvoří metropolitní zázemí hlavního 

města. Naopak nejniţší hustota zalidnění je v okresech Rakovník, Benešov a Příbram. Úzká 

vazba s hlavním městem a hustá dopravní síť činí polohu kraje mimořádně výhodnou. 

Středočeský kraj je pro Prahu významným zdrojem pracovních sil, doplňuje praţský průmysl, 

zásobuje Prahu potravinami a poskytuje Praze svůj rekreační potenciál. 
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1.1.2 Doprava 

Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší a také nejpřetíţenější dopravní síť 

v republice. Přes území kraje vedou do hlavního města radiálně uspořádané hlavní ţelezniční 

i silniční tranzitní sítě. Své zastoupení v kraji má i vodní doprava. Jedinou vodní cestu v ČR 

pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu představuje Labsko-vltavská vodní cesta, přibliţně 

3/4 její délky prochází územím Středočeského kraje. Na následujícím obrázku (Obrázek 1.2) 

je zobrazena geografická mapa Středočeského kraje, kde je mimo jiné znázorněna silniční 

a ţelezniční síť. 

 [9] 

 

Obrázek 1.2: Geografická mapa Středočeského kraje [10] 
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1.1.3 Hospodářství, průmysl a zemědělství 

Pro Středočeský kraj je charakteristická rozvinutá zemědělská i průmyslová výroba. 

Zemědělská výroba těţí z vynikajících přírodních podmínek v severovýchodní části kraje, 

kraj vyniká hlavně rostlinnou výrobou, pěstováním pšenice, ječmene, cukrovky 

a v příměstských částech pěstováním ovoce, zeleniny a květin. Stěţejními průmyslovými 

odvětvími jsou strojírenství, chemie a potravinářství. Ve srovnání s odvětvovou strukturou 

zaměstnanosti v ČR je v kraji nadprůměrně zastoupena průmyslová výroba a zemědělství. 

Naopak podíl stavebnictví a sluţeb na celkové zaměstnanosti je niţší. Oblast sluţeb však 

vykazuje v posledních letech progresivní růst. Za 1. - 3. čtvrtletí roku 2011 činila průměrná 

hrubá mzda ve Středočeském kraji 23 478 Kč [10]. Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě niţší 

oproti republikovému průměru. K 31. 1. 2012 byla registrovaná míra nezaměstnanosti 

v kraji 7,44 % [10].  

1.1.4 Příroda a historické památky 

Na území Středočeského kraje se nachází mnoţství významných historicky cenných 

památek a několik chráněných krajinných oblastí (CHKO). Největší koncentrací památek se 

vyznačuje město Kutná Hora, které bylo zapsáno do Seznamu světového přírodního 

a kulturního dědictví UNESCO. Nejcennější přírodní oblast kraje představuje CHKO 

Křivoklátsko, které figuruje na seznamu biosférických rezervací. Mezi další významné oblasti 

patří CHKO Kokořínsko, Český kras, Český ráj a Blaník. Oblíbeným místem tuzemských 

i zahraničních rekreantů jsou toky zdejších velkých řek - Berounky, Jizery, Labe i Sázavy. 

Kraj je proslaven i vzácnými historickými památkami. Patří mezi ně především hrady 

Karlštejn, Křivoklát, Konopiště, Kokořín a Český Šternberk. 

[9] 

1.2 Možnosti vzniku závažné havárie ve Středočeském kraji 

Jedním ze zdrojů rizik na území Středočeského kraje jsou potenciální zdroje rizika 

vzniku závaţných havárií v průmyslu, dopravě a infrastruktuře. Pro velké zdroje rizika, kde je 

nakládáno s významným mnoţstvím nebezpečných chemických látek, probíhá v České 

republice od roku 2000 proces hodnocení a sniţování rizik podle zákona o prevenci 

závaţných havárií (zákon č. 59/2006 Sb.). Tento zákon implementoval směrnici EU SEVESO 

I. a SEVESO II, a představuje významný legislativní přínos v oblasti prevence závaţných 

havárií. 
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1.2.1 Stacionární zdroje rizik 

Na území Středočeského kraje je podle zákona o prevenci závaţných havárií 

evidováno celkem 49 objektů a zařízení (viz Obrázek 1.3), z toho 17 je zařazeno ve skupině A 

a 32 ve skupině B (stav z března 2010). Mezi největší zdroje ohroţení patří chemické provozy 

a rafinérie situované v následujících objektech [8]:  

- areál Spolany v Neratovicích (Spolana Neratovice, a.s., Unipetrol Doprava, s.r.o.), 

včetně sousedícího provozovatele Lach-Ner, s.r.o,  

- areál v Kralupech nad Vltavou (Synthos Kralupy, a.s., Unipetrol Doprava, s.r.o., 

Vitogaz ČR, s.r.o., Linde Gas, a.s., Česká rafinérská, a.s. - rafinérie Kralupy, Butadien 

Kralupy, a.s., Sartomer Czech, s.r.o., Synthos PBR, s.r.o., Synthos Inovation, s.r.o.),  

- areál Draslovky v Kolíně (Lučební závody Draslovka, a.s., Bioferm Lihovar, a.s.), 

- objekt provozovatele MERO ČR, a.s. - centrální tankoviště ropy Nelahozeves. 

 

Obrázek 1.3: Objekty a zařízení podle zákona č. 59/2006 Sb. na území Středočeského kraje [8] 

Podle informací Ministerstva ţivotního prostředí došlo na území ČR od nabytí 

účinnosti zákona o prevenci závaţných havárií ke vzniku celkem 9 závaţných havárií, z toho 

5 vzniklo na území Středočeského kraje.  
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V letech 1999 aţ 2008 bylo evidováno celkem 28 632 závaţných havárií, z toho 

24 835 v silniční dopravě, 2733 v ţelezniční dopravě a 1064 v dopravě vodní. 

1.2.2 Rizika při přepravě nebezpečných látek 

V České republice i ve světě velmi často dochází k haváriím při přepravě 

nebezpečných látek. Na základě statistik a analýz zveřejněných v roce 2006 na společném 

zasedání zástupců RID a ADR, patří mezi nejčastěji přepravované nebezpečné látky v silniční 

a ţelezniční přepravě pohonné hmoty (benzin, nafta), technické plyny (vodík, acetylén, LPG), 

chlor a amoniak. Stejné rozloţení lze dle dostupných informací registrovat při přepravě 

nebezpečných látek na území Středočeského kraje.  

Průmyslové podniky na území kraje vyrábějí a expedují značné mnoţství 

nebezpečných látek, které představují pro člověka riziko spojené především s toxickými, 

hořlavými a výbušnými vlastnostmi. Přeprava těchto látek představuje vysoké potenciální 

nebezpečí, a to zejména v hustě osídlených aglomeracích v okolí Prahy a v okolí jiţ 

zmiňovaných areálů (Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Kolín).  

[8] 
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2 Ţelezniční přeprava nebezpečných látek 

Přeprava nebezpečných látek s sebou vţdy nese rizika ohroţení ţivotů a zdraví 

obyvatel, poškození ţivotního prostředí a ekonomických ztrát. Proto bylo nutné stanovit jasná 

pravidla, která se snaţí tato rizika eliminovat. Cílem těchto pravidel je učinit přepravu 

nebezpečných věcí pokud moţno co nejbezpečnější. Nutnost sjednocení podmínek pro 

přepravu nebezpečných věcí vedla k vytvoření mezinárodních dohod pro přepravu. Tyto 

dohody jsou i výchozími podklady pro vnitrostátní přepravu nebezpečných látek a předmětů. 

Jedná se o následující dokumenty: 

- Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 

- Řád pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečného zboţí (RID) 

- Manuál pro leteckou přepravu nebezpečných nákladů (IATA DGR) 

- Mezinárodní předpisy pro námořní přepravu nebezpečného zboţí (IMDG kód) 

Mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečného zboţí jsou pravidelně ve dvouletých 

intervalech aktualizovány, aby byly schopny reagovat na vývoj dopravních prostředků 

i poţadavků průmyslu. 

[3] 

2.1 Globálně harmonizovaný systém (GHS) a nařízení CLP 

Nařízení CLP je nové evropské nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických 

látek a směsí (z angl. Classification, Labelling and Packaging). Tento právní předpis zavádí 

v celé Evropské unii nový systém klasifikace a označování chemických látek, který vychází 

z globálně harmonizovaného systému (GHS). 

Globálně harmonizovaný systém oproti předchozí klasifikaci přináší některé změny 

a další rozšíření pro nebezpečné fyzikální vlastnosti a nebezpečné vlastnosti pro zdraví a 

ţivotní prostředí. Úplně mění výstraţné symboly nebezpečnosti (nové piktogramy) a zavádí 

signální slova (nebezpečí a varování). GHS dále upravuje standardní věty o nebezpečnosti H-

věty (dříve R-věty) a pokyny pro bezpečné zacházení P-věty (dříve S-věty). Nařízení CLP je 

oproti vlastnímu GHS mírně upraveno a rovněţ došlo k sjednocení pojmů s přepravními 

předpisy ADR a RID. 

[15] 
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2.2 Právní rámec železniční přepravy nebezpečných látek v ČR  

Jak jiţ bylo zmíněno, základním dokumentem, který upravuje mezinárodní ţelezniční 

přepravu nebezpečných látek, je Řád pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečného 

zboţí (RID), který je součástí Úmluvy o mezinárodní ţelezniční přepravě (COTIF). Tento 

dokument byl do české legislativy zakomponován prostřednictvím sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí [12]. 

 Sdělení MZV č. 19/2011 Sb.m.s., o přijetí změn Řádu pro mezinárodní ţelezniční 

přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní 

ţelezniční přepravě (COTIF) 

 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje podmínky pro stavbu ţelezničních, tramvajových, trolejbusových 

a lanových drah, pro stavby na těchto dráhách a také podmínky při provozování dráhy 

a provozování dráţní dopravy. Současně zákon upravuje podmínky státní správy a státního 

dozoru ve věcech drah ţelezničních, tramvajových, trolejbusových a lanových. Tento zákon 

se nevztahuje na dráhy důlní, průmyslové a přenosné. Na eskalátory a elektrická zařízení se 

zákon vztahuje pouze v případě, jsou-li součástí stavby dráhy [13]. 

 Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických poţadavcích na přepravitelná 

tlaková zařízení 

Toto nařízení upravuje technické poţadavky na tlakové nádoby, cisternová a bateriová 

vozidla a vozy, snímatelné cisterny, cisternové kontejnery a cisternové výměnné nástavby 

s nádrţemi z kovových materiálů [14]. 

2.3 Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží - RID 

Dokument je členěn do sedmi částí a v úvodu jsou vyjmenovány jednotlivé smluvní 

státy RID. Řád uvádí jednotlivé látky a předměty, které představují určitý druh nebezpečí 

a jsou nazývány nebezpečnými. RID mimo jiné definuje, které nebezpečné věci jsou 

z přepravy vyloučeny. Pro ty nebezpečné věci, jejichţ přeprava je povolena, stanovuje 

veškeré poţadavky a podmínky zajišťující jejich bezpečnou přepravu. Jedná se zejména 

o poţadavky na balení, značení, přepravu a přepravní prostředky [4]. Strukturu RID uvádí 

Příloha 1. 
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2.4 Klasifikace nebezpečnosti 

Klasifikací nebezpečnosti látky rozumíme její zařazení do třídy nebezpečnosti na 

základě nebezpečných vlastností, které látka vykazuje. Dle předpisu RID jsou nebezpečné 

látky a předměty rozděleny do tříd nebezpečnosti, které uvádí Tabulka 2.1. Vzory 

bezpečnostních značek příslušných tříd nebezpečnosti jsou znázorněny v příloze 2. 

Tabulka 2.1: Třídy nebezpečnosti [4] 

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 Ţíravé látky 

Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty 

2.5 Velké bezpečnostní značky 

2.5.1 Umístění velkých bezpečnostních značek na cisternové vozy 

Velké bezpečnostní značky se umisťují na obě podélné strany a konec kontejneru, 

cisternového kontejneru nebo přemístitelné cisterny. Přepravují-li se dvě nebo více 

nebezpečných látek, musí být cisternové vozy opatřeny příslušnými velkými bezpečnostními 

značkami na obou bočních stranách příslušných komor a na obou koncích velkou 

bezpečnostní značkou kaţdého vzoru, jímţ jsou opatřeny jednotlivé komory na bocích. Pokud 

nejsou velké bezpečnostní značky umístěny viditelně vně vozu, musí být ty samé velké 

bezpečnostní značky umístěny rovněţ po obou podélných stranách vozu. 
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Má-li cisternový vůz nebo snímatelná cisterna přepravovaná na voze více komor, 

v nichţ se přepravují dvě nebo více nebezpečných věcí, umístí se odpovídající velké 

bezpečnostní značky na obou podélných stranách ve výšce příslušných komor. V případě, ţe 

by měly být na všech komorách umístěny tytéţ velké bezpečnostní značky, umístí se tyto 

velké bezpečnostní značky na obou podélných stranách pouze jednou. Pokud je poţadováno 

více neţ jedna velká bezpečnostní značka na jednu a tutéţ komoru, umisťují se bezpečnostní 

značky bezprostředně vedle sebe. 

2.5.2 Umístění velkých bezpečnostních značek na prázdné cisternové vozy 

Cisternové vozy, vozy se snímatelnými cisternami, cisternové kontejnery 

a přemístitelné cisterny prázdné, nevyčištěné a neodplyněné, jakoţ i prázdné a nevyčištěné 

vozy musí být označeny velkými bezpečnostními značkami vyţadovanými pro předchozí 

náklad. Nevztahují-li se velké bezpečnostní značky na přepravované nebezpečné věci nebo 

jejich zbytky, musí být odstraněny nebo zakryty. 

[4] 

2.6 Oranžové značení 

2.6.1 Umisťování oranţové tabulky 

Při přepravě věcí, pro které je v řádu RID uvedeno identifikační číslo nebezpečnosti, 

musí být na kaţdé podélné straně cisternového vozu umístěna oranţová tabulka (viz Obrázek 

2.1). Na kaţdé oranţové tabulce musí být uvedeno v horní části tabulky identifikační číslo 

nebezpečnosti (tzv. Kemler kód) a v dolní části tabulky UN číslo (čtyřmístné identifikační 

číslo látky). Tyto tabulky musí být umístěny tak, aby byly dobře viditelné. Oranţové tabulky, 

které se nevztahují na přepravované nebezpečné věci nebo jejich zbytky, musí být odstraněny 

nebo zakryty, přičemţ zakrytí musí být celistvé.  

2.6.2 Popis oranţové tabulky 

Pouţitý materiál musí být odolný proti povětrnostním vlivům a musí zaručovat 

trvanlivé označení. Oranţové tabulky mohou být nahrazeny samolepicí fólií, barevným 

nátěrem nebo jakýmkoli jiným rovnocenným způsobem. Identifikační číslo nebezpečnosti 

a UN číslo musí být nesmazatelné a musí zůstat čitelné i po 15 minutách přímého působení 

ohně.  
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Vyměnitelné číslice a písmena na tabulkách, kterými jsou vytvořena identifikační čísla 

nebezpečnosti a UN čísla, musí zůstat během přepravy vozu na svém místě. Na obrázku 2.1 je 

uveden příklad oranţové tabulky s identifikačním číslem nebezpečnosti a UN číslem. 

Dovolená tolerance pro rozměry je ± 10 %. 

 

Obrázek 2.1: Příklad oranţové tabulky [4] 

2.6.3 Význam identifikačních čísel nebezpečnosti (tzv. Kemler kód) 

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

Význam jednotlivých čísel nebezpečnosti uvádí tabulka 2.2. 

Tabulka 2.2: Význam identifikačních čísel nebezpečnosti [4] 

2 Únik plynu tlakem nebo chemickou reakcí 

3 Hořlavost kapalin (par) a plynů nebo kapalin schopných samoohřevu 

4 Hořlavost tuhých látek nebo tuhých látek schopných samoohřevu 

5 Podpora hoření 

6 Toxicita nebo nebezpečí infekce 

7 Radioaktivita 

8 Ţíravost 

9 Nebezpečí prudké samovolné reakce 
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Zdvojení číslice označuje zvýšení příslušného nebezpečí, přičemţ postačuje-li 

k označení nebezpečnosti látky jediná číslice, doplní se tato číslice na druhém místě nulou. 

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

látka reaguje nebezpečně s vodou (viz Tabulka 2.3). 

Tabulka 2.3: Příklad identifikačního čísla nebezpečnosti [4] 

239 hořlavý plyn, který můţe vyvolat samovolně prudkou reakci 

338 velmi hořlavá kapalina, ţíravá 

X668 velmi toxická látka, ţíravá, která nebezpečně reaguje s vodou 

 

2.6.4 Oranţový pruh 

Cisternové vozy pro přepravu zkapalněných, hluboce zchlazených zkapalněných nebo 

rozpuštěných plynů jsou označeny souvislým, asi 30 cm širokým oranţovým pruhem 

(viz Obrázek 2.2). Tento pruh cisternu obepíná ve výšce její osy a neměl by odráţet světlo. 

[4] 

 

Obrázek 2.2: Ţelezniční cisterna pro přepravu amoniaku opatřená oranţovým pruhem 
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2.7 Příklady havárií při železniční přepravě nebezpečných látek 

Ačkoli havárie při ţelezniční přepravě nebezpečných látek jsou ve srovnání se silniční 

přepravou nebezpečných látek méně časté, následky bývají katastrofálnější. Důvodem je 

především mnohokrát vyšší mnoţství přepravované nebezpečné látky. 

2.7.1 Vykolejení nákladního vlaku společnosti Canadian National a následný únik 

bezvodého amoniaku a LPG u města Britt ve státě Ontario 

Dne 23. září 1999 v 13:11 se vykolejil nákladní vlak M304-41-21 společnosti 

Canadian National, který směřoval do Toronta v Ontariu. Došlo zde k vykolejení 26 vagónů 

v blízkosti severní výhybky na soukromou trať u města Britt ve státě Ontario. Rychlost 

vykolejení byla přibliţně 56 km/hod. Mezi vykolejenými se nacházelo 14 cisternových vozů, 

které při své poslední přepravě převáţely LPG, 1 cisternový vůz naplněný LPG a 3 cisternové 

vozy obsahující bezvodý amoniak. Při havárii byl roztrţen jeden vůz naplněný LPG a jeden 

z vozů, který převáţel amoniak. Následně došlo k zapálení uniklých produktů a vytvořilo se 

několik ohnisek poţáru. V 13:48 (37 minut po pouţití ruční brzdy) explodoval vagón 

naplněný LPG a části nádrţe a pláště se rozletěly do všech směrů. V důsledku exploze bylo 

uvolněno cca 57 607 kg LPG a 71 668 kg bezvodého amoniaku. Veškeré mnoţství LPG 

a velká část amoniaku bylo pohlceno poţárem. Ke zranění posádky nedošlo, avšak jeden 

příslušník policie, jeden místní dřevorubec a dva hasiči utrpěli lehčí zranění jako důsledek 

kontaktu s výpary amoniaku. 

[16] 

2.7.2 Vykolejení nákladního vlaku Kanadské pacifické ţeleznice a následný únik 

amoniaku u města Minot v Severní Dakotě 

K vykolejení nákladního vlaku 292-16 společnosti Canadian Pacific Railway (CPR) 

došlo 18. ledna 2002 v 1:37, při rychlosti přibliţně 66 km/hod. Při nehodě bylo vykolejeno 

31 ze 112 cisternových vozů ve vzdálenosti cca 800 m západně od periferie města Minot. Při 

nehodě došlo k roztrţení pěti cisteren, které obsahovaly přibliţně 542 790 litrů zkapalněného 

amoniaku. Následně odpařený mrak pokryl místo vykolejení a okolní prostor. Tento mrak 

dosahoval výšky přibliţně 100 m a postupně se rozprostřel po délce 5 km ve směru větru 

v místě havárie. Následkem nehody byla usmrcena jedna osoba, 11 osob utrpělo těţká zranění 

a 332 osob bylo zraněno lehce.  
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Příčinou vykolejení bylo nekvalitní provedení kontroly a údrţby, při které nebyla 

vyměněna prasklá kolejnicová spojka, v důsledku čehoţ došlo ke zlomení kolejnice ve spoji 

a následnému vykolejení vlaku. Na obrázku 2.3 je vyfotografován pohled na místo havárie. 

 

Obrázek 2.3: Vykolejení nákladního vlaku u města Minot v Severní Dakotě [16] 

Od ledna 2004 firma CPR přijala opatření k ošetření přírody v hodnotě přesahující 

8 700 000 USD. Firma CPR soustředila přibliţně 135 těţkých strojů na výkopové práce, 

instalovala 28 monitorovacích studní, přemístila přibliţně 98 700 t půdy zamořené 

amoniakem s koncentrací vyšší 500 mg/kg z místa havárie pod kolejištěm, instalovala 

záchytné nádrţe apod. Celkem bylo odebráno 1 145 vzorků povrchové vody z řeky Souris 

a 212 vzorků z podzemní vody. 

[16]  
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3 Analýza rizik 

Tato kapitola se zabývá analýzou rizik obecně. Obsahuje stručný popis vybraných 

metod analýzy rizik a programů pro modelování následků závaţných havárií. Podrobněji jsou 

popsány metody, které jsou pouţity pro praktickou část diplomové práce. Jedná se o metodu 

Purple book CPR 18E a metodu H&V index. Nejprve je však nutné objasnit některé základní 

pojmy, které s problematikou hodnocení rizik souvisí. 

3.1 Základní pojmy 

3.1.1 Nebezpečí a riziko 

Nebezpečí znamená vlastnost látky nebo jevu/děje/faktoru způsobit neočekávaný 

negativní jev, zatímco riziko je definováno jako kombinace pravděpodobnosti vzniku 

negativního jevu a jeho následku [5]. 

3.1.2 Kvantitativní a kvalitativní hodnocení rizika 

Kvalitativní hodnocení rizika je identifikace zdrojů rizika, analýzy příčin a následků 

a jejich souvislostí (scénářů moţných havárií), zatímco kvantitativní hodnocení rizika spočívá 

zejména v pravděpodobnostní analýze (určení četnosti, frekvence uvaţovaných havarijních 

scénářů) a hodnocení následků (určení závaţnosti uvaţovaných havarijních scénářů) [2].  

3.1.3 Přijatelnost rizika 

Přijatelnost rizika je rozhodnutí, za jakých okolností lze připustit riziko. Přijatelnost 

rizika je u kaţdého člověka individuální. Při stanovování priorit jednotlivých rizik mají 

nejvyšší prioritu aktivity s vysokou pravděpodobností a závaţnými následky, přičemţ riziko 

s nejvyšší třídou následků a nízkou frekvencí je chápáno jako důleţitější, neţ riziko spojené 

s niţší třídou následků a vyšší pravděpodobností [6].  

3.1.4 Individuální a společenské riziko 

Individuální riziko je definováno jako pravděpodobnost, ţe bude v průběhu jednoho 

roku osoba zasaţena následky neočekávané události u zdroje rizika, přičemţ za přijatelnou 

frekvenci výskytu fatální události se pro jednotlivce povaţuje frekvence 10
-8

 

nebo niţší [2].  
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Společenské riziko určuje moţnost fatálního zranění obyvatelstva při průmyslové 

havárii. Společenské riziko je vyšší neţ individuální a pro jeden fatální případ se povaţuje za 

přijatelné ještě při frekvenci 10
-5

 [2]. 

3.2 Metody analýzy rizik 

Na následujícím schématu (Obrázek 3.1) jsou znázorněny 4 základní kroky analýzy 

rizik závaţných havárií. 

 

Obrázek 3.1: Základní kroky analýzy rizik [5] 

Výběr vhodné metody je jedním z nejdůleţitějších faktorů, které ovlivňují kvalitu 

provedení analýzy rizik. V praxi je vyuţíváno mnoho metod, které mají rozdílné pouţití podle 

velikosti a sloţitosti procesu, náročnosti na pracovní tým a čas, a také výsledků, které metody 

podávají. Některé metody na sebe navazují nebo se překrývají, jiné jsou nesrovnatelné. Volbu 

metody ovlivňuje především cíl a typ studie, zkušenosti pracovního týmu, dostupnost 

potřebných informací a ekonomické náklady [5].  

Mezi nejznámější metodiky, které se zabývají hodnocením rizik při přepravě 

nebezpečných látek, patří metodika Guideline for Chemical Transportation Risk Analysis 

(TRA) amerického institutu chemického inţenýrství a holandská metodika Guideline for 

Quantitative Risk Assessement (Purple book CPR 18E) [2]. 

Metodika Purple book CPR 18E je popsána v kapitole 3.4. V následujícím textu jsou 

vyjmenovány a stručně popsány některé z nejčastěji vyuţívaných metod analýzy rizik. 
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3.2.1 Kontrolní seznam (Checklist) 

Analýza pomocí jiţ existující kontrolního seznamu, je jednoduchá metoda, podávající 

otázky na nedostatky a odlišnosti provozního postupu, čímţ následně umoţňuje navrhnout 

opatření. Při vytváření seznamu vyuţívá analytik informace z příslušných norem a předpisů. 

Pracnost vytváření seznamu závisí na účelu, podkladech a sloţitosti zařízení [5]. 

3.2.2 Analýza "Co se stane, kdyţ…“ (What-if analysis) 

Tato metoda je zaloţena na brainstormingu, kdy zkušený tým identifikuje havarijní 

situace pomocí kladení otázek typu „Co se stane, kdyţ …“. Studie se provádí formou 

pracovních porad, otázky jsou zapisovány, tým společně hledá odpovědi na formulované 

otázky a následně doporučuje opatření [5]. 

3.2.3 Analýza stromem poruch (FTA) 

Tato deduktivní metoda vyhledává jednotlivé havárie nebo systémové poruchy 

a určuje příčiny těchto událostí. FTA je grafický model různých kombinací poruch zařízení 

a lidských chyb, které mohou vyústit v hlavní systémovou poruchu nazývanou „vrcholová 

událost“. Tato metoda je vhodná i na rozsáhlé systémy a můţe stanovit úplný výčet 

minimálních poruch [5]. 

3.2.4 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. Metoda je 

vhodná pro analýzu komplexního procesu, který má více druhů bezpečnostních systémů [5].  

3.2.5 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 [5].  

3.2.6 Analýza nebezpečnosti a provozovatelnosti (HAZOP) 

Metoda HAZOP byla vyvinutá k identifikování a hodnocení nebezpečí v procesu 

a k identifikování operačních problémů. K odhalování odchylek vyuţívá tzv. „klíčových 

slov“, která se kombinují s procesními parametry. Nevýhodou této metody je vysoká 

náročnost na čas a pracnost [5]. 
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3.3 Programy pro modelování následků havárií 

Programy pro modelování následků havárií jsou vyuţívány pro detailní modelování 

úniků nebezpečných látek a následků poţárů, výbuchů nebo šíření toxických mraků. Některé 

z těchto programů jsou volně dostupné na internetu, ostatní jsou komerčními produkty 

významných společností zabývajících se analýzou rizik. V dalším textu jsou stručně popsány 

programy ALOHA, TerEx a SFERA [2]. 

3.3.1 ALOHA  

Program ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) je rozptylový model 

určený pro operační systém Windows. Tento program je volně dostupný na internetu a 

pracuje s následujícími vstupními informacemi: 

- data o poloze stanoviště, 

- informace o uniklé látce, 

- informace o stavu atmosféry, 

- informace o zdroji úniku. 

Výstupem programu ALOHA mohou být výsledky v textové i grafické podobě. 

Omezení programu ALOHA spočívá mimo jiné v tom, ţe program pracuje s nízkými 

rychlostmi větru, stabilními atmosférickými podmínkami, malým rozlišením členitosti terénu 

a nezahrnuje změny směru větru. Únik látek je stanoven na dobu 1 hodiny a rozptyl látek je 

omezen vzdáleností 10 km, coţ je pro tento program velmi limitující. 

[2] 

3.3.2 TerEx 

Program TerEx je primárně určen pro modelování havarijních úniků nebezpečných 

látek a je určen především pro pouţití policií (modelování výbuchů nástraţných systémů), 

hasičů (pro určování ohroţených zón), ale také pro účely havarijního plánování pro 

modelování následků úniků nebezpečných látek. Na rozdíl od jiných modelovacích programů 

neumoţňuje přímé zadání teploty prostředí, do kterého se látka šíří. Tato teplota je odvozena 

ze zvoleného ročního období a zvolené denní doby. TerEx poskytuje výsledky modelování 

vizualizované na mapě a vývoj koncentrací vzdálenosti od zdroje úniku (viz Obrázek 3.2). 

[2] 
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Obrázek 3.2: Příklad grafického výstupu programu TerEx [2] 

3.3.3 SFERA 

Program SFERA je speciálně vyvinutý pro analýzu rizika územních a objektových 

havarijních plánů. Důraz je kladen na rychlost a jednoduchost práce na jedné straně 

a přehlednost a stručnost interpretace výstupů na straně druhé. Program SFERA je explicitně 

určen pro analytické účely, avšak lze jej vyuţít i pro rychlé kriteriální rozhodování, kdy se 

nepracuje s pravděpodobností a velkým mnoţstvím rizik. Program lze vyuţít i k prostému 

uspořádání prvků technických systémů, u kterých je potřeba sestavit strom souvislostí 

definovaných prvků. 

[2] 
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3.4 Purple book CPR 18E 

Pouţitelnost tohoto holandského manuálu je omezena na silniční, ţelezniční, vodní 

a potrubní přepravu nebezpečných látek mimo území podniků a překladišť. Vzhledem 

k zaměření této práce, se budu dále zabývat pouze částí metodiky určené pro hodnocení rizik 

při přepravě nebezpečných látek po ţeleznici. 

3.4.1 Výběr závaţných úseků tras 

Tato část metody hodnotí, zda riziko přepravy nebezpečných látek po určité trase 

vyhovuje bezpečnostním poţadavkům pomocí mezní hodnoty. Porovnáním frekvence ročních 

dopravních toků s mezními hodnotami dostaneme první rychlý přehled o úrovni rizik.  Je-li 

roční frekvence dopravy po trase menší neţ mezní hodnota, kvantifikace rizik z hlediska 

bezpečnosti okolí není potřebná, ačkoli se mohou vyskytnout nehody s únikem nebezpečných 

látek. Dojde-li k překročení mezní hodnoty nebo nejsou-li mezní hodnoty pouţitelné pro 

specifické situace, měla by být provedena kvantifikace rizik. 

Vnější rizika přepravy nebezpečných látek pro ţeleznice závisí na přepravované látce, 

na povaze tratě a zejména na rychlosti vlaku. Jsou rozlišovány tyto typy ţelezničních tratí: 

→ tratě s vysokou rychlostí (> 40 km/hod), 

→ tratě s nízkou rychlostí (< 40 km/hod). 

Látky jsou rozděleny do kategorií (viz Tabulka 3.1), přičemţ kategorizace látek je 

zaloţena výhradně na Kemlerových kódech. 

[1] 

Tabulka 3.1: Kategorie látek pro ţelezniční dopravu [1] 

Kategorie 

látek 
Kemler kód Poznámka 

A 23, 263, 239 Hořlavé plyny, zkapalněné tlakem, např. LPG 

B2 26, 265, 268 (mimo chloru) Toxické plyny, zkapalněné tlakem, např. amoniak 

B3 chlor samostatně Extrémně toxické plyny, zkapalněné tlakem 

chlor chlor samostatně Specializované vlaky s chlorem 

D3 Akrylonitril samostatně Toxické kapaliny 

D4 66, 663, 668, 886, X88, X886 Extrémně toxické kapaliny, (např. fluorovodík) 

C3 
33, 336 (mimo akrylonitril),  

338, 339, X323, X333, X338 

Extrémně hořlavé kapaliny, 

např. náplně motorů (olej, benzín) 
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3.4.2 Individuální riziko 

Individuální mezní hodnota se určí pomocí roční přepravy nebezpečných látek, kdy 

nedojde k překročení individuálního rizika 10
-6

 (viz Tabulka 3.2). Mezní hodnota se nejprve 

prověřuje pro látky v kategorii C3 a poté pro všechny ostatní nebezpečné látky zařazené do 

jedné z kategorií uvedených v tabulce 3.1. Překročení individuálního rizika 10
-6

/rok pro tratě 

s nízkou rychlostí si vyţaduje více neţ 55 000 vagónů ročně, coţ je nereálně vysoké, a proto 

nejsou stanoveny mezní hodnoty pro tyto tratě. Jsou-li mezní hodnoty překročeny, bude 

provedena detailní kvantifikace rizik pro obyvatele, kteří ţijí v blízkosti tratě. 

Tabulka 3.2: Roční mezní hodnoty nepřekračující individuální riziko 10
-6

 [1]
 
 

 
TYP TRATĚ 

Vysoká rychlost Nízká rychlost 

Mezní hodnoty pro látky C3 

(počet vagónů/rok) 
3 000 

Individuální riziko 

10
-6 

nepřekročeno  

Mezní hodnoty pro všechny nebezpečné látky 

(počet vagónů/rok) 
7 000 

Individuální riziko 

10
-6 

nepřekročeno 

[1] 

3.4.3 Společenské riziko 

Společenské riziko závisí na roční frekvenci dopravních toků a na vzdálenosti 

a hustotě obyvatelstva podél tratě. Úroveň společenského rizika je silně závislá na přítomnosti 

extrémně toxických stlačených plynů. Kritéria společenského rizika mohou být překročena, 

jestliţe roční frekvence vagónů převýší hodnoty uvedené v tabulce 3.3. 

Tabulka 3.3: Mezní hodnoty přepravy toxických plynů nepřekračující kritéria společenského rizika [1] 

 TYP TRATĚ 

Kategorie látek Vysoká rychlost Nízká rychlost 

B3 (počet vagónů/rok) 60 2 000 

Chlor (počet vagónů/rok) 300 8 000 

Tabulka 3.4 udává mezní hodnoty, kdy roční frekvence přepravy pro jednotlivé 

hustoty obyvatelstva podél určitého úseku tratě nevedou ke zvýšení společenského rizika 

nad poţadovanou úroveň.  
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Mezní hodnoty by měly být prověřeny nejprve pro extrémně toxické plyny, poté pro 

LPG a pak pro ostatní nebezpečné látky. Hustota populace je stanovena jako průměrná 

hustota do 200 m od tratě. Jestliţe je maximální hustota třikrát větší neţ průměrná, pouţije se 

maximální hodnota. Tabulka 3.4 se vztahuje na obytná území po jedné straně ţelezniční tratě, 

jsou-li obytné plochy po obou stranách tratě, měla by být frekvence dělena 4. 

Tabulka 3.4: Mezní hodnoty nepřekračující kritéria společenského rizika [1] 

Hustota populace 

(počet osob/ha) 

Mezní hodnoty pro LPG 

(počet vagónů/rok) 

Mezní hodnoty pro všechny 

nebezpečné látky 

(počet vagónů/rok) 

 
Tratě s vysokou 

rychlostí 

Tratě s nízkou 

rychlostí 

Tratě s vysokou 

rychlostí 

Tratě s nízkou 

rychlostí 

100 1 600 8 000 7 500 37 500 

90 2 000 10 000 9 000 46 000 

80 2 500 12 500 12 000 58 500 

70 3 000 16 000 15 000 76 500 

60 4 500 22 000 21 000 104 000 

50 6 500 32 000 30 000 150 000 

40 10 000 50 000 47 000 234 000 

30 20 000 88 000 83 000 416 000 

20 40 000 200 000 187 000  

[1] 

3.4.4 Detailní QRA 

Kvantitativní hodnocení rizik QRA (Quantity Risk Analysis) umoţňuje detailní 

analýzu rizik při ţelezniční přepravě nebezpečných látek v cisternách.  Pravidla pro QRA jsou 

obecná a jsou pouţitelná pro ţelezniční koleje, seřaďovací nádraţí a soukromé vlečky. Dále 

jsou zde definovány úniky nebezpečných látek (LOC), které musí být zahrnuty do QRA. 

Mezi LOCs patří roztrţení cisterny a únik z díry o průměru 75 mm (3 palce) v cisterně. 

LOCs pro přepravu explosivních a radioaktivních materiálů se liší od LOCs pro ostatní 

nebezpečné látky. Přeprava těchto látek nebývá normálně zahrnuta do QRA, protoţe 

frekvence přepravy je nízká a tak nebude mít měřitelný vliv na úroveň rizika. LOCs pro malé 

obaly (barely, láhve) se bude lišit od LOCs pro přepravu cisteren. Probíhá-li i přeprava 

cisteren, pak je přeprava těchto látek vyloučena z QRA, z důvodu jejich zanedbatelného 

příspěvku k celkovému riziku. 
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Základními údaji pro QRA jsou: 

- popis dopravního toku (počet plných cisteren za rok podle látek nebo kategorií, 

během dne a noci), 

- popis přepravní jednotky (charakteristika nákladu), 

- popis přepravní trasy/seřaďovacích nádraţí/soukromých vleček, 

- popis aktivit na seřaďovacích nádraţích nebo soukromých vlečkách, 

- frekvence havárií, 

- popis zdrojů iniciace, 

- vlastnosti přepravovaných (reprezentativních) látek, 

- klasifikace území v okolí přepravní trasy, 

- meteorologická data, 

- rozmístění obyvatelstva v okolí přepravní trasy, seřaďovacího nádraţí nebo 

soukromé vlečky. 

Pro definování scénářů havárií pouţívaných ke stanovení frekvence havárií musí být 

zdůrazněny rozdíly mezi soukromými vlečkami, seřaďovacími nádraţími a ţeleznicí. 

V následujícím textu se při definování scénářů havárií zaměřím pouze na ţeleznice.  

Obecná frekvence havárie pro cisternu na kolejích mimo nádraţí je 3,6 * 10
-8

 na 

cisternu a km. 

Jestliţe je známo, ţe rychlost vlaku je: 

→ vyšší neţ 40 km/hod - frekvenci 3,6 * 10
-8

 násobíme korekčním faktorem 1,26, 

→ niţší neţ 40 km/hod - frekvenci 3,6 * 10
-8

 násobíme korekčním faktorem 0,62. 

Jestliţe je na kolejích: 

→ výhybka - frekvenci 3,6 * 10
-8

 zvýšíme o 3,3 * 10
-8

 na cisternu a km,  

→ křiţovatka - frekvenci 3,6 * 10
-8

 zvýšíme o 0,8 * 10
-8

 na cisternu a km. 

Po uvedených výskytech havárií jsou dále stanoveny pravděpodobnosti úniku. 

Předpokládá se únik více neţ 100 kg látky. Pravděpodobnost závisí na rychlosti vlaku a druhu 

cisterny (viz Tabulka 3.5). 

Tabulka 3.5: Pravděpodobnosti výtoku (> 100 kg) uvedené havárie [1]
 
  

Povolená rychlost vlaku 
Pravděpodobnost výtoku (> 100 kg) 

Atmosférické cisterny Přetlakové cisterny 

< 40 km/hod 

> 40 km/hod 

7,9 * 10
-2

 

5,6 * 10
-1

 

7,9 * 10
-4 

2,8 * 10
-3
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Pro uvedené významné výtoky je pravděpodobnost průběhu jako z jednorázového 

zdroje 0,4 a jako z kontinuálního zdroje 0,6. 

Pravděpodobnost okamţité iniciace je: 

→ pro hořlavé kapaliny stanovena 0,5, 

→ pro hořlavé plyny stanovena 0,8 pro jednorázové a 0,5 pro kontinuální úniky.  

Jsou-li ve vlaku také cisterny s hořlavými kapalinami v různých sloučeninách, zvyšuje 

se riziko události BLEVE pro cisterny s hořlavými nebo toxickými plyny. Obsahuje-li vlak 

pouze cisterny se zkapalněným hořlavých plynem, pak se frekvence BLEVE nezvyšuje. 

Obsahuje-li vlak:  

→ cisterny s hořlavým plynem i cisterny s hořlavou kapalinou, frekvence BLEVE 

je násobena (N + 1), kde N je počet cisteren s hořlavou kapalinou ve vlaku, 

→ cisterny s toxickým plynem a cisterny s hořlavou kapalinou, je frekvence 

jednorázového úniku násobena (0,8N + 1).  

Kontinuální unik u atmosférických cisteren povede k vytvoření kaluţe o rozměru 

300 m
2
 a jednorázový únik ke kaluţi o rozměru 600 m

2
. Zdroj pro rozptyl je roven 

vypočtenému stupni vypařování. Předpoklady pro výpočet vypařování jsou výška vrstvy 

štěrku (0,15 m) a velikost štěrku (1 cm). 

Pro přetlakové zkapalněné plyny je v případě jednorázových zdrojů uváděn 

dvojnásobný zdroj vypařování. Mnoţství, které se vypaří během jedné minuty, by mělo být 

přičteno ke zdroji. Pro únik je předpokládáno úplné vypařování. Přetlaková cisterna 

s hořlavým plynem můţe obsahovat 54 tun, cisterna s chlorem 60 tun a s amoniakem 58 tun.  

Okamţitá iniciace úniku hořlavého plynu 

→ při jednorázovém úniku povede k BLEVE celého obsahu, 

→ při kontinuálním úniku povede k poţáru typu Jet fire. 

Kontinuální výtok je stanoven jako proud z díry 75 mm a koeficientem kontrakce 

0,67. Při QRA by měly být pouţívány údaje z reprezentativní meteorologické stanice pro 

hodnocené přepravní trasy. V případě nutnosti se pouţijí údaje z několika stanic. 

Dále by měly být pouţity reprezentativní hodnoty aerodynamické drsnosti délky Zo 

pro terén v okolí přepravní trasy (zo = 1 m), případně různé hodnoty pro různé úseky.  
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Výsledkem QRA jsou stanovené vrstevnice individuálního rizika a grafy 

společenského rizika, přičemţ společenské riziko musí být stanoveno a prezentováno na 

kilometr přepravní trasy. Velikost výpočtové sítě by měla být dostatečně malá, aby 

neovlivňovala vypočtené výsledky. Velikost buňky sítě by měla být maximálně 25 x 25 m, 

protoţe efektivní vzdálenosti pro dominantní rizika podél přepravních tras jsou menší neţ 

300 m nebo srovnatelné.  

[1] 

3.5 Metoda H&V index 

Metodikou H&V index lze hodnotit závaţnost havárií pro ţivotní prostředí dle zákona 

č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií, ve znění pozdějších předpisů. Rovněţ jí lze 

pouţít pro hodnocení a prioritizaci rizik v územích do velikosti regionu. Pro větší územní 

celky by hodnocení vyţadovalo vyuţití geografického informačního systému (GIS). Prvním 

krokem je stanovení kritérií přijatelnosti závaţné havárie (pravděpodobnost výskytu 

a závaţnost následků). Poté je odděleně určen index nebezpečnosti látky pro ŢP a index 

zranitelnosti území vůči potenciální havárii, následně se oba indexy propojí (viz Obrázek 3.3). 

[2] 

 

Obrázek 3.3: Vývojový diagram stanovení přijatelnosti závaţné havárie [17] 



 

28 

 

Výše popsaný způsob hodnocení lze shrnout do následující posloupnosti kroků [2]: 

1) Vypracování scénářů s dopadem na ŢP, 

2) Určení, zda je látka nebezpečná pro ŢP, 

3) Stanovení indexů nebezpečnosti látky, 

4) Stanovení indexů zranitelnosti sloţek ŢP, 

5) Stanovení mnoţství uniklé látky do sloţek ŢP, 

6) Stanovení závaţnosti havárie. 

Detailní postup metody je uveden formou vývojového diagramu na obrázku 3.4.  

 

Obrázek 3.4: Průběh hodnocení dopadů havárií na ŢP [17]  
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3.5.1 Stanovení indexů nebezpečnosti látky 

Cílem této části metodiky je určit index nebezpečnosti látky na základě posouzení 

jejích vlastností. Index nebezpečnosti látky vychází z předpokladu, ţe některé skupiny látek 

se v ţivotním prostředí chovají podobně. Tento index rozděluje látky zejména podle cílů, 

které mohou být v ŢP ohroţeny. Vztah látky a ţivotního prostředí je znázorněn v tabulce 3.6. 

Obecně existují dva typy indexů nebezpečnosti látky, které jsou rozděleny zejména podle cíle, 

který mohou v ŢP ovlivnit. Tyto indexy nabývají hodnoty 1-5. Jedná se o: 

→ index toxické nebezpečnosti látky 

- s dopadem na vodní prostředí (TW), 

- s dopadem na půdní prostředí (TS), 

- s dopadem na biotickou sloţku prostředí (TB), 

→ index nebezpečí hořlavosti látky 

- s dopadem na biotickou sloţku prostředí (FR). 

Tabulka 3.6: Vztah látky a ţivotního prostředí [17] 

 

Prvním krokem je zjištění, má-li látka (eko)toxické vlastnosti. Hodnotícím kritériem 

pro posouzení jsou R-věty, které zahrnují údaje o míře toxicity látky, perzistence, toxicitě pro 

ţivotní prostředí apod. Postup hodnocení nebezpečí toxicity znázorňuje vývojový diagram 

uvedený na obrázku 3.5.  

Látka se zařadí do jedné ze dvou skupin. Ve skupině 1 jsou posuzovány látky vysoce 

toxické a látky s dlouhodobými nepříznivými účinky v ŢP, látky toxické, látky s nebezpečím 

kumulativních účinků, látky toxické či škodlivé pro ŢP, látky poškozující reprodukční 

schopnost, plod v těle matky apod. Ve skupině 2 jsou pak posuzovány látky netoxické, které 

se v této části dále neposuzují. 
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Obrázek 3.5: Průběh hodnocení nebezpečí toxicity [17] 

Při určení indexu toxické nebezpečnosti pro biotickou sloţku prostředí je nejčastěji 

uváděnou charakteristikou koncentrace LC50 pro krysy inhalační za 4 hodiny (případně LC50 

pro králíka či krysu dermálně nebo LC50 pro krysu orálně). Následně jsou posouzeny fyzikální 

vlastnosti látky (skupenství, těkavost apod.). Syntézou posouzení (eko)toxicity látky 

a fyzikálních vlastností látky je získán index toxické nebezpečnosti látky pro biotickou sloţku 

prostředí TB.  

Hodnocení indexů toxicity pro půdní prostředí je sloţitější. Jednoznačně je stanovena 

toxicita pro půdní organismy pouze tehdy, je-li určena větou R-56 „Toxicita pro půdní 

organismy“. V takovém případě je jí přidělen index TS = 5. Další moţností je přistoupit 

k hodnocení s pouţitím (eko)toxikologických charakteristik pro vodní organismy. 

Index toxické nebezpečnosti látky pro vodní prostředí je stanovován na základě 

(eko)toxicity látky pro vodní organismy. Stanovuje se letální koncentrace LC50 pro vodní 

organismy za 96 hodin. Syntézou těchto hodnot je získán index toxické nebezpečnosti látky 

pro vodní prostředí TW. 

Obdobně je tomu při hodnocení hořlavých látek, které mohou mít dopad na biotickou 

sloţku prostředí. Látka se opět zařadí do jedné ze dvou skupin na základě R-vět. Ve skupině 1 

jsou látky vysoce a extrémně hořlavé, látky samovznětlivé na vzduchu, látky hořlavé, látky, 

které při pouţívání můţou vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem, látky, které 

se pouţíváním můţou stát vysoce hořlavými a látky, které při styku s vodou uvolňují 
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extrémně hořlavé plyny. Skupina 2 zahrnuje ostatní látky, které se dále jiţ nehodnotí, neboť 

u nich nehrozí nebezpečí poţáru. Hodnotícím kritériem jsou fyzikální vlastnosti látky jako 

skupenství látky, parciální tlak par při 20 °C, způsob zkapalnění apod. Výsledný index FR je 

odstupňován na základě předpokládaného dosahu účinku poţáru, přičemţ rozhodující je 

schopnost vypařování látky po úniku. 

[17] 

3.5.2 Stanovení indexů zranitelnosti ţivotního prostředí 

Index zranitelnosti ţivotního prostředí plošně posuzuje vybrané sloţky ţivotního 

prostředí s ohledem na jejich moţnou zranitelnost vůči účinkům nebezpečných látek, jejich 

cennost a vyuţívání. Rovněţ je zohledněna moţnost bezprostřední migrace nebezpečné látky 

prostředím. Zranitelnost území vůči potenciální havárii se stanovuje na základě analýz dílčích 

sloţek ţivotního prostředí. Mezi analyzované sloţky patří:  

- povrchové vody (stojaté, tekoucí), 

- podzemní vody, 

- půdní prostředí, 

- biotická sloţka prostředí. 

Hodnotící stupnice zranitelnosti:  

1. Zanedbatelná zranitelnost území - území nemá významnou funkci, ani uţitnou 

hodnotu a/nebo v něm dochází k minimálnímu šíření kontaminantu.  

2. Malá zranitelnost území - území má nízkou uţitnou hodnotu a funkci a/nebo v něm 

můţe docházet k přenosu nebezpečné látky do okolí.  

3. Průměrná zranitelnost území - únikem nebezpečné látky dojde k ohroţení funkce či 

uţitné hodnoty území, tyto lze relativně rychle navrátit (řádově dny) a/nebo v něm 

dochází k šíření kontaminantu do širšího okolí.  

4. Vysoká zranitelnost území - malé mnoţství nebezpečné látky vyvolá sníţení uţitné 

hodnoty a funkce území na delší dobu a/nebo se můţe kontaminant územím rychle 

šířit.  

5. Velmi vysoká zranitelnost území - uţ malá mnoţství nebezpečné látky mohou 

způsobit ztrátu funkce či uţitných hodnot území a zdrojů v něm a/nebo se v něm 

mohou škodliviny velmi rychle šířit. 
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Index zranitelnosti povrchových vod je stanoven na základě přítomnosti hydrologické 

kategorie v dosahu účinků havárie. Jednotlivým kategoriím je přiřazován index (viz Obrázek 

3.6), výsledným indexem zranitelnosti povrchových vod ISW je maximální zjištěná hodnota. 

 

Obrázek 3.6: Grafické znázornění průběhu hodnocení zranitelnosti povrchových vod [17] 

Podzemní vody jsou hodnoceny dle charakteristiky horninového prostředí kolektoru 

a rizika znečištění, vodohospodářského významu kolektoru, vodohospodářské funkce pokryvů 

a stupně ochrany vod (viz Obrázek 3.7).  

 

Obrázek 3.7: Grafické znázornění průběhu hodnocení zranitelnosti podzemních vod [17] 
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Zranitelnost podzemních vod vůči následkům havárie lze vyjádřit pětičlennou 

stupnicí: 

1 Zanedbatelná zranitelnost  součet bodů  < 6 

2 Malá zranitelnost součet bodů  6 - 10 

3 Průměrná zranitelnost  součet bodů  11 - 14 

4 Vysoká zranitelnost součet bodů 15 - 18 

5 Velmi vysoká zranitelnost součet bodů > 18 

V případě existence meliorací je k výslednému indexu IUW připočítávána jednička 

(+1). 

Zranitelnost půdního prostředí je chápána nejen z pohledu bonity půdy, ale také 

z pohledu moţnosti dalšího šíření kontaminantu prostřednictvím půdního prostředí. 

Posuzovanými vlastnostmi jsou kódy BPEJ (bonitačně půdně ekologická jednotka). BPEJ je 

pětimístný číselný kód (xyy-zz). První číslo (x) popisuje klimatickou jednotku, druhé 

dvojčíslí (yy) je kódem HPJ (hlavní půdní jednotka), třetí dvojčíslí (zz) je kombinací 

skeletovitosti, svaţitosti, expozice a hloubky půdy. Hodnotícím kritériem pro stanovení 

indexu zranitelnosti půdního prostředí IS je kód hlavní půdní jednotky. 

 

Obrázek 3.8: Grafické znázornění průběhu hodnocení zranitelnosti půdního prostředí [17] 

V další části je hodnocena zranitelnost biotických sloţek prostředí. Mezi tyto sloţky 

patří Územní systém ekologické stability (dále ÚSES), který je tvořen biocentry 

a biokoridory.  
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Dále pak byla do hodnocení zahrnuta zvláště chráněná území přírody ZCHÚ (Národní 

parky, Chráněné krajinné oblasti, Přírodní památky, Přírodní rezervace apod.). Dalším 

hodnotícím kritériem jsou lesy, vinice, chmelnice a sady, a také způsob vyuţívání 

zemědělského půdního fondu (ZPF). Zde rozlišujeme půdy zemědělsky obhospodařované 

a půdy zemědělsky neobhospodařované. V případě přítomnosti více hodnocených sloţek 

s různými indexy je výsledný index zranitelnosti biotické sloţky prostředí IB stanoven jako 

jejich maximum. 

 

Obrázek 3.9: Grafické znázornění hodnocení zranitelnosti biotické sloţky prostředí [17] 

Výsledkem hodnocení indexu zranitelnosti území můţe být matice znázorňující, která 

sloţka ŢP má jaký index zranitelnosti. 

 

Obrázek 3.10: Hodnotící symboly [17] 

[17] 



 

35 

 

3.5.3 Syntéza indexů nebezpečnosti a zranitelnosti prostředí 

a) Výpočet indexů toxicity pro povrchové vody ITSW 

Tento index je vypočten syntézou indexů zranitelnosti povrchových vod (ISW), indexu 

toxické nebezpečnosti látky pro vodní prostředí (TW) a indexu zranitelnosti půdního prostředí 

(IS) dle níţe uvedeného vzorce. 

ITSW = max (√(ISW TW); √3 (TW · ISW · IS)) 

b) Výpočet indexů toxicity pro podzemní vody ITUW 

Tento index je vypočten syntézou indexů zranitelnosti podzemních vod (IUW), indexu 

zranitelnosti půdního prostředí (IS) a indexu toxické nebezpečnosti látky pro vodní prostředí 

(TW). 

ITUW = √3(TW · IUW · IS) 

c) Výpočet indexů toxicity pro biotickou sloţku prostředí ITB 

Tento index je vypočten syntézou indexů zranitelnosti biotické sloţky prostředí (IB) 

a indexu toxické nebezpečnosti látky pro biotickou sloţku prostředí (TB). 

ITB = √(TB · IB) 

d) Výpočet indexů toxicity pro půdní prostředí ITS 

Tento index je vypočten syntézou indexu toxické nebezpečnosti látky pro půdu (TS) 

a indexu zranitelnosti půdního prostředí (IS). 

ITS = √(TS · IS) 

e) Výpočet indexů dopadu hořlavé látky na biotickou sloţku prostředí IFE 

Tento index je vypočten syntézou indexu zranitelnosti biotické sloţky prostředí (IB) 

a indexu nebezpečí hořlavosti látky pro biotickou sloţku prostředí (FR). 

IFR = √(FR · IB) 

[17] 
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3.5.4 Stanovení kategorií závaţnosti havárie na ţivotní prostředí 

V této části metodiky bude přistoupeno k odhadu kategorie závaţnosti havárie na ŢP 

pro konkrétní prostředí a konkrétní zúčastněnou látku v konkrétním mnoţství. 

Odděleně budou posuzovány dosahy účinků pro: 

- toxickou látku v povrchových vodách, 

- toxickou látku v podzemních vodách, 

- toxickou látku v půdním prostředí, 

- toxickou látku pro biotickou sloţku prostředí, 

- hořlavou látku s dopadem na biotickou sloţku prostředí. 

Následující tabulka (Tabulka 3.7) slouţí pro stanovení závaţnosti havárií v závislosti 

na mnoţství uniklé látky a toxicitě látky. Výsledkem je stanovení kategorie závaţnosti 

havárie pro povrchové vody, půdní prostředí a podzemní vody (A - E).  

Tabulka 3.7: Stanovení kategorie závaţnosti havárie s únikem toxické látky do povrchových vod, 

půdního prostředí a podzemních vod [17] 

 
Mnoţství uniklé látky [t] 

do 1 1 - 10 10 - 50 50 - 200 nad 200 

ITSW 

ITS 

ITUW 

1. A A B B C 

2. A B C C D 

3. B C C D E 

4. B C D E E 

5. C D E E E 

Přičemţ jednotlivé kategorie znamenají: 

A - zanedbatelný dopad na povrchové vody/půdní prostředí/podzemní vody,  

B - malý dopad na povrchové vody/půdní prostředí/podzemní vody,  

C - výrazný dopad na povrchové vody/půdní prostředí/podzemní vody, 

D - velmi výrazný dopad na povrchové vody/půdní prostředí/podzemní vody,  

E - maximální dopad na povrchové vody/půdní prostředí/podzemní vody. 

Při stanovení kategorie závaţnosti havárie pro biotickou sloţku prostředí vycházíme 

u havárie s únikem toxických látek z kombinace indexu ITB (v případě hořlavých látek indexu 

IFR) a mnoţství uniklé látky, z čehoţ lze stanovit plochu účinků, která bude zasaţena. 
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Stanovení kategorie závaţnosti havárie s únikem toxické látky pro biotickou sloţku 

prostředí uvádí tabulka 3.8 a stanovení kategorie závaţnosti havárie s účinkem hořlavé látky 

pro biotickou sloţku prostředí uvádí tabulka 3.9. 

Přičemţ jednotlivé kategorie znamenají: 

A - zanedbatelný dopad na biotickou sloţku prostředí (zasaţená plocha < = 0,1 ha),  

B - malý dopad na biotickou sloţku prostředí (zasaţená plocha 0,1 - 1 ha),  

C - výrazný dopad na biotickou sloţku prostředí (zasaţená plocha 1 -10 ha),  

D - velmi výrazný dopad na biotickou sloţku prostředí (zasaţená plocha 10 - 50 ha),  

E - maximální dopad na biotickou sloţku prostředí (zasaţená plocha > 50 ha). 

Tabulka 3.8: Stanovení kategorie závaţnosti havárie s únikem toxické látky pro biotickou sloţku 

prostředí  [17]  

 
Mnoţství uniklé látky [t] 

do 1 1 - 5 5 - 10 10 - 50 50 - 200 nad 200 

ITB 

1. A A A B C C 

2. A B B B C D 

3. B B C C D D 

4. B C D D E E 

5. C D E E E E 

Tabulka 3.9: Stanovení kategorie závaţnosti havárie účinkem hořlavé látky pro biotickou sloţku 

prostředí  [17] 

 
Mnoţství uniklé látky [t] 

do 1 1 - 5 5 - 10 10 - 50 50 - 200 nad 200 

IFR 

1. A A A B B C 

2. A A A B C C 

3. A A B C C C 

4. A A A B C D 

5. A B B C D E 

 

Výsledkem celého postupu je stanovení kategorie závaţnosti havárie, resp. rozsahu 

účinků uniklé nebezpečné látky pro povrchové vody, půdní prostředí, podzemní vody 

a biotickou sloţku prostředí. Kategorie závaţnosti jsou v kombinaci s pravděpodobností 

vynášeny do matice, ze které vyplyne přijatelnost účinků potenciální havárie. 

[17] 
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4 Analýza rizik při přepravě amoniaku po trati č. 092 

Tato kapitola se zabývá analýzou rizik při přepravě nebezpečných látek na vybrané 

trase. Konkrétně budu posuzovat přepravu amoniaku po trati č. 092 vedoucí 

z Kralup nad Vltavou do Neratovic. Na ţelezniční mapě znázorněné na obrázku 4.1 je trať 

č. 92 zvýrazněna zeleně. 

 

Obrázek 4.1: Mapa zobrazující ţelezniční trať č. 092 z Kralup nad Vltavou do Neratovic 

Trať č. 092 je vyuţívána k osobní i nákladní dopravě a je jednou z moţných 

ţelezničních tras, po které se dováţí zboţí do areálu Spolany Neratovice a.s. a do areálu 

Synthos Kralupy a.s. Amoniak se po této trati dováţí především do Spolany Neratovice, 

přičemţ značná část z dovezeného amoniaku se vyuţívá k výrobě kaprolaktamu. 

V následujícím textu je popsána charakteristika amoniaku, popis tratě č. 092 a okolního 

území, informace o přepravní jednotce, posouzení individuálního, společenského 

a environmentálního rizika při přepravě amoniaku a bezpečnostní opatření při ţelezniční 

přepravě amoniaku. 
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4.1 Charakteristika přepravované nebezpečné látky 

Amoniak (čpavek, NH3) je široce pouţívanou nebezpečnou chemickou látkou. Je 

toxický, hořlavý i výbušný, přičemţ z těchto vlastností je nejdůleţitější jeho toxicita. 

Amoniak se pouţívá se při výrobě hnojiv, plastických hmot, vláken a výbušnin. Významné je 

jeho rozšířené technické pouţití jako chladicího média především v potravinářských 

provozech. Následující tabulka (Tabulka 4.1) obsahuje identifikační údaje amoniaku. 

Tabulka 4.1: AMONIAK - identifikátory [7] 

Amoniak bezvodý (Ammonia, anhydrous) 

UN kód 1005 

Kemler kód 268 

Číslo CAS 7664-41-7 

Číslo ES 231-635-3 

Registrační číslo 

(dle registrace podle nařízení REACH) 
01-2119488876-14-0060 

Indexové číslo 

(v seznamu harmonizovaných klasifikací) 
007-001-00-5 

Za normálního tlaku a teploty je to bezbarvý plyn, lehčí neţ vzduch, ostrého 

štiplavého zápachu a při odpařování z kapalného stavu tvoří chladné mlhy, které jsou těţší 

neţ vzduch, se vzduchem tvoří leptavé výbušné směsi a je málo hořlavý. Amoniak můţe být 

skladován a přepravován jako kapalina. Rozlitý kapalný amoniak ihned vře a při odpařování 

ochlazuje okolí.  Kladnou vlastností amoniaku je fakt, ţe má velmi nízký čichový práh, coţ je 

velmi dobrou vlastností jedovatého plynu. 

Klasifikace dle CLP (nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP): 

- hořlavý plyn, 

- plyny pod tlakem (zkapalněný plyn), 

- akutní toxicita, 

- ţíravost/dráţdivost pro kůţi, 

- nebezpečný pro vodní prostředí. 
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Výstraţné symboly nebezpečnosti

 

GHS 06 

Toxické 

 

GHS 05 

Korozivní a ţíravé 

látky 

 

 

GHS 04 

Plyny pod tlakem 

 

GHS 09 

Nebezpečné pro ŢP

Signální slovo „NEBEZPEČÍ“ označuje závaţnější kategorii nebezpečnosti 

za účelem varování před moţným nebezpečím. V tabulce 4.2 jsou uvedeny příslušné H-věty 

a P-věty. 

Tabulka 4.2: AMONIAK - H-věty, P-věty, EUH-věty [7] 

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty, EUH-věty) 

H400 Hořlavý plyn. 

H280 Obsahuje plyn pod tlakem: při zahřívání můţe vybuchnout. 

H314 Způsobuje těţké poleptání kůţe a poškození očí. 

H331 Toxický při vdechování. 

H221 Vysoce toxický pro vodní organismy. 

EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest. 

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty) 

P210 
Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. 

Zákaz kouření. 

P260 Nevdechujte plyn/mlhu/páry/aerosoly. 

P273 Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí. 

P280 
Pouţívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový 

štít. 

P305+P351+P338 

Při zasaţení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. 

Pokračujte ve vyplachování. 

P310 Okamţitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. 

P410 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

P403+P233 Chraňte před slunečním zářením. 
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Pobyt ve vysokých koncentracích plynu vede k zástavě dechu, která můţe být 

přechodná, ale můţe dojít i k náhlé smrti. Vdechování plynu můţe vést k otoku hrtanu nebo 

otoku plic (někdy opoţděnému) a způsobit udušení. Při styku se zkapalněným produktem 

dochází nejen k poleptání, ale vznikají i omrzliny, které se mohou velmi špatně hojit a které 

jsou zvláště nebezpečné pro oči, přičemţ mohou vést aţ k oslepnutí. Při úniku produktu můţe 

dojít k zamoření ovzduší do velkých vzdáleností od zdroje. Tabulka 4.3 uvádí fyzikální 

a chemické vlastnosti amoniaku. 

[7] [18] 

Tabulka 4.3: AMONIAK - Fyzikální a chemické vlastnosti [7] 

VLASTNOST JEDNOTKA HODNOTA POZNÁMKA 

Vzhled  bezbarvý plyn  

Zápach  
silně čpavý, štiplavý, 

dráţdivý 
 

Prahová hodnota 

zápachu 
[mg.cm

-3
] 0,0266  

Hodnota pH  11,6  

Bod tání/bod tuhnutí [°C] -77,7  

Počáteční bod varu  [°C] -33,3  

Bod vzplanutí  není relevantní pro plyny  

Rychlost odpařování  není relevantní pro plyny  

Hořlavost [% obj.] 16 - 25 
dolní - horní 

mez hořlavosti 

Horní mez výbušnosti [% obj] 30  

Dolní mez výbušnosti [% obj] 15  

Tlak páry [hPa] 8 611 při 20 °C 

Hustota páry vzduch=1 0,59  

Relativní hustota [kg.m
-3

] 0,7  

Rozpustnost [mg.l
-1

] 
482 

510 - 531 

při 25 °C 

při 20 °C 

Teplota samovznícení [°C] 651  

Teplota rozkladu  
při teplotě běţné při pouţití 

se nerozkládá 
 

Viskozita dynamická [cP] 0,317 při -50 °C 

Výbušné vlastnosti  látka není výbušná  

Oxidační vlastnosti  nemá  
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Bezpečnostní značky pro přepravu

 

Toxické plyny 

 

Ţíravé látky 

 

 

Látky ohroţující ŢP 

 

 

Opatrně posunovat 

(platí pouze pro RID) 

Příloha 4 obsahuje pokyny pro první pomoc, opatření pro hašení poţáru, opatření 

v případě náhodného úniku, zacházení a skladování, omezování expozice, osobní ochranné 

prostředky, stálost a reaktivita, toxikologické informace, ekologické informace a další. 

4.2 Specifikace přepravní jednotky 

Amoniak se přepravuje jako plyn, zkapalněný tlakem, přičemţ jako inertní plyn se při 

přepravě amoniaku po trati č. 092 pouţívá dusík. Cisterny se plní asi z 85 % a zkušební tlak je 

přibliţně 28 baru, přičemţ tlak uvnitř naplněné cisterny nesmí přesáhnout 2/3 zkušebního 

tlaku. Velikosti tlaku uvnitř cisterny odpovídá i kvalita pouţitého materiálu (ocel) a síla stěn. 

Síla stěn je 18 mm a síla dna 20 - 22 mm. Cisterna je hermeticky uzavřena a vstup do cisterny 

je moţný pouze přes 3 napouštěcí ventily – 2 boční (na kapalnou a plynnou fázi) a jeden 

středový (bezpečnostní). Proti působení slunečního záření jsou na cisterny montovány 

ochranné sluneční štíty. Rovněţ barevné provedení cisteren pro přepravu látek s nízkým 

bodem varu, je uzpůsobeno tak, aby v co největší míře odráţelo dopadající paprsky 

slunečního záření [6]. Cisterny, které je moţné pouţít k přepravě amoniaku dle RID, mají kód 

PxBH (viz Tabulka 4.4).  

Tabulka 4.4: Význam kódu PxBH 

P cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC pro zkapalněné nebo rozpuštěné plyny 

x 
hodnota příslušného nejniţšího zkušebního tlaku v barech (nejniţší přípustný 

tlak = 26 bar) 

B 

cisterna se spodními plnícími nebo vyprazdňovacími otvory se 3 uzávěry nebo 

bateriové vozidlo nebo MEGC s otvory pod hladinou kapaliny nebo pro stlačené 

plyny 

H hermeticky uzavřená cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC 
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Při přepravě amoniaku po trati č. 092 bývají nejvíce zastoupeny cisterny s kódem 

P29BH (jedná se o cisterny vyrobené v tzv. východním bloku - s únosností do cca 42,5 tuny). 

Tabulka 4.5: Řady a přibliţné vytíţení cisteren pouţitých při přepravě amoniaku  

pouţité řady ţelezničních cisteren  vytíţení cisteren [t] 

33 54 791 x xxx-x 41,5 

33 56 781 x xxx-x 29,5 

33 80 779 x xxx-x, 33 80 791 x xxx-x 48 

33 80 792 x xxx-x, 37 80 791 x xxx-x 47 

83 54 781 x xxx-x, 84 54 781 x xxx-x 29,2 

Jedním z typů cisternových vozů, které se pouţívají k přepravě amoniaku, jsou 

čtyřnápravové cisternové vozy o objemu 87 m
3
, které se pouţívají k přepravě vybraných látek 

třídy 2 řádu RID (např. LPG, Propan, Butan, Amoniak). Vlastní nádrţ je vybavena 

vřetenovými výpustnými ventily DN 80 na kapalnou fázi a DN 50 na plynnou fázi. Zkušební 

tlak je 29 bar - bez tepelné izolace (bez sluneční clony). Vůz je vybaven crash nárazníky. 

4.3 Specifikace přepravní trasy 

Ţelezniční trať číslo 092 je neelektrizovaná jednokolejná celostátní trať a vede obcemi 

Kralupy nad Vltavou → Chvatěruby → Úţice → Netřeba → Chlumín → Neratovice 

(viz Obrázek 4.2). Délka trati je 17,9 km, maximální rychlost 60 km/hod a rozchod kolejí je 

obvyklých 1435 mm [19]. 

 

Obrázek 4.2: Schéma průběhu trati [20] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
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Metodika Purple book CPR 18E rozlišuje, zda se jedná o ţeleznici, seřaďovací nádraţí 

či soukromou vlečku.  

Trať č. 092 navazuje na následující soukromé vlečky:  

- vlečka Synthos (Kaučuk) Kralupy,  

- vlečka Aero Vodochody,  

- vlečka cukrovar Odolena voda, 

- vlečka Spolana.  

Na trase se nenachází ţádné seřaďovací nádraţí, tudíţ v následujícím textu se budu 

zabývat hodnocením volného úseku ţeleznice.  

Podle metodiky Purple book CPR 18E můţeme trať dále rozdělit dle maximální 

povolené rychlosti. V tomto případě rozlišujeme úseky s vysokou rychlostí (> 40 km/hod) 

a úseky s nízkou rychlostí (< 40 km/hod). Traťová rychlost v celé trati je 60 km/hod, přičemţ 

v úseku Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby v rozmezí 1,381 - 2,400 km a v úseku 

Chvatěruby - Úţice v rozmezí 3,150 - 5,550 km je omezena na 50 km/hod. Dále pak 

v nákladišti Chlumín v rozmezí 12,935 - 13,020 km je rychlost omezena na 40 km/hod. 

Uvedené rychlosti platí pro jízdu přes stanice po hlavní staniční koleji (tj. přímým směrem). 

Při jízdě do odbočky platí vţdy přes celou stanici rychlostní omezení na 40 km/hod. Vjezdová 

a odjezdová rychlost v uzlech Kralupy nad Vltavou a Neratovice je 40 km/hod.  

Počty výhybek a křiţovatek na ţeleznici uvádí Tabulka 4.6. Uvedené informace 

poskytl pracovník SŢDC. 

Tabulka 4.6: Počty výhybek a křiţovatek v jednotlivých stanicích 

Stanice Počet výhybek a křiţovatek Poznámka 

Kralupy n.Vlt. 
3 - 9 výhybek (z toho 2 -  3 křiţovatkové), 

1 křiţovatka 
záleţí na pouţité staniční koleji 

Chvatěruby 3 výhybky  

Úţice 4 - 5 výhybek  záleţí na pouţité staniční koleji 

Chlumín 4 výhybky  

Neratovice 4 - 6 výhybek  záleţí na pouţité staniční koleji 

V průběhu roku 2011 bylo po trati č. 092 realizováno celkem 5 přeprav, při kterých 

bylo přepraveno 1 923 900 kg amoniaku v celkem 45 cisternách. 
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4.4 Charakteristika území v okolí tratě 

V okolí trati č. 092 se vyskytují převáţně lesy, louky a pole. Obydlená území trať 

obklopují zejména v okolí ţelezničních stanic (vyjma stanice Chlumín), přičemţ nejhustěji 

obydlené okolí tratě je v Neratovicích, Kralupech nad Vltavou a Úţicích. Průmyslové objekty 

v blízkosti trati jsou zejména po levé straně při výjezdu z kralupského nádraţí, po levé straně 

při výjezdu ze stanice Chvatěruby a po levé straně při příjezdu do Neratovic.  

Přibliţně v km 1,48 aţ 1,65 vede trasa přes řeku Vltavu, přičemţ délka ţelezničního 

mostu je 172 metrů. Nedaleko obce Úţice, asi v km 6,9 km, podjíţdí trať dálnici D8, která 

vede z Prahy do Ústí nad Labem. Na obrázku 4.3 je vyobrazeno okolí tratě na obecné mapě. 

 

Obrázek 4.3: Území v okolí tratě č. 092 zobrazené na mapě  

Při okraji obce Netřeba se jiţně od ţelezniční trati nachází přírodní památka Netřebská 

slaniska. Toto zvláště chráněné území se rozkládá v úzkém pruhu podél trati a z druhé (jiţní) 

strany (neţ je ţeleznice) na něj navazuje pole. V přírodní památce Netřebská slaniska je 

chráněn jeden z posledních přirozených biotopů slanisek. Z historických pramenů vyplývá, ţe 

v území severně od Úţic a Netřeby se nacházely nejenom slané louky, ale i baţiny, které byly 

přeťaty právě kralupsko-neratovickou ţeleznicí [21]. 

V okolí tratě se nachází také několik potoků. Nejvýznamnějšími jsou potoky 

Černavka, Jordán, Odolenský, Korycanský  a Byškovický potok. 
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4.5 Purple book CPR 18E 

4.5.1 Výběr závaţných úseků tras 

V této části metody zjistíme, zda riziko přepravy amoniaku po trati č. 092 vyhovuje 

bezpečnostním poţadavkům pomocí mezní hodnoty. Jelikoţ je na posuzované trati povolena 

rychlost vyšší neţ 40 km/hod, budeme trať č. 092 povaţovat za trať s vysokou rychlostí. 

Amoniak je dle tabulky 3.1 zařazen do kategorie B2. 

4.5.2 Individuální riziko 

Pomocí roční přepravy amoniaku určíme, zda byla překročena individuální mezní 

hodnota. Vzhledem k tomu, ţe za rok 2011 bylo přepraveno celkem 45 cisteren, bylo 

porovnáním s hodnotami v tabulce 3.2, zjištěno, ţe individuální mezní hodnota překročena 

není. 

4.5.3 Společenské riziko 

Společenské riziko závisí na roční frekvenci přepravy a hustotě obyvatelstva podél 

určitého úseku tratě. Mezní hodnoty počtu přepravených cisteren vychází z tabulky 3.4. 

Konkrétní hodnoty hustoty obyvatelstva a zhodnocení společenského rizika v okolí tratě 

č. 092 jsou uvedeny v tabulce 4.7. Jelikoţ v obcích Úţice a Neratovice jsou obytná území po 

obou stranách tratě, je mezní hodnota u těchto obcí dělena 4. Obec Chlumín se nachází 

přibliţně 2 km od zastávky Chlumín, proto není tento úsek tratě do hodnocení společenského 

rizika zahrnut z důvodu neobydlení okolí tratě. 

Tabulka 4.7: Posouzení společenského rizika 

Obec 

Hustota 

zalidnění 

(počet osob/ha) 

Mezní hodnota pro všechny NL 

Tratě s vysokou rychlostí 

(počet vagónů/rok) 

Společenské 

riziko 

Kralupy nad Vltavou 84,26 12 000 nepřekročeno 

Chvatěruby 14,38 187 000 nepřekročeno 

Úţice 8,81 46 750 nepřekročeno 

Netřeba 2,62 187 000 nepřekročeno 

Neratovice 83,07 3 000 nepřekročeno 

Z uvedené tabulky je patrné, ţe společenské riziko nebylo překročeno na ţádném 

úseku tratě č. 092. Jelikoţ mezní hodnoty nebyly překročeny, není třeba dělat detailní analýzu 

QRA. Pro potřeby diplomové práce však budu v detailní analýze QRA pokračovat. 



 

47 

 

4.5.4 Detailní QRA 

Kvantitativní hodnocení rizik QRA umoţňuje detailní analýzu rizik při přepravě 

nebezpečných látek v cisternách po ţeleznici. Jsou zde definovány tzv. úniky nebezpečných 

látek – LOC, které do detailní analýzy musí být zahrnuty. Dále jsou zde uvedeny různé 

scénáře úniku a jejich pravděpodobnost. Pro ţelezniční přepravu jsou definovány havárie 

s únikem nebezpečné látky, a to únik z díry v cisterně o průměru 75 mm a roztrţení cisterny.  

Nejprve je stanovena frekvence havárie pro cisternu na kolejích mimo nádraţí. Po 

uvedených výskytech havárií jsou dále stanoveny pravděpodobnosti úniku (více neţ 100 kg 

látky). Pravděpodobnost závisí na rychlosti vlaku a druhu cisterny (viz Tabulka 3.5). 

Tabulka 4.8: Stanovení frekvence havárie 
 Trať č. 092 

Obecná frekvence (/km·rok) 3,6·10
-8

 

Korekční faktor pro rychlost > 40 km/hod 1,26 

Délka trasy (km) 17,9 

Frekvence havárie/rok 8,12∙10
-7

 

Pravděpodobnost úniku nebezpečné látky (> 100 kg) 2,8·10
-3

 

Výsledná frekvence závaţné havárie/rok 2,28∙10
-9

 

Z tabulky 4.8 vyplývá odhad pravděpodobnosti pro havárii 8,12∙10
-7

. Toto číslo udává 

pravděpodobnost, ţe se během jednoho roku stane na trati č. 092 havárie. Pravděpodobnost, 

ţe dojde během roku k havárii, při níţ dojde k úniku více, neţ 100 kg amoniaku z přetlakové 

cisterny vychází 2,28∙10
-9

. 

4.6 ALOHA 

V této podkapitole se budu zabývat modelováním v programu ALOHA. Jak jiţ bylo 

výše zmíněno, pro ţelezniční přepravu jsou dle Purple book CPR 18E definovány dva scénáře 

havárie s únikem nebezpečné látky. Pro modelování následků případné havárie jsem si zvolila 

kritické místo v Neratovicích, které se nachází mezi přejezdem P2669 a místem, kde je na trať 

napojena vlečka Spolany Neratovice. Toto místo jsem zvolila, protoţe okolí tratě je v tomto 

úseku poměrně hustě obydleno a navíc lze toto místo povaţovat za rizikové vzhledem 

k napojení podnikové vlečky. 
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Zeměpisná poloha je 50° 15' s. š. a 14° 30' v. d. a nadmořská výška je přibliţně 162 m. 

Průměrná teplota v lednu je 0,3 °C a průměrná teplota v červenci je 20,3 °C [22]. 

Meteorologické podmínky jsou dány směrem větru (viz Tabulka 4.9), rychlostí větru 

a stabilitou atmosféry vycházející z vertikálního tepelného zvrstvení. V ČR se uvádějí třídy 

stability ovzduší podle Bubníka. Těchto tříd je celkem pět. Pro modelování v programu 

ALOHA však budu vycházet ze dvou základních tříd - té nejčastější a té, při níţ by došlo 

k největšímu zasaţení území [6]: 

- normální stabilita ovzduší, 4. třída = D, rychlost větru střední - 5 m.s
-1

 

(nejčastější podmínky v průběhu roku), 

- velmi stabilní podmínky, 1. třída = F, rychlost větru nízká - 1,7 m.s
-1

 

(nejhorší rozptyl, zasaţeno největší území = nejhorší scénář). 

Tabulka 4.9: Procentuální zastoupení směru větru v Neratovicích 

Směr větru [%] 

S SV V JV J JZ Z SZ 

5,7 2,1 13,3 19,4 6,4 14,3 21,6 14,2 

Na obrázku 4.4 je vyobrazena větrná růţice pro lokalitu Neratovice. Větrná růţice vychází 

z údajů, uvedených v tabulce 4.9. 

 

Obrázek 4.4: Větrná růţice pro město Neratovice 
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4.6.1 ALOHA - Únik amoniaku z díry v cisterně o průměru 75 mm 

K úniku amoniaku z díry v cisterně o průměru 75 mm by mohlo dojít například 

v důsledku koroze nádoby. Následují 2 modely v programu ALOHA úniku amoniaku z díry 

v cisterně. Vstupní informace pro oba modely se liší pouze v třídách stability ovzduší. 

Následuje přehled některých vstupních a výstupních údajů, podrobnější informace jsou 

uvedeny v příloze 5. 

Teplota vzduchu: 20 °C 

Obsah cisterny: 87 m
3 

Mnoţství amoniaku v cisterně: 41,8 t 

Velikost otvoru: 7,5 cm 

Doba úniku amoniaku z cisterny: 55 minut 

Na obrázku 4.5 a na obrázku 4.6 je vyobrazeno grafické znázornění dosahu smrtících a 

zraňujících účinků. Smrtící účinky jsou vyjádřeny koncentrací >= 5 000 ppm a zraňující 

účinky jsou vyjádřeny koncentrací >= 500 ppm. 

 

Obrázek 4.5: Únik amoniaku z díry 75 mm 

v cisterně, třída stability ovzduší D 

 

Obrázek 4.6: Únik amoniaku z díry 75 mm 

v cisterně, třída stability ovzduší F 

Z uvedených obrázků je, stejně jako v předchozích případech, patrné, ţe při třídě 

stability ovzduší F, by došlo k většímu rozptylu amoniaku neţ u třídy stability ovzduší D.  
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4.6.2 ALOHA - Roztrţení cisterny 

K roztrţení cisterny by mohlo dojít například při vykolejení a následnému nárazu 

cisterny do překáţky. Opět následují 2 modely v programu ALOHA úniku amoniaku 

v důsledku roztrţení cisterny. Oba modely se liší opět pouze ve třídách stability ovzduší. 

Podrobnější informace uvádí příloha 5. 

Teplota vzduchu: 20 °C 

Obsah cisterny: 87 m
3 

Mnoţství amoniaku v cisterně: 41,8 t 

Velikost otvoru: 0,5 m 

Doba úniku amoniaku z cisterny: 1 minuta 

Na obrázku 4.7 a na obrázku 4.8 je vyobrazeno grafické znázornění dosahu smrtících a 

zraňujících účinků. Smrtící účinky jsou, stejně jako v předchozím případě, vyjádřeny 

koncentrací >= 5 000 ppm a zraňující účinky jsou vyjádřeny koncentrací >= 500 ppm. 

  

Obrázek 4.7: Únik amoniaku z roztrţené 

cisterny, třída stability ovzduší D 

 

Obrázek 4.8: Únik amoniaku z roztrţené 

cisterny, třída stability ovzduší D 

Z uvedených obrázků je patrné, ţe při třídě stability ovzduší F, dojde k většímu 

rozptylu amoniaku neţ u třídy stability ovzduší D. Stabilita ovzduší F je tedy z hlediska 

ohroţení smrtícími a zraňujícími účinky méně příznivá. 
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4.7 H&V index 

V následujícím textu se budu zabývat dopadem případné havárie s únikem amoniaku 

na ţivotní prostředí. Za kritická místa povaţuji v tomto případě přejezd přes řeku Vltavu 

a přírodní památku Netřebská slaniska. Pomocí metodiky H&V index budu tedy analyzovat 

dopad havárie na povrchové vody a dopad na biotickou sloţku prostředí. 

4.7.1 Stanovení kategorie závaţnosti havárie pro povrchové vody 

Posouzení toxicity amoniaku pro vodní prostředí (dle tabulky A v příloze 3):  

LC50, (96 hod, ryby) = 0,75-3,4 mg.l
-1

  Kód toxicity A = 4 (silně toxické),
 

Posouzení fyzikálních vlastností amoniaku (dle tabulky B v příloze 3): 

Rozpustnost 510 – 531 [mg.l
-1

] (> 100 mg/l)  Kód B = 4 

Stanovení indexu toxické nebezpečnosti amoniaku pro vodní prostředí Tw 

(dle tabulky C v příloze 3): Součet kódů (A+B), Tw = 5.  

Index toxické nebezpečnosti amoniaku pro vodní prostředí vychází Tw = 5, coţ 

znamená, ţe nebezpečnost amoniaku z hlediska toxicity pro vodu je extrémně vysoká. 

Pro stanovení indexu zranitelnosti ţivotního prostředí pro vodní prostředí uvaţujeme 

ohroţení řeky Vltavy, kterou zařadíme do kategorie povrchových vod jako vody tekoucí - 

ostatní vodní toky. Této skupině je přidělen index ISW = 3, coţ znamená, ţe zranitelnost území 

je průměrná a v případě úniku amoniaku sice dojde k ohroţení funkce či uţitné hodnoty 

území, ale lze jej relativně rychle navrátit (řádově dny). 

Syntéza indexů nebezpečnosti a zranitelnosti: 

ITSW = max (√(ISW TW)  ITSW = 3,87 (zaokrouhleno na 4) 

Tabulka 4.10: Stanovení výsledné kategorie závaţnosti havárie pro povrchové vody 

 
Mnoţství uniklé látky [t] 

do 1 1 - 10 10 - 50 50 - 200 nad 200 

ITSW 

1. A A B B C 

2. A B C C D 

3. B C C D E 

4. B C D E E 

5. C D E E E 
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Kategorie závaţnosti je stanovena v závislosti na mnoţství uniklé látky 

(předpokládáme únik 10 – 50 t amoniaku) a indexu ITSW = 4 (viz Tabulka 4.10). Výslednou 

kategorií je kategorie D, coţ je druhá nejhorší moţná kategorie. Případná havárie by měla 

velmi výrazný dopad na povrchové vody. 

4.7.2 Stanovení kategorie závaţnosti havárie pro biotickou sloţku prostředí 

Posouzení toxicity amoniaku pro biotickou sloţku prostředí (Tabulka D v příloze 3):  

LC50, (4 hod, krysa) = 2000 ppm  Kód toxicity A = 3 

Posouzení fyzikálních vlastností amoniaku (dle tabulky E v příloze 3): 

Amoniak je plyn zkapalněný tlakem s bodem varu 239,85 K  Kód B = 4 

Stanovení indexu toxické nebezpečnosti amoniaku pro biotickou sloţku prostředí TB 

(dle tabulky F v příloze 3): Součet kódů (A+B), TB = 2.  

Index toxické nebezpečnosti amoniaku pro biotickou sloţku prostředí TB = 2, coţ 

znamená střední nebezpečnost amoniaku z hlediska toxicity pro biotickou sloţku prostředí. 

Index nebezpečí hořlavosti amoniaku s dopadem na biotickou sloţku prostředí vychází 

jakoţto u hořlavého plynu zkapalněného pod tlakem (dle tabulky G v příloze 3) FR = 5. 

Hodnota zranitelnosti biotické sloţky prostředí IB je vzhledem k tomu, ţe se jedná 

o přírodní památku, stanovena IB = 5 (dle tabulky H v příloze 3). Jedná se o velmi vysokou 

zranitelnost území, coţ znamená, ţe uţ malá mnoţství nebezpečné látky mohou způsobit 

ztrátu funkce či uţitných hodnot území. 

Výpočet indexu toxicity pro biotickou sloţku prostředí ITB: 

ITB = √(TB · IB)   ITB = 3,16 (zaokrouhleno na 3) 

Tabulka 4.11: Stanovení výsledné kategorie závaţnosti havárie s únikem toxické látky pro 

biotickou sloţku prostředí 

 
Mnoţství uniklé látky [t] 

do 1 1 - 5 5 - 10 10 - 50 50 - 200 nad 200 

ITB 

1. A A A B C C 

2. A B B B C D 

3. B B C C D D 

4. B C D D E E 

5. C D E E E E 
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Výpočet indexů dopadu hořlavé látky na biotickou sloţku prostředí IFE: 

IFR = √(FR · IB)   IFR = 5 

Tabulka 4.12: Stanovení výsledné kategorie závaţnosti havárie účinkem hořlavé látky pro 

biotickou sloţku prostředí 

 
Mnoţství uniklé látky [t] 

do 1 1 - 5 5 - 10 10 - 50 50 - 200 nad 200 

IFR 

1. A A A B B C 

2. A A A B C C 

3. A A B C C C 

4. A A A B C D 

5. A B B C D E 

 

Výslednou kategorií závaţnosti havárie s únikem toxické (Tabulka 4.11) i hořlavé 

látky (Tabulka 4.12) pro biotickou sloţku je kategorie C. Tato kategorie znamená výrazný 

dopad na biotickou sloţku prostředí s předpokládanou zasaţenou plochou 1-10 ha. 

4.8 Opatření ke snížení rizik 

Bezpečnostní opatření při ţelezniční přepravě amoniaku lze rozdělit na tři základní 

okruhy. Bezpečnost přepravní jednotky, bezpečná manipulace s amoniakem a samotná 

bezpečná přeprava amoniaku, přičemţ bezpečná manipulace a bezpečná přeprava se řídí 

pravidly RID. 

 Bezpečností přepravní jednotky rozumíme pouţití správných druhů cisteren, 

konstrukce cisteren, pouţitý materiál, těsnost armatur apod. Důleţité je dodrţovat předepsané 

postupy při výrobě, při případných opravách a zejména dodrţovat předepsané pravidelné 

údrţby, kontroly, revize, tlakové a těsnící zkoušky. Tlakové revize jsou osmileté, vnitřní 

revize čtyřleté, dále se provádí revize podvozku apod. K bezpečnosti cisteren přepravujících 

amoniak také přispívají jiţ zmiňované sluneční clony. V současné době navíc probíhá 

osazování ţelezničních vozů pro přepravu amoniaku novými crash nárazníky (Obrázek 4.9). 

Tyto crash nárazníky zlepší prevenci závaţných havárií při přepravě chemických látek. Při 

nehodě moduly pohlcují značné mnoţství energie, aniţ by došlo k destrukci přepravovaného 

zboţí. Sniţují tak riziko úniku amoniaku aţ o 257 %. Tato modernizace cisteren představuje 

podstatné zvýšení bezpečnosti a ochrany ţivotního prostředí [23].  
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Obrázek 4.9: Fotografie osazeného ţelezničního vozu crash nárazníky [23] 

Manipulací amoniaku rozumíme především nakládku a vykládku. Nakládku vykonává 

odesílatel nákladu a vykládku příjemce nákladu. Při nakládce je důleţitá zejména kontrola 

zajištění nebezpečné látky v cisterně, jako je kontrola těsnosti armatur, kontrola 

zaplombování apod. Dále je nutné zkontrolovat, zda je cisterna řádně označena 

bezpečnostním značením a zda toto značení odpovídá převáţenému nebezpečnému nákladu. 

Veškeré úkony a kontroly během nakládky a při odeslání jsou velmi důleţité pro bezpečnost 

přepravy nebezpečné látky, proto na ně musí být kladen důraz. Důleţité jsou i povinnosti při 

vykládce. Prázdné cisterny po vykládce musí být opatřeny bezpečnostním značením podle 

poslední přepravované nebezpečné látky, protoţe v cisterně vţdy zůstane zbytek látky a 

cisterna je pod tlakem i po vykládce. Cisterny po vykládce nemusí být zaplombovány. 

Bezpečnostní opatření během přepravy se odvíjí od zajištění nákladu při nakládce. 

Dále je nutné dodrţovat příslušné předpisy (dopravní řád drah, vlečkový provozní řád, 

smluvní přepravní podmínky apod.), ţelezniční traťová návěstidla, respektovat provozní 

parametry jednotlivých cisternových vozů a respektovat pravidla pro bezpečné odstavování 

vozů. RID ukládá mimo jiné i povinnost mít uloţeny v kabině strojvůdce příslušné průvodní 

doklady (nákladní list, přepravní doklad apod.). 
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Další důleţitou součástí bezpečnosti při přepravě nebezpečných látek je výchova 

a výcvik zaměstnanců, jejich pravidelná školení a cvičení, stanovení konkrétní odpovědnosti, 

pravomoci a povinnosti ve vztahu k bezpečnému provádění pracovních činností.  Obsluha by 

také měla být seznámena s postupem při vzniku mimořádných událostí. Opomenut by neměl 

být ani způsob zajištění včasného varování obyvatelstva, vyrozumění sloţek IZS 

a příslušných orgánů státní správy (zejména dráţní úřad, orgány ŢP apod.) o mimořádné 

události vzniklé v souvislosti s únikem nebezpečné látky. Neméně důleţitá je i informovanost 

obyvatelstva z hlediska ochrany před účinky uniklé nebezpečné látky. Toto se týká zejména 

obyvatelstva, které by mohlo být v případě havárie s únikem amoniaku bezprostředně 

ohroţeno. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo posouzení rizik při přepravě amoniaku po trati č. 092 

z Kralup nad Vltavou do Neratovic z hlediska ochrany obyvatelstva a environmentálních 

dopadů  potenciálních havárií. Jiţ při zjišťování potřebných dat pro provedení analýzy rizik 

jsem zjistila, ţe po vybrané trati k přepravě amoniaku sice dochází, ale mnoţství 

přepravovaného amoniaku není nijak závratné. V průběhu roku 2011 bylo po trati č. 092 

realizováno celkem 5 přeprav, při kterých bylo přepraveno necelých 2 000 t amoniaku 

v celkem 45 cisternách.  

Pomocí metodiky Purple book CPR 18E bylo zjištěno, ţe mezní hodnoty 

u individuálního i společenského rizika překročeny nejsou. Dále jsem vypočetla frekvence 

havárií pro trať č. 092 - pro obecnou havárii 8,12·10
-7

 havárií za rok a pro havárii s únikem 

více neţ 100 kg amoniaku 2,28·10
-9 

havárií za rok. 

Modelováním v programu ALOHA jsem zjistila, ţe při nejběţnějších 

meteorologických podmínkách (třída stability ovzduší D), bude při úniku amoniaku z díry 

v cisterně o průměru 7,5 cm ohroţeno smrtícími účinky obyvatelstvo ve vzdálenosti 566 m 

a zraňujícími účinky obyvatelstvo ve vzdálenosti 2,5 km od zdroje. Při roztrţení cisterny bude 

smrtelně ohroţeno obyvatelstvo v oblasti 1,6 km a zraněno obyvatelstvo v dosahu 4 km 

od roztrţené cisterny. Při nejnepříznivějších meteorologických podmínkách (třída stability 

ovzduší F), bude při úniku amoniaku z díry v cisterně o průměru 7,5 cm dosah smrtících 

účinků 1 km a zraňujících účinků 3,1 km. Při roztrţení cisterny pak bude smrtícími účinky 

ohroţeno obyvatelstvo v dosahu 1,8 km a zraňujícími účinky v dosahu 4,3 km. 

Při hodnocení environmentálních dopadů případné havárie jsem se zaměřila na řeku 

Vltavu, přes kterou trať přejíţdí po ţelezničním mostu a přírodní památku Netřebská slaniska, 

která bezprostředně s tratí sousedí. Pomocí metody H&V index jsem zjistila, ţe případná 

havárie, při níţ by došlo k úniku 10 – 50 t amoniaku, by měla velmi výrazný dopad 

na povrchové vody a výrazný dopad na biotickou sloţku prostředí s předpokládanou 

zasaţenou plochou 1-10 ha. 

Vzhledem k tomu, ţe mnoţství přepravovaného amoniaku není nijak značné, 

doporučuji se zaměřit na ostatní nebezpečné látky, které se po této trati převáţí. 
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Přínos této diplomové práce spočívá ve shrnutí poznatků, týkajících se problematiky 

ţelezniční přepravy nebezpečných látek, zejména amoniaku. Práci lze vyuţít Hasičským 

záchranným sborem Středočeského kraje při zpracování vnějších havarijních plánů 

a krizových plánů obcí s rozšířenou působností, ve kterých hrozí ohroţení obyvatelstva 

následky případné havárie. Diplomovou práci dále můţe vyuţít dopravce při zpracování 

bezpečnostního plánu a částečně i podnik, který je odesílatelem a podnik, který je příjemcem 

amoniaku při zpracování vnitřního havarijního plánu. 
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Seznam pouţitých zkratek 

ADR  Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

ALOHA Rozptylový model (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) 

BPEJ  Bonitační půdně ekologická jednotka 

COTIF  Úmluva o mezinárodní ţelezniční přepravě 

GHS  Globálně harmonizovaný systém 

GIS  Geografický informační systém 

H&V index Nebezpečnost a zranitelnost (Hazard & Vulnerability) 

HPJ  Hlavní půdní jednotka (součásti kódu BPEJ) 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

LC50   Letální koncentrace při níţ zahyne 50 % organismů 

LOC  Únik nebezpečných látek (Purple book CPR 18E QRA) 

MEGC  Vícečlánkový kontejner na plyn 

RID  Řád pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečného zboţí 

SŢDC  Správa ţelezniční dopravní cesty 

UNESCO Seznam světového přírodního a kulturního dědictví 

ÚSES   Územní systém ekologické stability 

ZCHÚ  Zvláště chráněné území přírody 

ZPF  Zemědělský půdní fond 

ŢP  Ţivotní prostředí 
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Příloha 4 

A M O N I A K 
 

Pokyny pro první pomoc 

Všeobecné pokyny: Zajistěte činnost ţivotně důleţitých funkcí. Při nebezpečí ztráty 

vědomí přepravujte postiţeného ve stabilizované poloze. Osobám v bezvědomí nikdy 

nepodávejte nic ústy. 

Při nadýchání dopravte (s ohledem na vlastní bezpečnost) postiţeného na čerstvý 

vzduch, vodou vypláchněte ústa a nos, nenechte ho prochladnout a zajistěte odbornou 

lékařskou pomoc. 

Při styku s kůţí okamţitě opláchněte zasaţená místa dostatečným mnoţstvím vody a 

odstraňte kontaminovaný oděv a obuv. Kůţi důkladně, ale bez velkého mechanického 

dráţdění omývejte velkým mnoţstvím vlaţné vody, nejlépe aţ do příchodu lékaře, ale 

minimálně 20 minut. Při vzniku omrzlin neodstraňujte přimrzlé šatstvo a zasaţené místo 

netřete, pouze opláchněte. Poleptaná, případně omrzlá místa, překryjte sterilním obvazem 

nebo čistou tkaninou. Zajistěte odbornou lékařskou pomoc. 

Při zasaţení očí okamţitě vyplachujte oči s široce otevřenými víčky pod tekoucí 

vlaţnou vodou a ve vymývání pokračujte při násilně otevřených víčkách od vnitřního k 

vnějšímu koutku oka aţ do příchodu lékaře. Má-li postiţený kontaktní čočky, před výplachem 

je vyjměte. Zajistěte odbornou lékařskou pomoc, v případě kontaktu očí se zkapalněným 

plynem neprodleně, protoţe při omrznutí hrozí váţné poškození očí. 

Při poţití - poţití není pravděpodobným způsobem expozice. Pouze při kontaktu se 

zkapalněným plynem můţe dojít k omrznutí úst a rtů. V takovém případě oplachujte ústa 

vlaţnou vodou a okamţitě zajistěte odbornou lékařskou pomoc. 

Nejdůleţitější akutní a opoţděné symptomy a účinky 

Nadýchání plynu vyvolává pálení a bolest poleptaných sliznic, úporný dráţdivý kašel 

a dušnost. I se značným zpoţdění můţe dojít k otoku plic. V případě vzniku omrzlin jsou 

omrzlá místa bledá, chladná a necitlivá, později mohou zrudnout, otéci, objeví se pocit 

mravenčení, pálení a bolest. Omrzliny jsou často spojené s poleptáním, protoţe produkt je 

silná ţíravina. 

Pokyn týkající se okamţité lékařské pomoci a zvláštního opatření Při nadýchání, 

poleptání kůţe nebo vniknutí do očí je nutná okamţitá lékařská pomoc. Pracoviště musí být 

vybaveno bezpečnostní sprchou a zařízením pro výplach očí. 



 

 

Opatření pro hašení poţáru 

Hasiva: 

- Vhodná hasiva: těţká pěna, vodní tříšť nebo vodní mlha. 

- Nevhodná hasiva: přímý vodní proud. 

Hašení malého poţáru:  

- hasicí přístroj práškový nebo sněhový (CO2),  

- suchý písek, 

- hasicí pěna. 

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Oheň nehaste, dokud není odstraněn zdroj jeho úniku. Pokud toto není moţné, nechte 

oheň dohořet a pouze vodou ochlazujte nádoby v okolí poţáru. V jejich ochlazování 

pokračujte ještě dostatečně dlouhou dobu po uhašení poţáru. Nádrţe s látkou mohou vlivem 

tepla explodovat. Při hoření se mohou vytvářet oxidy dusíku a při teplotách nad 450 °C 

vzniká vysoce hořlavý vodík. 

Pokyny pro hasiče 

Omezte na minimum průnik hasební kapaliny znečištěné látkou do kanalizace, 

povrchových a podzemních vod a do půdy. Voda kontaminovaná plynem vytváří toxický a 

leptavý produkt. Nádrţe s látkou chlaďte vodním postřikem, protoţe mohou vlivem tepla 

explodovat. Uvolněné páry sráţejte vodní clonou. Kontakt vody se zchlazeným zkapalněným 

plynem můţe vést ke značnému pěnění a rychlé tvorbě par.  

Ochranné prostředky pro hasiče: úplný ochranný oblek chránící proti poţáru i 

působení chemické látky a izolační dýchací přístroj. 

Opatření v případě náhodného úniku 

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Uzavřete místo nehody a zabraňte přístupu do ohroţeného prostoru. Zůstávejte na 

návětrné straně. Při úniku tohoto produktu hrozí nebezpečí poţáru, a proto odstraňte všechny 

moţné zdroje vznícení, nekuřte a nemanipulujte s otevřeným ohněm. Je-li to moţné, zastavte 

zdroj úniku, zajistěte dostatečné větrání uzavřených prostorů a monitorujte koncentraci plynu. 

Zabraňte styku s látkou i s jejími parami. Při likvidaci úniku pouţívejte protichemický oděv a 

izolační dýchací přístroj. Při odstraňování následků mimořádné události/havárie pouţívejte 

všechny doporučené osobní ochranné prostředky.  



 

 

V prostorech, kde není známá koncentrace plynu nebo se pohybuje nad expozičními 

limity, pouţívejte izolační dýchací přístroj. V okolních ohroţených objektech proveďte 

opatření zabraňující průniku plynu (např. utěsnění oken a dveří, vypnutí venkovních přívodů 

vzduchu). Při velkých haváriích evakuujte osoby z celého ohroţeného prostoru. K ochraně 

lidí proti nadýchání při úniku pouţijte ochrannou masku s filtrem účinným proti amoniaku 

nebo alespoň mokrý ručník nebo hadr na obličej. 

Opatření na ochranu ţivotního prostředí 

Zabraňte dalšímu úniku látky a místo úniku ohraďte. Sniţte šíření par amoniaku do 

okolí vytvářením vodní clony. Dbejte ale na to, ţe mísení vody a kapalného produktu bude 

urychlovat vytváření mlhy/par, a proto na kapalný amoniak pouţijte vodu jen při zajištění 

poměru 100 dílů vody na jeden díl amoniaku. Zamezte průniku zkapalněného plynu i vody 

znečištěné produktem do kanalizace, povrchových i podzemních vod zakrytím kanalizačních 

vpustí. 

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Při vytečení zkapalněného plynu dochází k rychlému odpařování bez účinné moţnosti 

jeho ovlivnění. Vytvořte vodní clonu, kterou budete sráţet unikající páry. Látku smíchanou s 

vodou bezpečně odčerpejte a v uzavřených označených nádobách odvezte ke zneškodnění. 

Zneškodněte v souladu s platnou právní úpravou pro odpady. V místě úniku zvyšte intenzitu 

ventilace, zvláště jedná-li se o uzavřené prostory, a monitorujte koncentraci plynu v ovzduší. 

Po zlikvidování úniku omyjte kontaminovaný prostor vodou. 

Zacházení a skladování 

Opatření pro bezpečné zacházení 

S látkou i s prázdnými nádrţemi (mohou obsahovat zbytky produktu) manipulujte v 

dobře větraných prostorách a dodrţujte veškerá protipoţární opatření (zákaz kouření, zákaz 

práce s otevřeným plamenem, odstranění všech moţných zdrojů vznícení). V blízkosti obalů 

(i prázdných) neprovádějte činnosti, jako jsou svařování, řezání, broušení apod. Zamezte 

vzniku výbojů statické elektřiny. Pouţívejte pouze v technologických zařízeních, která jsou 

vyrobena z vhodných konstrukčních materiálů, jsou dimenzovaná na příslušný tlak a jsou 

opatřena ochranným mechanismem, který zabraňuje zpětnému toku. Před pouţitím ověřte, ţe 

celý plynový systém byl prověřen proti moţným únikům. Pouţívejte doporučené osobní 

ochranné prostředky a dbejte všech pokynů k vyloučení moţného kontaktu látky s kůţí, 

zasaţení očí a moţnosti nadýchání. Do všech výrobních prostorů, případně dalších prostorů, 

kde můţe hrozit výron amoniaku, vstupujte vţdy s ochrannou maskou v pohotovostní poloze. 



 

 

Tlakové láhve naplněné produktem zajistěte proti pádu nebo převrhnutí a teprve pak 

můţete sejmout ochranné kryty ventilů. Ventil otevírejte pomalu a opatrně, aby nedošlo k 

jeho poškození. Nikdy nezkoušejte ventily opravovat a poškození oznamte dodavateli. Po 

kaţdém pouţití uzavřete ventil. Ventil udrţujte čistý, zejména zabraňte moţné kontaminaci 

olejem nebo vodou. 

Obecná hygienická opatření: Dodrţujte pravidla osobní hygieny. Znečištěné části 

oděvu okamţitě svlékněte. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte! Po práci a před jídlem či pitím 

si důkladně umyjte ruce a nekryté části těla vodou a mýdlem, případně ošetřete vhodným 

reparačním krémem. Znečištěný oděv, obuv a ochranné prostředky nenoste do prostor pro 

stravování. 

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a 

směsí 

Sklady musí splňovat poţadavky poţární bezpečnosti staveb a elektrická zařízení 

vyhovovat platným předpisům. Skladujte na chladném dobře větraném místě s účinným 

odsáváním z dosahu zdrojů tepla a všech zdrojů vznícení. Chraňte před přímými účinky 

slunečního záření. Skladovací obaly musí být uzavřené a řádně označené a uzemněné. 

Neskladujte v blízkosti nekompatibilních materiálů, jako jsou např. oxidační činidla (kyslík, 

vzduch aj.) nebo jiné hořlavé materiály. Skladovací teplota by neměla klesnout pod -30° C a 

stoupnout nad 50° C. Tlakové lahve musí být pevně uzavřeny, uloţeny nastojato a 

zabezpečeny proti pádu. 

Omezování expozice 

Limitní hodnoty expozice na pracovišti 

a) PEL (přípustný expoziční limit chemické látky v ovzduší): 14 mg.m
-3

, 

- hodnota expozice, které můţe být zaměstnanec vystaven po celou dobu 

pracovní směny (resp. 8 hodin), aniţ by i při celoţivotní pracovní expozici 

bylo ohroţeno jeho zdraví (PEL, 8 hodinový limit), 

b) NPK-P (nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v ovzduší): 36 mg.m
-3

,  

- koncentrace látky, které nesmí být zaměstnanec nikdy vystaven (NPK-P), 

resp. můţe být vystaven maximálně po přesně definovanou dobu (krátkodobý 

limit). 

Hodnoty PNEC 

Hodnota PNEC je odhadnutá koncentrace, při které nedochází k výskytu 

nebezpečných účinků v dané sloţce ţivotního prostředí (viz Tabulka I: Hodnoty PNEC). 



 

 

Tabulka I: Hodnoty PNEC 

Sloţka ŢP PNEC POZNÁMKA 

Voda sladkovodní 0,0011 mg.l
-1

  

Voda mořská 0,0011 mg.l
-1

  

Voda - přerušované 

uvolňování 
0,0890 mg.l

-1
 

 

Sediment nestanoveno Amoniak se nehromadí v sedimentech 

Půda nestanoveno 

Amoniak se působením bakterií rychle 

přeměňuje v půdě na jiné formy, je nedílnou 

součástí metabolismu dusíku, proto se 

nepředpokládá expozice půdních organismů 

Čistírna odpadních vod nestanoveno 
amoniak je vyuţíván jako zdroj dusíku pro 

bakterie 

Potravní řetězec nestanoveno 

u amoniaku je hodnota rozdělovacího 

koeficientu n-oktanol/voda (log Kow) menší 

neţ 3, proto se nepředpokládá bioakumulace 

produktu 

Omezování expozice 

Ochranná opatření proti expozici musí být zajištěna přísným drţením látky pod 

kontrolou pomocí technických prostředků a pouţitím procesních a kontrolních technologií, 

které sniţují emise a následnou expozici s cílem zamezit uvolňování par látky do volného 

ovzduší, průniku látky do vodního prostředí a do půdy a případné expozici lidí. Prostory, ve 

kterých se s látkou nakládá nebo kde se skladuje, musí být opatřeny nepropustnými 

podlahami a záchytnými vanami pro případ havarijních úniků látky. Nezbytné je zajištění 

celkového a místního větrání a účinného odsávání. 

Individuální ochranná opatření 

Pro případ, ţe hrozí riziko zvýšené expozice při manipulaci s produktem, nebo dojde 

ke zvýšení expozice, např. v důsledku nehody nebo mimořádné události, musí mít 

zaměstnanci k dispozici osobní ochranné prostředky (OOP) pro ochranu dýchacích cest, očí, 

rukou a pokoţky, které odpovídají charakteru vykonávaných činností. Vhodnou ochranou 

dýchacích cest musí být vybaveni i tam, kde není moţno technickými prostředky zajistit 

dodrţení expozičních limitů stanovených pro pracovní prostředí nebo zaručit, aby vlivem 

expozice dýchacími cestami nedošlo k ohroţení zdraví lidí. Při nepřetrţitém pouţívání těchto 

prostředků při trvalé práci je nutno zařadit bezpečnostní přestávky, pokud to charakter OOP 

vyţaduje. Všechny OOP je třeba stále udrţovat v pouţitelném stavu a poškozené nebo 

znečištěné ihned vyměňovat.  



 

 

Do všech výrobních prostorů, případně dalších prostorů, kde můţe hrozit výron 

amoniaku, vstupujte vţdy s ochrannou maskou v pohotovostní poloze. 

Osobní ochranné prostředky (OOP) 

Ochrana dýchacích cest: ochranná maska s filtrem účinným proti působení amoniaku, 

izolační dýchací přístroj (při likvidaci úniku vţdy). 

Ochrana očí/obličeje: ochranné protichemické brýle, při zvýšeném riziku poleptání ochranný 

štít. 

Ochrana kůţe: ochranné rukavice chránící proti chladu a moţnému vzniku omrzlin proti 

chemickému působení látky. 

Ochrana jiných části těla: antistatický nehořlavý ochranný oděv, ochranná obuv s 

antistatickou úpravou, pro případ likvidace úniku úplný protichemický oděv. 

Další opatření: pracoviště musí být vybaveno bezpečnostní sprchou a zařízením pro výplach 

očí. 

Stálost a reaktivita 

Při dodrţení podmínek manipulace a skladování nehrozí riziko. Při teplotách nad 

450 °C vzniká vysoce hořlavý vodík a za přítomnosti látek působících jako katalyzátory se 

teplota rozkladu můţe i sníţit (např. za přítomnosti niklu na 300 °C). Za přítomnost elektrické 

jiskry nebo při teplotě 690 °C se amoniak rozkládá na vodík a dusík a vznikají vysoce 

výbušné směsi se vzduchem. Při skladování a manipulaci za podmínek, popsaných výše, je 

produkt chemicky stabilní. 

K nebezpečným reakcím dochází při kontaktu s oxidačními činidly. K nebezpečným a 

výbušným reakcím dochází i při styku s dalšími látkami (např. alkalické kovy, měď, stříbro, 

kadmium, zinek a jejich slitiny, rtuť, cín, alkoholy, aldehydy, azidy, halogeny aj.) nebo 

prudké neutralizační reakce s kyselinami. S vodou vytváří ţíravé zásady. 

Mezi podmínky, kterým je třeba zabránit, patří zdroje vznícení (včetně statické 

elektřiny), vysoká teplota, sluneční záření, voda, atmosférická vlhkost. Neslučitelnými 

materiály jsou oxidační činidla a řada dalších látek. Tepelným rozkladem při vysokých 

teplotách, např. při poţáru, je moţný vznik oxidů dusíku, vysoce hořlavého vodíku a dusíku. 

Toxikologické informace 

Toxikologické informace jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka J). 



 

 

Tabulka J: Informace o toxikologických účincích 

Třída nebezpečnosti Účinek na zdraví 

Akutní toxicita 
toxický při vdechnutí 

Akutní toxicita LC50 inhalačně: 2000 ppm/4 hod (krysa) 

Ţíravost / dráţdivost pro 

kůţi 
ţíravý, způsobuje poleptání kůţe 

Váţné poškození 

očí / podráţdění očí 
ţíravý, způsobuje váţné poškození očí 

Senzibilizace dýchacích 

cest / senzibilizace kůţe 

podle dosud dostupných údajů látka nevyvolává alergické 

reakce, a proto ji není nutné klasifikovat jako senzibilizující 

Mutagenita 

v zárodečných buňkách 

podle dosud dostupných informací není nutné klasifikovat jako 

látku vyvolávající dědičné genetické změny 

Karcinogenita 
podle dosud dostupných informací není nutné klasifikovat jako 

látku způsobující vznik rakoviny 

Toxicita pro reprodukci 
podle dosud dostupných informací není nutné klasifikovat látku 

pro nepříznivé účinky na plodnost nebo vývoj plodu 

Toxicita pro specifické 

cílové orgány -

 jednorázová expozice 

podle dosud dostupných informací není nutné klasifikovat látku 

pro schopnost poškozovat lidské orgány při jednorázové 

expozici 

Toxicita pro specifické 

cílové orgány -

 opakovaná expozice 

podle dosud dostupných informací není nutné klasifikovat látku 

pro schopnost poškozovat lidské orgány při opakované expozici 

Nebezpečnost při 

vdechnutí 

podle dosud dostupných informací při poţití a vniknutí do cest 

nevyvolává poškození plic ani nezpůsobuje smrt 

Doplňkové informace způsobuje poleptání dýchacích cest 

Nadýchání plynu vyvolává pálení a bolest poleptaných sliznic, úporný dráţdivý kašel 

a dušnost. I se značným zpoţděním můţe dojít k otoku plic. Otok hrtanu nebo plic můţe vést 

k udušení. Pobyt ve vysokých koncentracích plynu vede k zástavě dechu, která můţe být 

přechodného rázu, ale můţe způsobit i náhlou smrt. Poleptání očí můţe vést k poškození 

rohovky i k oslepnutí. V případě vzniku omrzlin jsou omrzlá místa bledá, chladná a necitlivá, 

později mohou zrudnout, otéci, objeví se pocit mravenčení, pálení a bolest. Omrzliny jsou 

často spojené s poleptáním, protoţe produkt je silná ţíravina. Plynný amoniak se rychle 

vstřebává plícemi. Metabolizuje se na močovinu a je vylučován močí. 



 

 

Ekologické informace 

Toxicita pro vodní prostředí 

- Subakutní toxicita na bezobratlých: EC50, 48 hod, 101 mg.l
-1

 

- Studie inhibice růstu vodních rostlin: EC50, 18 dní, 2700 mg.l
-1

 

- Subakutní toxicita na rybách: LC50, 96 hod, 0,75-3,4 mg.l
-1

 

- Zkouška inhibice respirace aktivovaného kalu: zkoušku není nutné provést, 

protoţe amoniak je vyuţíván jako zdroj dusíku přítomnými mikroorganismy a 

současně je také produkován bakteriemi z jiných sloučenin obsahujících dusík. 

Persistence a rozloţitelnost 

Biologická rozloţitelnost: amoniak je snadno biologicky rozloţitelný. 

Abiotická rozloţitelnost: 

- hydrolýza jako funkce pH: produkt nepodléhá hydrolýze (ve vodném roztoku 

je v rovnováze amoniak a amonný iont), 

- fotolýza: fotolýza a reakce s fotolyticky vzniklými radikály v troposféře je 

hlavním způsobem odstranění atmosférického amoniaku. 

Bioakumulační potenciál 

Amoniak je produktem běţného metabolismu. Vzhledem ke skutečnosti, ţe hodnota 

rozdělovacího koeficientu n-oktanol/voda (log Kow) je menší neţ 3, se nepředpokládá 

bioakumulace produktu. 

Mobilita v půdě 

Amoniak aplikovaný přímo do půdy se působením bakterií rychle přeměňuje na jiné 

formy, které vyuţívají rostliny a procesem denitrifikace vracejí do atmosféry. Proto se 

nepředpokládá expozice půdních organismů. Amoniak se nehromadí ani v sedimentech. 

Pokyny pro odstraňování 

V případě, ţe se produkt stane odpadem, např. v důsledku nehody nebo mimořádné 

události, je třeba dodrţovat platnou legislativu Evropské unie i národní a místní platné 

předpisy.  

Odpad je nutné předat k odstranění odborně způsobilé osobě s příslušným oprávněním.  

Doporučené zařazení odpadu dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů).  

Plyny, které nejsou dodávány v tlakových lahvích, nelze zařadit mezi odpad a přidělit 

jim číslo podle katalogu.  



 

 

Doporučený způsob odstraňování odpadu  

Plyn v tlakových lahvích vraťte dodavateli. V ostatních případech plyn spalujte 

pomocí vhodného hořáku s ochranou proti zpětnému šlehnutí plamene. Produkt smíchaný s 

vodou (čpavková voda) zneškodněte v čistírně odpadních vod s biologickým stupněm. 

Doporučený způsob odstraňování znečištěných obalů 

Prázdné tlakové lahve, které jsou v majetku dodavatele, vraťte dodavateli. V ostatních 

případech není tento bod relevantní, protoţe produkt není balen, je přepravován ţelezničními 

cisternami a cisternovými kontejnery. 

Opatření k omezení expozice při nakládání s odpady 

Produkt nikdy nevypouštějte do prostředí, kde hrozí riziko vytvoření výbušných směsí 

se vzduchem. Zchlazený zkapalněný produkt uniklý při mimořádné události nebo havárii 

nesplachujte do kanalizace. 

[7] 

  



 

 

Příloha 5 

ALOHA - Únik amoniaku z díry v cisterně o průměru 75 mm, třída stability ovzduší D 

 

  



 

 

ALOHA - Únik amoniaku z díry v cisterně o průměru 75 mm, třída stability ovzduší F 

 

  



 

 

ALOHA – Únik amoniaku z roztrţené cisterny, třída stability ovzduší F 

 

  



 

 

ALOHA – Únik amoniaku z roztrţené cisterny, třída stability ovzduší F 

 


